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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea con inutului i a semn rii unui Pre-Acord de finan are

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure i
Raportul de specialitate al Direc iei juridice i administra ie public i Direc iei Economice i
avizele favorabile ale comisiei pentru activit i economico – financiare i comisiei juridice i de
disciplin ;

zând proiectul Pre-Acordului de finan are ce urmeaz  a se încheia între S.C. „VITAL”
S.A. Baia Mare, municipalitatea Baia Mare i jude ul Maramure  prin Consiliul jude ean i Banca
European  pentru Reconstruc ie i Dezvoltare cu sediul în Marea Britanie;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. b) i d) i al art. 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. (1) Se aprob  con inutul Pre-Acordului de finan are propus a se încheia între S.C.

„VITAL” S.A Baia Mare, municipalitatea Baia Mare i jude ul Maramure  prin Consiliul jude ean,
pe de o parte i Banca European  pentru Reconstruc ie i Dezvoltare cu sediul în Marea Britanie,
conform anexei la prezenta hot râre.

(2) Se mandateaz  domnul Ciceu Zamfir – pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  s
semneze Pre-Acordul de finan are.

Art.2. Semnarea Pre-Acordului de finan are nu poate conduce la nicio obliga ie de natur
financiar  pentru Consiliul jude ean i nici la obliga ia de constituire de garan ii în vederea ob inerii
creditului.

Art.3. Prezenta hot râre se va publica în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Direc iei economice;
- Compartimentului preg tirea edin elor i rela ii cu consilierii;
- S.C. „VITAL” S.A. Baia Mare;
- Municipalit ii Baia Mare;
- ncii Europene pentru Reconstruc ie i Dezvoltare.

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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