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

HOT RÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi ii

„Extinderea i modernizarea Aeroportului Interna ional Baia Mare pentru a corespunde
traficului interna ional de pasageri i m rfuri”

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure i
Referatul Direc iei Tehnice, evaluarea tehnico-economic  privind extinderea i modernizarea
Aeroportului Interna ional Baia Mare pentru a corespunde traficului interna ional de pasageri i m rfuri
precum i avizul favorabil al comisiei de specialitate;
 Pe baza dispozi iilor art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale;
  În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3), lit. f) i art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administra iei
publice locale, republicat ;
 Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investi ii “Extinderea i
modernizarea Aeroportului Interna ional Baia Mare pentru a corespunde traficului interna ional de
pasageri i m rfuri” cuprin i în Evaluarea tehnico-economic , dup  cum urmeaz :
  Valoarea total  a investi iei  Echivalentul în lei a sumei de
       6.878.500 euro exclusiv TVA
  Din care balizaj categoria CATI : Echivalentul în lei a sumei de

1.262.700 euro exclusiv TVA
  Capacit i aerogar    150 PAX/h.

Art. 2 Prezenta hot râre 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 tehnice;
- Direc iei economice;
- Regiei autonome “Aeroportul Interna ional Baia Mare”;
- Compartimentul de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din 31 martie 2008.

PRE EDINTE
Marinel Kovacs

Contrasemneaz
                                 SECRETAR AL JUDE ULUI

Dumitru Dumu a

Baia Mare, 31 martie 2008
Nr. 37


