
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici „Centrul de primire in regim de urgen

 pentru copiii str zii” situat in municipiul Baia Mare, str. 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 avizele favorabile
ale comisiei pentru asisten  social i protec ia drepturilor copilului i comisiei pentru activit i economico-
financiare;

Pe baza prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finan ele publice locale,
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. f)  alin. (5) lit. a) punctele 1 i 2, art 97 art. 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 cuprin i în studiul de fezabilitate ai investi iei „Centrul

de primire în regim de urgen  pentru copiii str zii” – Baia Mare. Valoarea investi iei este de 681.283 lei
din care C+M = 525.104 lei, echivalentul a 158.641 Euro, din care C +M = 122.273 Euro (1 euro = 4,2945
lei).

I. Indicatorii tehnici:
a. Suprafa a construit  – 171.33 m2

b. Suprafa a desf urat  – 348.27 m2

c. Termen de realizare – 8 luni
d. Capacitate – 15 locuri

II. Indicatori economici
a. Valoarea total  a investi iei – 681.283 lei
b. Din care: C + M – 525.104 lei

Art. 2. Sursele de finan are pentru indicatorii tehnico-economici sunt:
• BDCE
• ANPDC
• DGASPC MM
• TOTAL GENERAL = 681.283 LEI

Art. 3.  Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei economice;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure .

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din 19 noiembrie  2009. Au fost prezen i 32 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).
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