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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea major rii unor cotiza ii ce se pl tesc de consiliul jude ean

 pentru diferite structuri asociative în care
jude ul Maramure  are calitatea de membru, pentru anul 2010

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul de
specialitate al Direc iei Economice i avizul favorabil al comisiei pentru activit i economico-financiare;
 Potrivit prevederilor  art. 35 (6) din Legea nr. 273/ 2006 privind finan ele publice locale, a Hot rârii
Consiliului jude ean Maramure  nr. 23/2 martie 2010;

În temeiul art. 11 (4), art. 91 (6) lit c) i art. 97 (1) din Legea 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 aprob  majorarea unor cotiza ii ce se pl tesc de Consiliul jude ean pentru diferite structuri
asociative, în care jude ul Maramure  are calitatea de membru, pentru anul 2010, astfel:

• Uniunea Na ional  a Consiliilor Jude ene din România de la 76,61 mii lei la 84,27 mii lei/an;
• Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitar  Transilvania de Nord majorarea cotiza iei ini iale de 5

mii lei, cu 12,5 mii lei aferent   perioadei aug.-dec. 2010.
Art.2. Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului i se comunic  integral sau în

extras :
§ Institu iei Prefectului - jude ului Maramure ;
§ Direc iei generale a finan elor publice Maramure ;
§ Compartimentul preg tirea edin elor i rela ii cu consilierii;
§ Direc iei economice.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar   a Consiliului jude ean
Maramure  din data de 22 octombrie 2010 . Au fost prezenti 31 consilieri jude eni (total consilieri jude eni –
35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

                                                                              Constrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI
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