
1

JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea  promov rii i cofinan rii proiectului cu titlul „Crearea infrastructurii
necesare pentru gestiunea electronic  a registrului agricol i a altor activit i specifice în

jude ul Maramure ”

Având în vedere Expunerea de motive a pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Referatul de oportunitate a Direc iei Dezvoltare i Investi ii, Serviciul Promovare Proiecte de
Dezvoltare i avizele favorabile ale comisiei pentru agricultur i dezvoltare rural , comisiei pentru
activit i economico-financiare i comisiei juridice i de disciplin ;

În temeiul art. 91, al (6) litera a), art. 97 al (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  promovarea în parteneriat între Consiliul Jude ean Maramure i
autorit ile administra iei publice locale cuprinse în Anexa la prezenta Hot râre a proiectului cu
titlul „Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronic  a registrului agricol i a altor
activit i specifice în jude ul Maramure ”, ce urmeaz  a fi depus în cadrul apelului 3 de proiecte
din sesiunea 2013, Axa 3, Domeniul major de interven ie 2, Opera iunea 1 – „Sus inerea
implement rii de solu ii de e-guvernare i asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este
necesar”, din cadrul Programului Opera ional Sectorial Cre terea Competitivit ii Economice 2007-
2013.

Art.2. În cazul aprob rii proiectului, se aprob  participarea jude ului Maramure  la
cofinan area proiectului cu suma de 130.000 lei, reprezentând contribu ia de 2% din cheltuielile
eligibile ale proiectului în cuantum de 6.500.000 lei, precum i participarea la plata cheltuielilor
neeligibile în cuantum de 6.000 lei.

Art.3. Indicatorii tehnico-economici ai proiectului cuprin i în Studiul de Fezabilitate
precum i acordul de parteneriat dintre Consiliul jude ean i autorit ile administra iei publice locale
partenere, se vor aproba printr-o hot râre ulterioar .

Art.4. Se desemneaz  doamna Claudia BREBAN ca reprezentant legal al Consiliului
Jude ean Maramure  în rela ia cu finan atorul, având dreptul de a reprezenta institu ia în toate
demersurile implicate de depunerea, contractarea i implementarea proiectului mai sus men ionat.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hot râri se încredin eaz
Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure , urmând toate procedurile prev zute de lege

Art.6. 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 Dezvoltare i Investi ii;
- Direc iei Economice i Patrimoniu;
- Prim riilor partenere.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  din 29 mai
2013. Au fost prezen i 34 de consilieri jude eni din totalul 35 consilieri jude eni în func ie.
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PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 29 mai 2013
Nr. 76

Anex  la HCJ MM nr. 76 din 29 mai 2013

UNIT ILE ADMINISTRATIV TERITORIALE partenere în cadrul proiectului mai sus
men ionat.

Lider de parteneriat:  Partener 1 Consiliul jude ean Maramure
Partener 2: ora ul Baia Sprie
Partener 3: comuina Bârsana
Partener 4: comuna Bude ti
Partener 5: comuna C line ti
Partener 6: comuna Dumbr vi a
Partener 7: comuna Ocna ugatag
Partener 8: comuna Once ti
Partener 9: comuna Rona de Jos
Partener 10: comuna S pân a
Partener 11: comua ieu
Partener 12: ora ul Sighetu Marma iei
Partener 13: comuna Vadu Izei
Partener 14: comuna Rozavlea
Partener 15: ora ul Vi eu de Sus
Partener 16: comuna B a de sub Codru


