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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea modific rii principalilor indicatori

conform Proiectului Tehnic pentru  lucr rile de interven ie la obiectivul de investi ie
„Reabilitarea Spitalului Jude ean de Urgen  Dr. Constantin Opri  Baia Mare”

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure , Raportul
Direc iei de Dezvoltare Regional i avizele favorabile ale comisiei pentru activit i economico-financiare i
comisiei juridice i de disciplin ,

În baza prevederilor Hot rârii Consiliului Jude ean Maramure  nr. 59/2009 privind aprobarea
Documenta iei de avizare a lucr rilor de interven ie i a principalilor indicatori ai obiectivului de investi ii
„Reabilitarea Spitalului Jude ean de Urgen  Dr. Constantin Opri  Baia Mare”

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 (3) litera f), art. 97 al (1) din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public
local , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare
 Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE
Art.1. Se modific  valorile totale ale investi iei pentru lucr rile de interven ie la obiectivul

„Reabilitarea Spitalului Jude ean de Urgen  Dr. Constantin Opri  Baia Mare” astfel:

Valoare f  TVA(lei) Valoare cu TVA(lei)
Total valoare investi ie, din care: 56.720.016 lei 70.332.820 lei

Construc ii montaj 43.385.184 lei 53.797.628 lei

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 Juridic i Administra ie Public ;
- Direc iei Tehnice;
- Direc iei Planificare Teritorial i Urbanism;
- Direc iei Economice;
- Direc iei de Dezvoltare Regional ;
- Compartimentului Preg tire edin e i Rela ii cu Consilierii.
Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar   a Consiliului jude ean

Maramure  din data de 15 iulie  2010 . Au fost prezen i 29 consilieri jude eni (total consilieri jude eni – 35).
PRE EDINTE,

Mircea Man
                                          Contrasemneaz
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