
ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURES
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂREA
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici cuprin i în studiul de fezabilitate pentru

proiectul „Restaurarea i Revitalizarea Bastionului M celarilor din Baia Mare, Maramure ”, propus
spre finan are în cadrul Mecanismului Financiar EEA

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean i Referatul nr. 69 din
22.05.2008 al Biroului de Rela ii Interna ionale precum i avizul favorabil al comisiei de psecialitate,

În temeiul prevederilor art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale i art. 91
alin. (3) lit. f) i art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public  local , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare;
 Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RE

Art.1.  Se aprob  indicatorii tehnico-economici  ai studiului de fezabilitate pentru  proiectul
„Restaurarea i Revitalizarea Bastionului M celarilor din Baia Mare, Maramure ”, care urmeaz  s  fie propus
spre finan are în cadrul Mecanismului Financiar EEA, cuprin i în anexa care face parte integrant  din prezenta
hot râre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se împuternice te pre edintele Consiliului
Jude ean Maramure , care va fi mandatat s  semneze orice documente necesare fazelor de cerere de
finan are i de implementare a acestui proiect.

Art.3. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului Maramure i se comunic :
– Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
– Direc iei economice;
– Direc iei juridice i administra ie public ;
– Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
– Biroului  rela ii interna ionale

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
                                                                                          SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a

Baia Mare, 27 mai 2008
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

Anexa
                                                la Hot rârea C.J.MM

      nr. 92  din 27 mai 2008

CARACTERISTICI PRINCIPALE I INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
AI OBIECTIVULUI DE INVESTI II

Restaurarea i Revitalizarea Bastionului M celarilor din Baia Mare, Maramure

BENEFICIAR : Consiliul Jude ean Maramure

AMPLASAMENT : Obiectivul este amplasat în jude ul Maramure , municipiul Baia
 Mare, strada Izvoarelor nr. 1

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI :

- Valoarea total  a investi iei : 5.767.850 RON echivalent 1.643.262 Euro, inclusiv TVA
      din care C+M 3.948.830 RON echivalent 1.125.022 Euro, inclusiv TVA

(la cursul de schimb 1 Euro = 3,51 RON )

- Capacit i : Proiectul vizeaz  restaurarea i reamenajarea a unei suprafe e de 923 m² din
 care 332 m² suprafa  construit

- Durata de realizare a proiectului : 22 luni

- Finan area investi iei : Finan area obiectivului de investi ii se va asigura din Mecanismul
Financiar EEA i din fondurile bugetului Consiliului Jude ean Maramure


