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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea Documenta iei de avizare a lucr rilor de interven ie

i a principalilor indicatori ai obiectivului de investi ii
„3D Virtual Tourism –Centru de promovare i valorizare a patrimoniului material”

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure , Referatul
Direc iei de Dezvoltare Regional i avizul favorabil al comisiei economico-financiare;
 În baza art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale cu modific rile i
complet rile ulterioare;
 În temeiul art. 91, al (6) litera a), art. 97 al (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  Documenta ia de avizare a lucr rilor de interven ie i  principalii indicatori ai
obiectivului de investi ii necesari pentru proiectul „3D Virtual Tourism –Centru de promovare i valorizare a
patrimoniului material” 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 Planificare Teritorial i Urbanism;
- Direc iei Economice;
- Direc iei de Dezvoltare Regional ;
- Compartimenul 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 23 septembrie 2009. Au fost prezen i 32 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE
Mircea Man

Contrasemneaz
                                     SECRETAR AL JUDE ULUI
                   Dumitru Dumu a

Baia Mare, 23 septembrie 2009
Nr. 122
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 122 din 23 septembrie 2009

CARACTERISTICI PRINCIPALE  I  INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investi ii

„3D Virtual Tourism –Centru de promovare i valorizare a patrimoniului material”

BENEFICIAR: Consiliul Jude ean Maramure
AMPLASAMENT:  jude ul Maramure , municipiul Baia Mare, str. Petofi Sandor nr.12-14
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoare total  investi ie

Valoare f  TVA
( lei)

Valoare cu TVA
( lei)

Total valoare investi ie, din care: 1.403.116 1.669.707

Construc ii - montaj 852.801 1.014.833

LUCRARILE DE INTERVENTIE PROPUSE PRIN PROIECT SUNT:
LUCRARI DE STRUCTURA
LUCRARI DE ARHITECTURA
LUCRARI DE INSTALATII
PRINCIPALII INDICATORI

Indicatori U.M. Cantitate

Suprafata utila existenta mp 558.90

Suprafata utila propusa mp 559.18

Suprafata desfasurata existenta mp 734.65

Suprafata desfasurata propusa mp 734.65

Suprafata  construita existenta mp 232.90

Suprafata  construita propusa mp 232.90


