
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind modificarea Hotârârii nr. 1/ 2008 a Consiliului Jude ean Maramure  privind aprobarea particip rii Consiliului
jude ean la cofinan area proiectului  „Reabilitare traseu de drum jude ean Baia Sprie (DN18) – Cavnic (DJ184) – Ocna

ugatag (DJ109F) – C line ti (DJ185) – Bârsana (DJ185)”

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Referatul Direc iei de Dezvoltare
Regional i avizul favorabil al comisiei pentru activit i economico-financiare;

În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finan ele publice locale i art. 91 alin. (3) lit. f), 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 RÂRE

Art. I Hot rârii nr. 1/ 2008 a Consiliului Jude ean Maramure  privind aprobarea particip rii Consiliului jude ean la
cofinan area proiectului „Reabilitare traseu de drum jude ean Baia Sprie (DN18) – Cavnic (DJ184) – Ocna ugatag (DJ109F) –

line ti (DJ185) – Bârsana (DJ185)” se modific  dup  cum urmeaz :
1 . Art.1. Se aprob  modificarea cofinan rii de c tre Consiliului Jude ean Maramure  de la valoarea de 1.426.868 lei la

valoarea de 1.561.523,80 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibil  a proiectului „Reabilitare traseu de drum jude ean Baia
Sprie (DN18) – Cavnic (DJ184) – Ocna ugatag (DJ109F) – C line ti (DJ185) – Bârsana (DJ185)”,  în cazul finan rii acestuia
prin Programul Opera ional Regional 2007 – 2013.

2. Art. 2. Se aprob  asigurarea de c tre Consiliul Jude ean Maramure  a sumei de 14.841.176,10 lei, reprezentând TVA
pentru valoarea total  a proiectului „Reabilitare traseu de drum jude ean Baia Sprie (DN18) – Cavnic (DJ184) – Ocna ugatag
(DJ109F) – C line ti (DJ185) – Bârsana (DJ185)”,  în cazul finan rii acestuia prin Programul Opera ional Regional 2007 – 2013.

3 Art. 3. Consiliul Jude ean Maramure  se angajeaz  s  finan eze toate cheltuielile neeligibile i cheltuielile conexe ale
proiectului „Reabilitare traseu de drum jude ean Baia Sprie (DN18) – Cavnic (DJ184) – Ocna ugatag (DJ109F) – C line ti
(DJ185) – Bârsana (DJ185)”, care pot ap rea în implementare, în cazul finan rii acestuia prin Programul Opera ional Regional
2007 – 2013.

4. Art. 4. Se aprob  indicatorii tehnico – economici revizui i cuprin i în Proiectul Tehnic privind obiectivul de investi ii
„Reabilitare traseu de drum jude ean Baia Sprie (DN18) – Cavnic (DJ184) – Ocna ugatag (DJ109F) – C line ti (DJ185) –
Bârsana (DJ185)” detalia i  în anexa care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art. II. 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. III.  Prezenta hot râre se va publica în Monitorul Oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei Juridic i Administra ie Public ;
- Direc iei Tehnice;
- Direc iei Economice;
- Direc iei de Dezvoltare Regional ;
- Compartimentului preg tire edin e 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 23
ianuarie 2009.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz
SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                            Dumitru Dumu a

Baia Mare, 23 ianuarie 2009
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

                  Anexa
la Hot rârea C.J. MM

         nr. 9 din 23 ianuarie 2009

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

Reabilitare traseu de drum jude ean Baia Sprie (DN18) – Cavnic (DJ184) –
Ocna ugatag (DJ109F) – C line ti (DJ185) – Bârsana (DJ185)

BENEFICIAR: Consiliul Jude ean Maramure

AMPLASAMENT:      lucrarea este amplasat  în jude ul Maramure i realizeaz
      leg tura între Baia Sprie i Bârsana, pe rela ia DJ 184 – DJ
      109F – DJ 185

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI:

- Valoarea total  a investi iei:    78.086.190,00 lei, exclusiv TVA
                din care C + M:  70.658.480,00 lei, exclusiv TVA

- Capacit i: lungime sector drum reabilitat =  56,01955 km

- Durata de realizare a proiectului: 36 luni

- Finan area investi iei: Finan area obiectivului de investi ii fiind asigurat  din Fondul
European de Dezvoltare Regional  prin Programul

      Opera ional Regional 2007 – 2013 i din fondurile bugetului
      na ional i ale bugetului Consiliului Jude ean Maramure .

SECRETAR AL JUDE ULUI
Dumitru Dumu a

Baia Mare, 23 ianuarie 2009


