
ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al  jude ului pe anul 2008

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei economice precum i avizul favorabil al comisiei de specialitate;
 Potrivit Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.115 din 31 august 2007 privind aprobarea
contract rii împrumutului destinat finan rii lucr rilor de investi ii în infrastructura de transport a jude ului i
repartizarea acestuia pe categorii de lucr ri;

În temeiul art.19. al Legii nr.273/2006 privind finan ele publice locale;
 In baza art. 91 alin. (3) litera a) i art. 97 art. (1) 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 RÂRE
Art.1. (1) Se aprob  rectificarea bugetului propriu al jude ului prin majorare cu suma de 20.000 mii lei

reprezentând credite externe. Suma se va cuprinde în bugetul împrumuturilor externe i interne la capitolul
84.06 Transporturi, subcapitolul Avia ia civil i este destinat  lucr rii “Extinderea i modernizarea Aeroportului
Interna ional Baia Mare pentru a corespunde traficului interna ional de pasageri i m rfuri”;
            (2) Demararea lucr rilor legate de realizarea investi iei se va efectua dup  autorizarea
împrumutului de c tre Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Economiei i
Finan elor.

Art.2. Se aprob  introducerea în Lista obiectivelor de investi ii i în Lista privind “Alte cheltuieli de
investi ii” a lucr rii men ionat  la art.1. detaliat  pe obiective conform anexei 1 care face parte integrant  din
prezenta hot râre i care înlocuie te anexa nr.2 la Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr.127/2007
privind aprobarea documenta iei de atribuire pentru contractarea unui împrumut bancar în sum  de 70
milioane lei.

Art.3. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial i se comunic  integral sau în extras:
• Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
• Direc iei generale a finan elor publice Maramure ;
• Direc iei juridice i administra ie public ;
• Direc iei tehnice;
• Direc iei de dezvoltare regional ;
• Direc iei economice;
• Compartimentului 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 27 mai  2008.

PRE EDINTE,
Marinel Kovacs

Contrasemneaz
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Baia Mare, 27 mai 2008
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

Anexa  nr. 1
la Hot rârea C.J.MM

      nr. 85  din 27 mai 2008

LUCR RI DE INVESTI II
PENTRU MODERNIZAREA I EXTINDEREA  AEROPORTULUI BAIA MARE

PENTRU A CORESPUNDE TRAFICULUI INTERNA IONAL DE PASAGERI I M RFURI
FINAN ATE DIN IMPRUMUTUL BANCAR ÎN VALOARE DE 20.000 MII LEI

Nr.
crt. DENUMIREA LUCR RII

1 Înoirea acoperi ului inclusiv drenajul apei pluviale spre exteriorul cl dirii
2 Înoirea fa adei terminalului inclusiv îmbun irea parametrilor termici ai cl dirii
3 Opera ii de demolare i reconstruc ie
4 Reamenajarea spa iilor parter
5 Reamenajarea spa iilor etaj I
6 Reabilitarea pere ilor terminalului inclusiv izola ie termic i ferestre noi, unde este cazul
7 Re ea ap  hidrant
8 Re ea ap  potabil
9 Reabilitarea spa iilor aferente parc rii

10 Elemente zid rie i finisaj dup  instala ii
11 Reabilitarea fa adei cl dirii auxiliare inclusiv ferestre noi
12 Grup electrogen
13 Tablou electric re ea normal
14 Tablou electric re ea siguran
15 Tablou electric balizaj
16 UPS
17 Iluminare platform
18 Benzi bagaj
19 Sistem integrat de televiziune cu circuit închis TCI
20 SF+ proiectare


