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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea particip rii la Programul privind instalarea sistemelor de înc lzire care utilizeaz

energie regenerabil , inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice
de înc lzire - beneficiari unit i administrativ-teritoriale, institu ii publice i unit i de cult

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean, Referatului nr. 230  din
14.12.2010 al Biroului de Rela ii Interna ionale, Dispozi ia Pre edintelui Administra iei Fondului pentru Mediu,
nr. 529 din 25.11.2010, Ordinul pentru aprobarea Ghidului de finan are a Programului privind instalarea
sistemelor de înc lzire care utilizeaz  energie regenerabil , inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor
clasice de înc lzire - beneficiari unit i administrativ-teritoriale, institu ii publice i unit i de cult nr. 1741 din
20.10.2010 i avizele favorabile ale comisiei pentru activit i economico-financiare i ale comisiei juridice i de
disciplin ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f), alin. (3), lit. d) i 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 aprob  participarea la Programul privind instalarea sistemelor de înc lzire care utilizeaz

energie regenerabil , inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de înc lzire - beneficiari unit i
administrativ-teritoriale, institu ii publice i unit i de cult pentru sediul Consiliului Jude ean Maramure  din
strada Gheorghe incai nr. 46.

Art.2. Se aprob  asigurarea surselor financiare necesare în vederea sus inerii contribu iei proprii în
cazul în care proiectul de instalare a sistemelor de înc lzire care utilizeaz  energie regenerabil , inclusiv
înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de înc lzire pentru sediul Consiliului Jude ean Maramure  va fi
selectat în vederea finan rii de c tre Administra ia Fondului pentru Mediu. Costul estimat al proiectului se
ridic  la 3.800.000 lei din care 90% este finan are nerambursabil  de la Administra ia Fondului pentru Mediu.

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 fazelor de cerere de
finan are i de implementare a proiectului.

Art.4. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului Maramure i se comunic :
– Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
– Direc iei economice;
– Direc iei juridice i administra ie public  ;
– Biroului  rela ii interna ionale.
– Agen iei de Management Energetic Maramure ;
– 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 16 decembrie  2010 . Au fost prezenti 34 consilieri jude eni (total consilieri jude eni –
35).

PRE EDINTE
Mircea Man

Contrasemneaz
SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                                Dumitru Dumu a
Baia Mare, 16 decembrie 2010
Nr. 211


