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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂREA
 privind aprobarea realiz rii unui parteneriat pentru promovarea proiectului

„SMART EUROPE – Strategii inteligente pentru crearea de locuri de munc  în domeniul
inov rii  în regiuni din Europa”  în cadrul celui de-al patrulea apel de proiecte al programului

INTERREG IV C

Având în vedere Expunerea de motive a vicepre edintelui Consiliului jude ean, Referatul
Biroului de Rela ii Interna ionale i avizele favorabile ale comisiei juridice i de disciplin i
comisiei pentru activit i economice – financiare;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (6) lit. a i art. 109 din Legea nr. 215/2001 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 RE:

Art. 1. Se aprob  promovarea proiectului SMART EUROPE - Strategii inteligente pentru
crearea de locuri de munc  în domeniul inov rii  în regiuni din Europa” în parteneriat între
Consiliul Jude ean Maramure  (România), provincia Flevoland (Olanda) - liderul parteneriatului,
Adunarea Regiunilor Europei, Consiliul Metropolitan Tameside (Marea Britanie), regiunea Veneto,
Agen ia de Inovare a regiunii Veneto, Provincia Bologna (Italia),  Agen ia de Dezvoltare Regional
Eszak Alfold (Ungaria), Asocia ia ALMI (Suedia), Parcul tiin ific Patras (Grecia), voievodatul
Swietokrzyskie (Polonia), Institutul Baltic (Finlanda) i Consiliul Jude ean Avila (Spania), care
urmeaz  s  fie propus spre finan are în cadrul celui de-al patrulea apel de proiecte al programului
INTERREG IVC.

Art. 2. Se aprob  co-finan area proiectului SMART EUROPE cu echivalentul în lei a sumei
de 13.544,5 euro, e alonat  pe o perioad  de 3 ani reprezentând 15% din valoarea proiectului, în
situa ia în care finan area proiectului va fi acceptat  de Comisia European .

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 acestui proiect.

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  ;
– Direc iei de dezvoltare regional
– Biroului  rela ii interna ionale.
– Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii
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Prezenta hotarâre a fost adoptat   cu 15 voturi „pentru” 10 voturi „împotriv ” i 2 ab ineri
în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din 22 martie 2011. Au fost prezenti 30
consilieri jude eni (total consilieri jude eni – 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 22 martie 2011
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