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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂREA
privind încetarea activit ii i desfiin area serviciului public
„Agen ia de dezvoltare durabil  urban i rural  UrbaNET”

Având în vedere expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure i
informarea privind activitatea desf urat  de agen ia UrbaNET de la înfiin are i pân  în prezent
întocmit  de eful agen iei i avizul favorabil al comisiei juridice i de disciplin ;

Luând în considerare dispozi iile Legii nr. 273/2006 a finan elor publice locale, cu
modific rile i complet rile aduse prin Ordonan a de Urgen  nr. 63/2010 cu privire la stabilirea
num rului maxim de posturi din aparatul de specialitate precum i din institu iile i serviciile
înfiin ate prin hot râri ale consiliului jude ean precum i cu privire la încadrarea în plafoanele
maxime ale cheltuielilor de personal ;

În temeiul prevederilor articolelor 91 alineat (2) litera b)  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 aprob  încetarea activit ii serviciului public „Agen ia de dezvoltare durabil
urban i rural  UrbaNET” i desfiin area acestuia începând cu data de 30.06.2012.

Art.2. Bunurile aflate în patrimoniul serviciului public, dup  încetarea activit ii acestuia, se
transmit pe baz  de protocol de predare - primire  Consiliului jude ean Maramure .

Art.3. Personalul serviciului public ce se desfiin eaz  se preia, în limita num rului de
posturi disponibile i a îndeplinirii condi iilor de ocupare a postului, în aparatul de specialitate al
Consiliului jude ean. Raporturile de munc  ale personalului ce nu poate fi preluat înceteaz , în
condi iile legii, odat  cu desfiin area serviciului public.

Art.4. eful serviciului public va lua m surile necesare i va îndeplini procedurile de
lichidare a tuturor obliga iilor serviciului public pân  la data încet rii activit ii acestuia, inclusiv
cele cu privire la solu ionarea redistribuirii personalului, sau dup  caz, încetarea activit ii
angaja ilor. Dup  încetarea activit ii, eful serviciului public, va preda Consiliului jude ean, pe
baz  de proces verbal, bunurile din patrimoniul serviciului public  precum i documentele din
arhiva acestuia.

Art.5. Activul i pasivul serviciului public la data desfiin rii ,rezultat din eviden ele
contabile, se preia pe baza bilan ului contabil la data respectiv  de c tre Consiliul jude ean.

Art. 6. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic  :
- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra iei public ;
- Direc iei economice;
- Direc iei de patrimoniu i logistic ;
- Compartimentul preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Serviciului public „Agen ia de dezvoltare durabil  urban i rural  ”

UrbaNET”.
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Prezenta hot râre a fost adoptat  26 voturi pentru , 2 voturi împotriv i 3 ab ineri în
edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din 17 februarie 2012. Au fost prezen i 31 de

consilieri jude eni din totalul 35 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 17 februarie 2012
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