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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea execu iei lucr rilor de instalare panouri solare i a aprob rii

parteneriatului pentru promovarea proiectului „CASA AXA – Casa Soarelui” propus spre
finan are în cadrul programului ÎMPREUN  PENTRU FIECARE sesiunea 2012

Având în vedere Epunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Referatul nr. 65 din 17.05.2012 al Agen iei de Management Energetic i avizele favorabile ale
comisiei pentru activit i economico – financiare i ale comisiei juridice i de disciplin ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (6) lit. a) i art. 109 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  execu ia lucr rilor de instalare panouri solare împreun  cu echipamentele
i instala iile aferente pe acoperi ul Casei de tip familial nr.2 (AXA) str. Mihai Viteazu nr.3 din

Sighetu Marma iei.
Art.2. Se aprob  Acordul de Parteneriat între Consiliul Jude ean Maramure i Agen ia de

Management Energetic Maramure  pentru promovarea proiectului „CASA AXA – Casa Soarelui”
propus spre finan are în cadrul programului ÎMPREUN  PENTRU FIECARE sesiunea 2012.

Art.3. Valoarea estimat  a proiectului este de 44.590 RON fiind suportat  în întregime de
finan ator.

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 ;
• Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
• Agen iei de Management Energetic Maramure .

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 23 mai 2012. Au fost prezen i 32 de consilieri jude eni din totalul de 35
consilieri jude eni în func ie.
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