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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea aloc rii unor sume suplimentare pentru cheltuielile neeligibile pentru

consultan i dirigen ie de antier, din cadrul proiectului „Reabilitarea Spitalului Jude ean
de Urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare”, finan at în cadrul Programului Opera ional

Regional 2007-2013, Axa Prioritar  3 – Îmbun irea infrastructurii sociale, Domeniul
Major de Interven ie 3.1 – Reabilitarea/ Modernizarea/Echiparea Infrastructurii Serviciilor

de S tate, cod SMIS 11363

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui  Consiliului jude ean Maramure ,
Referatul Direc iei de Dezvoltare Regional i avizul favorabil al comisiei pentru activit i
economico – financiare;

În temeiul art. 91, alin. (6) litera a), art. 97 alin. (1) 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  alocarea unor sume suplimentare din bugetul propriu al jude ului pe anii

2012 – 2013 în valoare total  de 197.000 lei din care 111.000 lei pentru consultan i 86.000 lei
dirigen ie de antier, din cadrul proiectului „Reabilitarea Spitalului Jude ean de Urgen  „Dr.
Constantin Opri ” Baia Mare”, finan at în cadrul Programului Opera ional Regional 2007-2013,
Axa Prioritar  3 – Îmbun irea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Interven ie 3.1 –
Reabilitarea/ Modernizarea/ Echiparea Infrastructurii Serviciilor de S tate, cod SMIS 11363.

Art.2.   Prezenta hot râre se va publica în Monitorul oficial al jude ului i se comunic  :
- Institu iei  Prefectului - Jude ul Maramure ;
-  Direc iei Juridic i Administra ie Public ;
-  Direc iei Economice;
-  Direc iei de Dezvoltare Regional  ;
-  Direc iei Tehnice;
-  Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
-  Agen ia de Dezvoltare Regional  Nord-Vest;
-  Ministerul Dezvolt rii Regionale i Turismului.

Prezenta hotarâre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean  Maramure  din 29 august  2012. Au fost prezenti 35  din totalul de 35 consilieri jude eni
în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a

Baia Mare, 29 august 2012
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