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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
pentru modificarea Hot rârii nr.8/2013 privind aprobarea contract rii unui credit bancar

pentru realizarea unor lucr ri de inveti ii de interes jude ean

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

zând prevederile art. 61, 62 i 63 din Legea 273/2006 privind finan ele publice locale,
republicat  cu modific rile i complet rile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. b) 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.I. Articolul nr. 1  litera b) se modific i va avea urm torul cuprins: „Se aprob
contractarea de c tre jude ul Maramure  a unui credit bancar pe termen lung în valoare de
116.000 mii lei, cu o maturitate de cel mult 20 ani, i o perioad  de gra ie de cel mult 4 ani,
destinat finan rii unor lucr ri de investi ii astfel:

b). 76.000 mii lei pentru prefinan area i/sau cofinan area  proiectelor în derulare  care
beneficiaz  de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea European , fiind exceptat de la
încadrarea în gradul de îndatorare de cel mult 30% din veniturile proprii, conform anexei la
prezenta hot râre.”

Art.II. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei Generale a Finan elor Publice Maramure ;
- Direc iei Economice;
- Direc iei de Patrimoniu i Logistic ;
- Direc iei Tehnice i Investi ii;
- Arhitectului ef;
- Direc iei de Dezvoltare Regional ;
- Compartimentului de Preg tire a edin elor i Rela ii cu Consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a extraordinar  din 18
februarie 2013. Au fost prezen i 29 de consilieri jude eni din totalul 33 consilieri jude eni în func ie.

 PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 18 februarie 2013
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