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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea  încheierii unui contract de consultan i asisten  juridic  pentru
reprezentare în instan  în litigiul referitor la corec iile financiare aplicate Consiliului

Jude ean Maramure  în cadrul proiectului „Reabilitare traseu de drum jude ean Baia Sprie
(DN 18) – Cavnic (DJ 184) – Ocna ugatag (DJ 109F) – C line ti( DJ 185) – Bârsana (DJ

185)”

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Referatul Direc iei Tehnice i investi ii  i avizul comisiei juridice i de disciplin ;

În baza prevederilor art. I din Ordonan a de Urgen  nr. 26/2012 privind unele m suri de
reducere a cheltuielilor publice i înt rirea disciplinei financiare i de modificare i completare a
unor acte normative;

În temeiul art. 21 alin. (3), 91 alin. (1) lit. f) i  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  încheierea unui contract de consultan i asisten  juridic  pentru
reprezentare în instan  în litigiul referitor la corec iile financiare aplicate Consiliului Jude ean
Maramure  în cadrul proiectului „Reabilitare traseu de drum jude ean Baia Sprie (DN 18) – Cavnic
(DJ 184) – Ocna ugatag (DJ 109F) – C line ti  DJ 185) – Bârsana (DJ 185)”.
 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se împuternice te pre edintele
Consiliului Jude ean Maramure , care va  fi mandatat s  semneze orice documente necesare.

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 de Dezvoltare Regional ;
- Direc iei Economice;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot târe a fost adoptat  cu 20 voturi „pentru”, 2 voturi „împotriv ” i 7 ab ineri
în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din 26 septembrie 2012. Au fost prezen i 32
de consilieri jude eni din totalul de 35 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 26 septembrie 2012
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