
R O M Â N I A
JUDE UL MARAMURE
 CONSILIUL JUDE EAN

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia edin ei extraordinare a Consiliului jude ean Maramure

din data de 4 IUNIE 2013

edin a extraordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.210 din 03.06.2013, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului” din ziua de mar i, 4 iunie 2013.

Sunt prezen i 27 de consilieri jude eni din totalul de 35.
Lucr rile se desf oar  la sediul Consiliului jude ean Maramure , în sala mare de

edin e, din strada Gheorghe incai nr.46. Particip , ca invita i, urm torii: Glodan Ana,
pan Vasile, Drago  Ioan, Breban Claudia - directori în cadrul Consiliului jude ean, al i

conduc tori ai institu iilor subordonate acestuia, precum i un num r de 9 reprezentan i
mass-media din jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir supune votului plenului proiectul ordinii de zi,
incluzând, pe lâng  cele trei puncte ini iale, i un proiect de hot râre suplimentar.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi urm toarea ordine de zi:
1. Proiect de hot râre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru

proiectul „Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronic  a registrului
agricol i a altor activit i specifice în jude ul Maramure ”;

2. Proiect de hot râre pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean la
diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar ;

3. Proiect de hot râre privind aprobarea major rii bugetului de venituri i
cheltuieli al jude ului Maramure  pe anul 2013;

  Punct suplimentar:
4. Proiect de 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.

Vizavi de proiectul înscris suplimentar pe ordinea de zi, domnul pre edinte
men ioneaz  c  era absolut necesar i aprobarea Acordului de parteneriat între
consiliul jude ean i cele 15 unit i administrativ-teritoriale cuprinse pentru început în
acest proiect.

Având avizele favorabile date de membrii comisiei pentru activit i
economico-financiare, cele patru hot râri sunt supuse votului i adoptate în
unanimitate. (Hot rârea nr.86/2013, nr.87/2013, nr.88/2013 i nr.89/2013).

P R E  E D I N T E,
     Zamfir Ciceu SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a

 GMV/2 exp.


