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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind validarea componen ei comisiei de evaluare, supraveghere i controlul activit ii

funda iei jude ene pentru tineret

Avînd în vedere dispozi iile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind
regimul juridic al funda iilor jude ene pentru tineret i a municipiului Bucure ti i al Funda iei
Na ionale pentru Tineret, cu modific rile ulterioare;

Pe baza propunerilor f cute de autorit ile i institu iile care desemneaz  reprezentan i în
comisie;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f), alin. (5) litera a)  punct 5 precum i art. 97 din
Legea nr. 215/ 2001 a administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure , întrunit în edin  ordinar , adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1.Se valideaz  componen a comisiei de evaluare, supraveghere i controlul activit ii
funda iei jude ene pentru tineret în urm toarea componen :

1. Pop Rodica   reprezentant al Institu iei Prefectului- jude ul Maramure ;
2. Gabriel Zetea  reprezentant al Consiliului jude ean Maramure ;
3. Krizsanovszki Enik  reprezentant al Direc iei jude ene pentru Tineret;
4. Gr di teanu Vasile  reprezentant al Direc iei Finan elor Publice Maramure .
Art.2. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :

- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Direc iei jude ene pentru Tineret i Sport;
- Funda iei pentru Tineret a jude ului Maramure ;
- Membrilor comisiei.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 14 decembrie 2012. Au fost prezen i 29 de consilieri jude eni din totalul de
34 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 14 decembrie 2012
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