
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 avizul favorabil al comisiei pentru activit i economico-financiare;
 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, privind administra ia public  local  republicat , art.3 alin. e)
din H.G. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor
publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si
lucrari de interventii,
 Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  indicatorii tehnico-economici ai investi iei „Extinderea i Modernizarea Aeroportului
Interna ional Baia Mare” conform studiului de fezabilitate nr. ESF 20/05.2009 întocmit, cuprin i în Anexa care
face parte din prezenta hot râre.

Art.2. La data adopt rii prezentei  se revoc  hot rârea nr. 4 din 19 ianuarie 2010.
Art.3. 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 fot adoptat  cu 31 voturi „pentru” i 4 ab ineri în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 10 februarie 2010. Au fost prezen i 35 de consilieri jude eni  (total consilieri jude eni
35)

PRE EDINTE
Mircea Man

Contrasemneaz
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 13 din 10 februarie 2010

Indicatori tehnico economici ai investi iei:
Extinderea i modernizarea Aeroportului Interna ional Baia Mare

INDICATORI ECONOMICI:

 1). Valoarea total  a investi iei inclusiv TVA: 15.000.000 EURO

 2) Valoarea de deviz pe fiecare obiectiv în parte (inclus TVA):

Modernizare terminal de pasageri: 5.720.000 EURO

Consolidare i extindere piste  existent : 7.330.000 EURO

Instala ie balizaj: 1.950.000 EURO

INDICATORI TEHNICI:

 1). Modernizare terminal de pasageri: Adc = 4.184 mp.; Au = 3.733 mp.
     (150 pasageri/or )

 2). Consolidare pist  existent : 1.800 ml; extindere: 300 ml, inclusiv deviere drum comunal cu
 1.100 ml. i a pârâului B a cu 450 ml.,

 3). Instala ie balizaj luminos: 4.290 ml


