JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN
DIREC IA JURIDIC
I
ADMINISTRA IE PUBLIC

GRAFICUL ACTIVIT ILOR
18 martie – 22 martie 2013

- Termene instan :
• 20.03.2013 – Judec toria Baia Mare – Dosar nr.1403/182/2012
– S.C. OMNIASIG VIG S.A. - ac iune în r spundere delictual ;
• 20.03.2013
–
Judec toria
Baia
Mare
–
Dosar
nr.15636/182/2012 – S.C. OMNIASIG VIG S.A. - ac iune în
regres;
• 20.03.2013
–
Judec toria
Baia
Mare
–
Dosar
nr.15637/182/2012 – S.C. OMNIASIG VIG S.A. - ac iune în
regres;
• 20.03.2013 – Tribunalul Maramure – Dosar nr.10023/100/2011
– Pustai C lin – reziliere contract;
• 21.03.2013 – Tribunalul Maramure – Dosar nr.9867/100/2012
– S.C.CUAR
GRUP – ordonan
de plat (Ordonan a
119/2007);
- Participare la ac iuni i edin e precum i asigurarea asisten ei juridice în
cadrul proiectelor derulate de Consiliul Jude ean Maramure ;
- Verificarea legalit ii i avizarea din punct de vedere juridic a actelor,
contractelor, acordurilor, actelor adi ionale în care Consiliul Jude ean
Maramure este parte;
- Acordarea de consultan
juridic
Consiliului Jude ean Maramure ;

pentru aparatul de specialitate al

- Finalizarea notelor la ac iunile de verificare a modului de completare i
inere la zi a registrelor agricole de la unit ile administrativ-teritoriale din
jude ul Maramure în baza Ordinului nr.26/2013 a Prefectului jude ului
Maramure ;

- Inventarierea proiectelor de hot râri pentru edin a ordinar a Consiliului
Jude ean Maramure din luna martie 2013;
- Repartizare i expediere produse PEAD 2012 – 2013 la beneficiari,
conform graficului pentru perioada 18 martie – 22 martie 2013;
- Monitorizarea derul rii programului lapte-corn i fructe în unit ile colare
în jude ul Maramure ;
- Verificarea facturilor i centralizare program lapte-corn în unit ile colare
în jude ul Maramure ;
- Repartizarea
jude ului;

i expedierea c tre beneficiari a Monitorului oficial al

- Primirea documenta iilor trimise c tre Comisia jude ean
sigilografie i asigurarea secretariatului comisiei,

de heraldic

i

- Verificare rapoarte de evaluare pentru contractele derulate privind
Programul jude ean de acordare de finan ri nerambursabile activit ilor
non profit de interes general pe anul 2012 în domeniile sport i cultur ;
- Furnizarea informa iilor publice solicitate la termenele stabilite conform
Legii nr.544/2001,
- Rezolvare peti ii, coresponden

curent .
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- edin e zilnice de lucru pentru preg tirea i organizarea activit ilor ;
- organizare logistic
i desf urare conferin final din cadrul proiectului
CLIMACT REGIONS – 22.03.2013 ;
- înregistrare factori interesa i pentru participarea la conferin a final în cadrul
proiectului CLIMACT REGIONS;
- preg tire prezent ri pentru conferin a final din cadrul proiectului CLIMACT
REGIONS
- organizare seminar de informare i instruire cadre didactice în cadrul
proiectului Energy Games – Energy takes shape ( Jocuri energetice – energia ia
form )- 20.03.2013
- preg tire prezent ri pentru seminarul de informare i instruire cadre didactice
din cadrul proiectului Energy Games – Energy takes shape ( Jocuri energetice –
energia ia form )
- demararea redact rii draftului raportului pentru peer review-ul din regiunea
Veneto, derulat în cadrul proiectului Smart Europe pe tema inov rii i sprijinirii
ini iativelor antreprenoriale inovatoare;
- documentare i elaborare not de fundamentare pentru promovarea proiectului
de reabilitare a Casei Pocol ce va fi promovat pentru finan are din fonduri
norvegiene;
- demarare preg tire caiete de sarcini pentru achizi ii din cadrul proiectului
SEED Center (Centru Educa ional Demonstrativ pentru Energie Durabil )
aprobat în cadrul Programului de cooperare transfrontalier ENPI;
- promovarea concursului de filme organizat de regiunea înfr it Jasz-NagykunSzolnok (HU) dedicat :”Filmelor documentare ale lumii rurale ” i a festivalului
de film interna ional ce se va derula în Martfu ( jude ul înfr it Jasz-NagykunSzolnok) în perioada 24-27 octombrie 2013 i va avea gala de premiere în
Bruxelles în 22 noiembrie 2013, în cadrul unui eveniment sus inut de Comisia
European ;
- preg tirea primei întâlniri a partenerilor (kick off meeting) din cadrul
proiectului SEED Center (Centru Educa ional Demonstrativ pentru Energie
Durabil );

- participare la organizarea logistica a Zilelor filmului spaniol la Bastionul
celarilor (21-23 martie 2013) împreun cu Muzeul Jude ean de Istorie i
Arheologie Maramure
- activit i curente aferente implement rii proiectelor derulate de Biroul Rela ii
Interna ionale
- activit i curente aferente func ion rii Biroului Rela ii Interna ionale.
ef Birou Rela ii Interna ionale
Mihaela Li e

