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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru proiectul 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 spre finan are în cadrul Programului

Opera ional Sectorial Cre terea Competitivit ii Economice 2007-2013

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Referatul de specialitate al Direc iei Dezvoltare i Investi ii, Serviciul Promovare Proiecte de
Dezvoltare i avizul favorabil al comisiei pentru activit i economico-financiare;

În baza prevederilor art. 91, alin. (3) lit d), alin. (6) lit. c) i ale 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  Acordul de parteneriat încheiat între jude ul Maramure  prin Consiliul
jude ean i 15 unit i administrativ - teritoriale din jude  pentru promovarea i implementarea
proiectului „Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronic  a registrului agricol i a
altor activit i specifice în jude ul Maramure ”, conform  anexei care face parte integrant  din
prezenta hotarare.

Art.2. Se mandateaz  Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure , domnul Ciceu Zamfir
pentru semnarea Acordului de parteneriat.

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  - Compartimentul secretariat consiliu

i gestiunea documentelor;
- Direc iei dezvoltare i investi ii;
- Direc iei economice i patrimoniu;
- Unit ilor administrativ - teritoriale partenere.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a extraordinar  din 4
iunie 2013. Au fost prezen i  27 de consilieri jude eni din totalul 35 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 4 iunie 2013
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Anexa la prezenta hot râre poate fi accesat  pe site-ul Consiliului Jude ean Maramure
www.cjmaramures.ro.

http://www.cjmaramures.ro

