
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investi iei

 “Extinderea i modernizarea Aeroportului Interna ional Baia Mare”,
conform studiului de fezabilitate nr. ESF 20/05.2009

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Referatul
Direc iei Tehnice i avizele favorabile ale comisiei pentru activit i economico-financiare i comisiei juridice i
de disciplin ;

În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale i art. 91, alin. (3)
litera f), art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, art. 3 lit. e) din H.G. 28/2008 privind aprobarea con inutului-cadru al documenta iei
tehnico-economice aferente investi iilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investi ii si lucr ri de interven ii,

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

 Art.1. Se aprob  indicatorii tehnico-economici din etapa I „Extinderea i modernizarea aerog rii pentru
traficul interna ional de c tori, din studiul de fezabilitate nr. ESF 20/05.2009 având valoare de: 36.652.965,00
lei (8.533.868,00 EURO, cuprin i în anexa care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.2. Prezenta hot râre se public  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 economice;
- Compartimentul preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 32 voturi pentru i 2 ab ineri în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 19 ianuarie 2010. Au fost prezen i 34 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
                       SECRETAR AL JUDE ULUI
                                                                                                                                 Dumitru Dumu a

Baia Mare, 19 ianuarie 2010
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 4 din 19 ianuarie 2010

Indicatori tehnico economici ai investi iei:

ETAPA I
EXTINDEREA I MODERNIZAREA AEROG RII PENTRU

TRAFICUL INTERNA IONAL DE C TORI,
DIN STUDIUL DE FEZABILITATE NR. ESF 20/05.2009

INDICATORI ECONOMICI:

Terminal pasageri: 36.652.965,00 lei (8.533.868,00 EURO), cu TVA inclus

INDICATORI TEHNICI:

3) Capacitate tranzitare c tori – 150 pasageri/or


