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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului „Maramure ul peren” propus spre finan are

în cadrul Programului de Cooperare transfrontalier  ENPI  Ungaria-Slovacia-România-Ucraina
2007-2013 i cofinan area acestuia

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , referatul
Direc iei de Dezvoltare Regional i avizul favorabil al comisiei pentru activit i economico-financiare;
 În temeiul art. 91, alin. (6) litera a), art. 97 alin. (1) 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 aprob  promovarea în parteneriat a proiectului „Maramure ul peren” în cadrul programului
transfrontalier ENPI  2007-2013 România-Ungaria-Ucraina-Slovacia, titular aplicant fiind UAT comuna
Rozavlea.

Art.2. Se aprob  participarea Consiliului Jude ean Maramure  la cofinan area proiectului
„Maramure ul peren” cu suma maxim  de echivalent în lei a 5.000 euro reprezentând contribu ia la cheltuielile
eligibile a partenerului Consiliul Jude ean Maramure  la acest proiect.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se împuternice te pre edintele Consiliului
Jude ean Maramure  care va fi mandatat s  semneze orice documente necesare  implement rii acestui
proiect.

Art.4. Prezenta hot râre se va publica în Monitorul oficial al jude ului i se comunic  :
-  Institu iei  Prefectului - jude ul Maramure ;
-   Direc iei juridice i administra ie public ;
-   Direc iei economice;
-   Direc iei de dezvoltare regional ;
-  Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

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 32 consilieri jude eni (total consilieri jude eni –
35).
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Baia Mare, 22 octombrie  2010
Nr. 183


