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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind constituirea unor comisii de analiz i verificare

  Având în vedere propunerea Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure  privind constituirea de
comisii de analiz i verificare pentru proiectele cu finan are european  derulate de Consiliul jude ean cu
valoare mai mare de 1 milion de euro;
 În temeiul prevederilor art. 56 din Regulamentul de Organizare i Func ionare a Consiliului jude ean
Maramure  nr. 61 din 27 mai 2009 i a art. 97 din Legea nr. 215 / 2001 a administra iei publice locale,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se constituie comisii de analiz i verificare cu activitate pe durata implement rii proiectelor
pentru proiectele cu finan are european  derulate de consiliul jude ean cu valoare mai mare de 1 milion de
euro în componen a prev zut  în anexa la prezenta hot râre.

Art.2. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;

 - Direc iei juridice i administra ie public ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Membrilor nominaliza i.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din data de 7 septembrie 2010. Au fost prezen i 35 de consilieri jude eni (total consilieri jude eni -
35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
           SECRETARUL JUDE ULUI

                                                           Dumitru Dumu a

Baia Mare,  7 septembrie 2010
Nr. 155



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 155 din 7 septembrie 2010

I. Proiectul Reabilitarea traseu de drum jude ean Baia Sprie – Cavnic - Ocna ugatag –
line ti – Bârsana finan at  în cadrul POR 2007 – 2013.

1. Ro ca Radu Vasile
2. Coman Gheorghe
3. Batin Petru

II. Proiectul „Circuitul bisericilor din lemn din Transilvania de Nord” finan at în cadrul POR
2007- 2013

1. Pop Liviu
2. Corodan Ioan
3. V lean Tiberiu

III. Proiectul „Restaurarea i revitalizarea Bastionului M celarilor din Baia Mare, jude ul
Maramure ” finan at în cadrul  Mecanismului financiar SEE

1. Pop George
2. Ardus tan Gavril
3. imon Gheorghe

IV. Proiectul „Reabilitarea Spitalului jude ean de Urgen  Dr. Constantin Opri  Baia Mare”
finan at în cadrul POR 2007-2013

1. C pu an Edit Reka
2. Zoica  Marinel
3. Dobra Teodor

V. Proiectul „Sistem de Management Integrat al De eurilor în jude ul Maramure ”
1. Indre Ioan
2. Marinel Kovacs
3. Zetea Gabriel Valer


