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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici „Ad post de zi si de noapte pentru copiii str zii” –

CPRU – 04 MM situat in municipiul Baia Mare strada Progresului nr. 17/B

Având în vedere expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure , Referatul de
specialitate al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure i avizul favorabil al
comisiei pentru activit i economico-financiare,

În baza prevederilor Hot rârii Guvernului României nr. 1434 din 2 septembrie 2004 privind atribu iile i
Regulamentul – cadru de organizare i func ionare al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia
Copilului,

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. f), alin. (5) lit. a) punctele 1 i 2, art  97 alin. (2) din Legea
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  indicatorii tehnico-economici ai investi iei cuprin i in studiul de fezabilitate pentru
proiectul „Ad post de zi si de noapte pentru copiii str zii” – CPRU – 04 MM dup  cum urmeaz :

I. Indicatorii tehnici:
a. Suprafa  construit    – 124 m
b. Suprafa  desf urat   – 164 m
c. Termen de realizare  – 8 luni
d. Capacitate    – 15 locuri

II. Indicatori economici
a. Valoarea totala a investi iei  – 736.480 lei
b. Din care – C + M   – 524.663 lei

Art. 2.  Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc ia economic ;
- Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a extraordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din data de 27  martie  2009.
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