
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea de modific ri în “Lista obiectivelor de investi ii”

i în lista pozi iei “Alte cheltuieli de investi ii” pe anul 2009

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei economice i avizul favorabil al comisiei pentru activit i economico-financiare;
 Luând în considerare solicit rile institu iilor interesate;
 În baza art. 91 alin. (3) litera a) i art. 97 art. (1) din Legea nr.215 /2001 a administra iei publice locale,
republicat , cu complet rile i modific rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure , adopt  prezenta

HOT RÂRE

   Art.1. Se aprob  modific ri în “Lista obiectivelor de investi ii” i în lista pozi iei “Alte cheltuieli de investi ii”
conform anexei nr.1 care face parte integrant  din prezenta hot râre.
   Art.2. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic  integral sau în extras:

• Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
• Direc iei generale a finan elor publice Maramure ;
• Direc iei juridice i administra ie public ;
• Direc iei tehnice;
• Direc iei economice;
• Direc iei de patrimoniu i logistic ;
• Direc iei de dezvoltare regional ;
• Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii;
• Institu iilor interesate.

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. 92



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

                  Anexa
la Hot rârea CJ MM

         nr. 92 din 17 iulie 2009

MODIFIC RI
în Lista de investi ii i in lista pozi iei "Alte cheltuieli de investi ii" pe anul 2009

mii lei
Lista ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII pe categorii influen e(+/-)
Cap. 51.02 AUTORITATI PUBLICE - total 0,00 mii lei
· Consiliul judetean Maramures 0,00 mii lei

· Dot ri independente 10,00
- licente antivirus (122 buc.) 10,00 mii lei

· Alte cheltuieli de investi ii -10,00 mii lei
- repara ii capitale sal edin e -10,00 mii lei

Cap. 67.02 Cultur , recreere i religie - total 0,00 mii lei
· Biblioteca Jude ean  "Petre Dulfu" 0,00 mii lei

· Alte cheltuieli de investi ii 0,00 mii lei
- Repara ii capitale hidroizola ii terase (etaj IV i II), sala

conferinte si spatii afectate
0,00 mii lei

Cap. 70.02 Locuin e, servicii i dezvoltare public  -
total

· CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE 0,00 mii lei
· Chelt. pt elab SPF, SF si a altor studii 0,00 mii lei

- SF+Plan marketing+PT pentru proiectul "Centrul Na ional
de Informare Turistic "

0,00 mii lei

Cap. 84.02 Transporturi 0,00 mii lei
· RA Aeroport Baia Mare 0,00 mii lei

· Alte cheltuieli de investi ii 145,32 mii lei
- Repara ii capitale corp de gard  nou i vechi, amenajarea

punctului de trecere a frontierei de stat pe Aeroportul Baia
Mare, a biroului vamal(compartiment ri, recompartiment ri,
instala ii electrice, instala ii ap -canal, de înc lzire, curen i
slabi, alimentare energie electric  cu 380 Volti, sistem
înc lzire corp. judet. de paza, împrejmuire, sitematizare
verticala etc)

145,32 mii lei

· Dot ri independente -145,32 mii lei


