
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate i a principalilor indicatori

tehnico-economici ai obiectivului de investi ii
 „ECOTUR – turism în zona transcarpatic  – amenajare centru tiin ific de informare”

 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. 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 pentru obiectivul de investi ii „ECOTUR – turism în zona
transcarpatic  – amenajare centru tiin ific de informare” cu principalii indicatori 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 documentele 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 Planificare Teritorial i Urbanism;
- 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 17 mai 2009. Au fost prezen i 30 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz
                                        SECRETAR AL JUDE ULUI

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 17 iulie 2009
Nr. 89



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

                  Anexa
la Hot rârea CJ MM

         nr. 89 din 17 iulie 2009

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTI IEI
ECOTUR – turism în zona transcarpatic  – amenajare centru tiin ific de informare

1. Valoare total  investi ie

Varianta 1 (aleas ) Valoare f  TVA
(euro / lei)

Valoare cu TVA
(euro / lei)

Total valoare investi ie, din care: 181.351 / 746.961 215.586 / 887.982
Construc ii - montaj 150.653 / 620.521 179.275 / 738.419

2. E alonare investi ie (INV/C + M) inclusiv TVA (mii lei):
- anul I; 887,982 / 738,419
- anul II 0

3. Durata de realizare a investi iei: 6 luni

4. Capacit i (în unit i fizice i valorice)
o cl dire Regim de inaltime – parter +mansarda
- suprafa a construit  propusa  - 152,66 mp
- suprafa  desf urat  propus   - 282,03 mp
-  suprafa a util propusa   - 245,50 mp


