
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

  R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate i a principalelor caracteristici i indicatori tehnico-

economici ai obiectivelor de investi ii pentru proiectul “GRANITA MM  Dezvoltarea i managementul
infrastructurii de frontier ”

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Referatul
Direc iei de Dezvoltare Regional  precum i avizul comisiei economico-financiare;
 În temeiul art. 91, alin. (6) litera a), art. 97 alin. (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. Se aprob  Studiul de fezabilitate privind obiectivele de investi ii pentru proiectul
“GRANITA MM  Dezvoltarea i managementul infrastructurii de fontier ” cu  indicatorii tehnico-
economici 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  implement rii acestui
proiect.

Art.3. Prezenta hot râre se va publica în Monitorul oficial al jude ului i se comunic  :
- Institu iei  Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei Juridice i Administra ie  Public ;
- Direc iei Tehnice;
- Direc iei Economice;
- Direc iei de Dezvoltare Regional ;
- Compartimentului preg tirea 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 data
de 30 septembrie 2008.

PRE EDINTE
Mircea Man

              Contrasemneaz
                                  SECRETAR AL JUDE ULUI
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

                  Anexa
la Hot rârea C.J. MM

      nr. 156 din 30 sep 2008

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

GRANITA MM Dezvoltarea i managementul infrastructurii de frontier

BENEFICIAR: Jude ul  Maramure  reprezentat prin Consiliul Jude ean Maramure
PARTENERI: Administra ia de Stat Regiunea Zakarpatia

LOCA II: Comuna Leordina
INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI:
Valoarea total  a investi iei:

 TVA

Total valoare investi ie 2.894.802,04 lei

Din care construc ii - montaj 469.722,58 lei

Din care dot ri independente 2.397.520,92 lei

Capacit i (în unit i fizice i valorie ):
 Suprafa a afectat  de lucr rile de construc ii centru opera ional:
-suprafa a construit  144,49 m²
- suprafa a util  218,58 m²

Suprafa a afectat  de lucr rile de construc i opron metalic:
-suprafa a construit  590,49 m²
- suprafa a util  590,49 m²



Dot ri echipamente i bunuri:

DENUMIRE ARTICOL UM CANT.

1 2  3
Cumparari sau inchirieri de vehicule
TAF-690P buc 1
Tractor SAME 85CP buc 1
Tractor agricol 80CP buc 1
Camion 15t, 240CP buc 1
autovehicul teren buc 1
Mobilier, echipamente IT
scaune cu masuta rabatabila buc 55
etajere tip biblioteca buc 8
calculator inclusiv licente de operare buc 2
laptop buc 1
imprimanta color de retea buc 2
multifunctional buc 2
set mobilier birou 2 posturi de lucru buc 1
videoproiector buc 1
ecran proiectie electric de perete buc 2
ecran proiectie plasma buc 2
sistem audio buc 1
sistem de traducere simultana 2+40 buc 1
PDA+GPS+harti buc 8
Aparate, unelte...
Motoferastrau 372XP buc 2
Motoferastrau 357XP buc 2
Motoferastrau 365 buc 2
Piese de schimb/echipamente pentru masini, scule
plug reversibil buc 1
plug purtat buc 1
grapa cu disc buc 1
grapa cu colti ficsj disc buc 2
Altele dotari
avizier buc 2
suport distribute materiale informative buc 4

Durata de realizare a proiectului :   12 luni
Fina area investi iei : Finan area obiectivelor de investi ii este asigurat  din Fondul
Phare CBC 2006, din fondurile bugetului na ional i ale bugetului Consiliului
Jude ean Maramure .


