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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind constituirea Comisiei de selec ie a ofertelor culturale pentru finan are
nerambursabil  de la bugetul Consiliului jude ean Maramure  în anul 2011

          Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei juridice i administra ie public i avizul favorabil al comisiei înv mânt,
cultur , culte i patrimoniul cultural;

zând prevederile art. 12 din Ordonan a nr. 2/2008 pentru modificarea i completarea
Ordonan ei nr. 51/1998 privind îmbun irea sistemului de finan are a programului i proiectelor
culturale;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f) i 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 numesc membrii Comisiei de selec ie a ofertelor culturale pentru finan are
nerambursabil  de la bugetul Consiliului jude ean Maramure  în anul 2011:

          Reprezentan i ai Consiliului jude ean Maramure :
1. Teodor Ardelean;
2. Pop George;
3. Rohian Anton.

          Speciali ti în domeniul cultural:
1. Delia uiogan;
2. Nicolae Suciu;
3. tegan Vi ovan;
4. Szentgyorgy andor;
5. Mircea Farca ;
6. Dorel Todea.

Art.2. Pentru activitatea depus , membrii comisiei de selec ie primesc o indemniza ie
stabilit  prin Dispozi ia Pre edintelui Consiliului jude ean la propunerea membrilor comisiei.

Art.3. Hot rârea va fi publicat  în Monitorul oficial al jude ului i adus  la cuno tin
public  dup  încheierea sesiunii de selec ie i se comunic :

• Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
• Direc iei juridice i administra ie public ;
• Direc iei economice;
• Compartimentul 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
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jude ean Maramure  din data de 21 aprilie 2011. Au fost prezenti 35 consilieri jude eni (total
consilieri jude eni – 35).

PRE EDINTE
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 21 aprilie 2011
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