
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea modalit ii de finan are

a serviciilor de proiectare i a lucr rilor de execu ie aferente
extinderii i moderniz rii Aeroportului Interna ional Baia Mare

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 ;

Potrivit H.G. 849/1997 privind deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat i a biroului vamal
pentru traficul interna ional de c tori i de m rfuri pe Aeroportul Baia Mare, a H.G. nr. 791/2009 privind
condi iile pentru certificarea aeroporturilor civile interna ionale sau deschise traficului aerian interna ional;

În temeiul art. 91 alin. (3) lit.b) i a art.97 din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare i art. 62 i 63 din Legea nr.273/2006 privind finan ele
publice locale;

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1.(1) Se aprob  modalitatea de finan are prin credit furnizor a serviciilor de proiectare i a
lucr rilor de execu ie aferente Extinderii i moderniz rii Aeroportului Interna ional Baia Mare.

         (2) M rimea creditului furnizor, perioada de rambursare precum i caietul de sarcini i
componen a comisiei de evaluare a ofertelor vor fi aprobate ulterior prin hot râri ale Consiliului jude ean.

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 economice;
- Direc iei tehnice;
- Direc iei patrimoniu i logistic ;
- Compartimentul 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 28 mai 2010. Au fost prezen i 33 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).
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