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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea particip rii ca partener a Consiliului Jude ean Maramure  în

proiectul „Ecouri”- M suri inovatoare de ocupare i antreprenoriat pentru
Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei de Dezvoltare i Investi ii i adresa directorului Centrului de Informare i
Formare Profesional  „Pentru Voi” i avizele favroabile ale comisiei juridice i de disciplin i ale
comisiei pentru activit i economico financiare;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (6) lit. a) 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  adopt  prezenta:

HOT RE:

Art.1. Se aprob  promovarea în parteneriat cu Centrul de Informare i Formare Profesional
„Pentru Voi”; Asocia ia ESPERANDO, Centrul jude ean de Conservare i Valorificare a Tradi iei i
Crea iei Populare Maramure , Partener transna ional Diastasi Training and Consulting Services
S.A. Grecia, a proiectului „Ecouri” - M suri inovatoare de ocupare i antreprenoriat pentru
Maramure , care va fi depus pentru finantare din Fondul Social European prin Cererea de
propuneri de proiecte de tip grant nr. 132, „Fii activ pe pia a muncii in Regiunea Nord - Vest”, Axa
prioritar  5 „Promovarea m surilor active de ocupare”, Domeniul major de interven ie 5.1
„Dezvoltarea i implementarea m surilor active de ocupare”, având un buget total de 2.171.800 lei
din care pentru Consiliul jude ean Maramure  - 325.770 lei (98%). Contribu ia proprie proprie a
beneficiarului i partenerilor este de 43.436 lei (2%) din care contribu ia Consiliului Jude ean
Maramure  - 6.515,40 lei.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se împuternice te doamna Jakab Pu a,
director Centrul Jude ean de Informare, Consiliere i Formare Profesional  „Pentru Voi”, care este
mandatat  s  semneze orice documente necesare implementarii acestui proiect i semnarea
contractului de finan are.

Art.3. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului Maramure i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Direc iei economice i patrimoniu;
- Direc iei de dezvoltare regional ;
- Centrul Jude ean de Informare, Consiliere i Formare Profesional  „Pentru

Voi”.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 23 voturi „pentru” i o „ab inere”  în edin a
ordinar  Consiliului jude ean Maramure  din 24 iulie 2013. Au fost prezen i 24 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, 24 iulie  2013
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