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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea contributiei financiare a proiectului Sistem de Management Integrat al

 De eurilor în Jude ul Maramure ”

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure i
Referatul Unita ii de Implementare a Proiectului nr.38 din 9 iulie 2013 referitor la aprobarea
contributiei financiare a proiectului Sistem de Management Integrat al De eurilor în Jude ul
Maramure ” i avizele favorabile ale comisiei juridice i de disciplin i ale comisiei pentru
activit i economico - financiare;

inând cont de prevederile art. 35 i art 44 din Legea Finan elor Publice locale nr. 273/2006,
cu modific rile i complet rile ulterioare, H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate în cadrul opera iunilor finan ate prin programele opera ionale, O.U.G.
nr.64/2009 privind gestionarea financiar  a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru
obiectivul Convergen  „Ghidul Solicitantului pentru Axa Prioritar  2 – POS Mediu”, Legii
nr.544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public, Legii nr. 52/2003 privind
transparen a decizional  în administra ia public .

În temeiul art. 91, alin. (1), lit. b) i alin. (3) 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  contribu ia financiar  a Jude ului Maramure , la cofinan area proiectului în
sum  total  de 16 652 122 euro, respectiv 68 452 332 lei, conform Planului Financiar din anex ,
prezentat astfel:

a. 470 365 euro, respectiv 1 932 729 lei, contribu ia de 1% la valoarea eligibil  a
proiectului (cofinanan area);

b. 4 704 155 euro, respectiv 19 329 373 lei, reprezint  contribu ia Consiliului Jude ean de
9,09 %, rezultat  din Analiza Cost-Beneficiu, proiectul fiind generator de venituri;

c. 11 484 602 euro, respectiv 47 190 230 lei reprezint  TVA, din care 10 440 445 euro,
respectiv 42 899 789 lei TVA recuperabil aferent cheltuielilor eligibile i 1 044 157
euro, respectiv 4 290 441 lei TVA nerecuperabil;

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri de încredin eaz  Pre edintele
Consiliului Jude ean Maramure  prin Direc ia economic i patrimoniu.

Art.3. La data adopt rii prezentei hot râri se abrog  Hot rârea Consiliului jude ean
Maramure  nr.198/14 decembrie 2012.

Art.4 . Hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului Maramure i se comunic :
- Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure ;
- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public  – Compartiment secretariat consiliu

i gestiunea documentelor;
- Unit i de implementare a proiectului;
- Directiei economice i patrimoniu;
- Direc iei de Dezvoltare i Investi ii.
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Prezenta hot râre a fost adoptat  cu unanimitate de voturi  în edin a extraordinar  din 11
iulie 2013. Au fost prezen i 30 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, 11 iulie 2013
Nr. 103

Anex  la HCJ MM nr. 103 din 11 iulie 2013

PLANUL FINANCIAR in euro

PLANUL FINANCIAR in lei  la cursul de 4,109 lei/euro

SECRETAR AL JUDE ULUI
Dumitru Dumu a

1.1.1.1 EC Contributie (max 83,50%)
39.275.462
                       83,50% din 1.1.1
1.1.1.2 Contributie buget (15,50%)
7.290.655
                      15,50% din1.1.1.1

1.1.1. Valoarea de
decizie

47.036.482
90,91% din 1.1.

1.1.1.3 Contributie buget local (1%)
470.365
                              1% din 1.1.1

1.1. Costuri eligibile

51.740.637 euro

1.1.2. Contributie  Consiliul Jude ean
Alte surse
4.704.155 – 9,09 % valoare neadmisa la decizia grant

10.440.445 euro TVA care se
recupereaz

1.2.1. TVA
11.484.602 euro

1.044.157 euro TVA nerecuperabil

Total valoare
proiect
(eligibile+non-
eligibile

63.225.239
euro

1.2. Costuri neeligibile

11.484.602 euro

1.2.2. Contributie Consiliu Jude ean
100%  din 1.2.                              0

1.1.1.1. CE Contributie (max 83,50%)
161.382.875
                       83,50% din 1.1.1
1.1.1.2.  Contributie buget (15,50%)
29.957.300
                      15,50% din1.1.1.1

1.1.1. Valoarea de
decizie

193.272.905
90,91% din 1.1.

1.1.1.3.  Contributie buget local (1%)
1.932.729
                              1% din 1.1.1

1.1. Costuri eligibile

212.602.277 lei

1.1.2.Contributie  Consiliul Judetean
Alte surse
19.329.373 – 9,09 % valoare neadmisa la decizia grant

42.899.789  lei TVA care se
recupereaza

1.2.1. TVA
47.190.230 lei

4.290.441 lei TVA nerecuperabil

Total valoare
proiect
(eligibile+non-
eligibile

259.792.507
lei

1.2. Costuri neeligibile

47.190.230 lei

1.2.2. Contributie Consiliul Judetean
100% din 1.2.                              0
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ERAT

La art. 1 din Hot rârea Consliului jude ean Maramure  nr. 103 din 11 iulie 2013 privind
aprobarea contribu iei financiare la proiectul „Sistem de Management Integrat al De eurilor în
jude ul Maramure ” în loc de „sum  total  de 16.652.122 euro” se va citi „suma total  16.659.122
euro”


