
Consiliul jude ean Maramure
Direc ia Patrimoniu i Logistic

Raport privind organizarea licita iei pentru „Extinderea i
modernizarea Aeroportului Interna ional Baia Mare pentru a

corespunde traficului interna ional de pasageri i m rfuri”

Având în vedere prevederile Art.3 lit. e) i Art.5 alin.(1) i (2) din HG nr.28
din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea con inutului – cadru al documenta iei
tehnico-economice aferente investi iilor publice, precum i a structurii
metodologieie de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investi ii i
lucr ri de interven ii (act normativ ce a intrat în vigoare în data de 22.02.2008)
unde se precizeaz :

Art. 3 lit. e) studiu de fezabilitate: documenta ia tehnico-economic  prin care
se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferen i obiectivului de
investi ii pe baza necesit ii i oportunit ii realiz rii acestuia i care cuprinde
solu iile func ionale, tehnologice, constructive i economice ce urmeaz  a fi
supuse aprob rii;

Art. 5 (1) Proiectarea lucr rilor de construc ii pentru obiective de investi ii
noi, inclusiv extinderi, se elaboreaz  în urm toarele faze:

a) studiu de fezabilitate
b) proiect tehnic
c) detalii de eecu ie

(2) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), pentru obiectivele de investi ii
noi, inclusiv extinderi, ale c ror docmenta ii tehnico-economice intr  în
competen a de aprobare a Guvernului, se elaboreaz  un studiu de prefezabilitate
anterior elabor rii studiului de fezabilitate.

Art. 4 mai sus men ionat, face precizarea: „Prevederile prezentei hot râri se
aplic  pentru realizarea obiectivelor de investi ii noi , precum i lucr rilor de
interven ii la construc ii existente, finan ate, total sau par ial, din bugetele
prev zute la art. 1 alin.(2) din Legea nr. 500/2002 privind fina ele publice, cu
modific rile ulterioare, i la art.1 alin. (2) din Legea nr. 273 / 2006 privind
finan ele publice locale, cu modific rile i complet rile ulterioare.”

(2) Dispozi iile prezentei legi se aplic  în domeniul elabor rii, aplic rii,
execut rii i raport rii:

a) bugetelor locale ale comunelor, ora elor, municipiilor, sectoarelor
municipiului Bucure ti, jude elor i municipiului Bucure ti;



b) bugetului împrumuturilor externe i interne, pentru care rambursarea, plata
dobânzilor, comisioanelor, spezelor i altor costuri care se asigur  din
bugetele locale i care provin din : împrumuturi externe contractate de stat i
subîmprumutate autorit ilor administra iei publice locale i/sau agen ilor
economici i serviciilor publice din subordinea acestora; împrumuturi
contractate de autorit ile administra iei publice locale i garantate de stat;
împrumuturi externe i/sau interne contractate sau garantate de autorit ile
administra iei publice locale;

Totodat , la Art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind Fina ele Publice
Locale, pentru aprobarea proiectelor de investi ii publice se stipuleaz  urm toarele:
(1) documenta iile tehnico-economice ale obiectivelor de investi ii noi, a c ror
finan are se asigur  integral sau în completare din bugetele locale, precum i ale
celor finan ate din împrumuturi interne sau externe, contractate direct sau garantate
de autorit ile administra iei publice locale, se aprob  de c tre autorit ile
deliberative.

În acela i timp, Legea 215/2001 a administra iei publice locale la Art. 126
prevede urm toarele „Lucr rile de construc ii i repara ii de interes public finan ate
din bugetele comunelor, ora elor, municipiilor sau jude elor se execut  numai pe
baza unor documenta ii tehnico-economice avizate sau aprobate dup  caz de
consiliul local ori de consiliul jude ean i numai pe baza unei licita ii publice în
limitele i în condi iile prev zute de lege.”

Totodat , facem precizarea c  nu ne încadr m în situa iile de excep ie
prev zute de Art. 6 lit. a), b) , i c) din HG 28/2008 când nu este obligatorie
respectarea acestui act normativ. ( prin excep ie de la prevederile art. 4, prezenta
hot râre nu se alic :

a) obiectivelo de investi ii / lucr rilor de interven ie aflate în curs de execu ie la
data intr rii în vigoare a prezentei hot râri, care se supun prevederilor
actelor normative în vigoare la data aprob rii;

b) obiectivelor de investi ii/ lucr rilor de interven ii pentru ale c ror studii de
fezabilitate/ documenta ii de avizare a lucr rilor de interven ii au fost
demarate procedurile de achizi ie public , în condi iile legii;

c) obiectivelor de investi ii noi i/sau lucr rilor de interven ii la construc ii
existente , cuprinse în programele institu iilor care fac parte din sistemul de
ap rare , ordine public i siguran  na ional .)

Având în vedere cele de mai sus, precum i Referatul întocmit de
speciali tii din aparatul propriu al Consiliului jude ean Maramure  privind
situa ia licita iei la obiectivul „Extinderea i modernizarea Aeroportului
Interna ional Baia Mare” i luând în considerare principiile care stau la baza
OG 34 / 2006 privind achizi iile public, referitoate la asigurarea utiliz rii



eficiente a fondurilor publice, la promovarea concuren ei, garantarea
tratamentului egal a operatorilor economici cât i asigurarea transparen ei i
integrit ii procesului de achizi ie public , propunem întocmirea i scoaterea
la licta ie într-o prim  etap  a documenta iei de atribuire numai pentru
studiu de fezabilitate.

17.09.2008 Director executiv,
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