
1

JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

„Extindere garaje pentru autospeciale SMURD – jude ul Maramure ”

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

În temeiul art. 91 alin (3) lit. f) i art. 97 din Legea nr. 215 din 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 rezulta i din documenta ia de avizare pentru
obiectivul „Extindere garaje pentru autospeciale SMURD – jude ul Maramure ” – faza DALI i PT,
conform anexei la 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 Publice;
- Direc iei Tehnice i Investi ii;
- Direc iei Economice;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- ISU Maramure .

Prezenta hotarâre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 28 iunie 2011. Au fost prezenti 30 consilieri jude eni (total consilieri
jude eni – 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

 Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 28 iunie 2011
Nr. 76
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE                                           Anexa la HCJ nr. 76/2011

Indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul
„Extindere garaje pentru autospeciale SMURD – jude ul Maramure ”

Suprafa a util 187,95 mp
Suprafa a construit 225,75 mp (lungime: 21,50 m; l ime: 10,50m)
Valoare ( inclusiv TVA) 478.879 Ron din care C +M : 440.200 Ron
Num r nivele Parter
Num r boxe 4 + 1 (garaje + atelier)

.

SECRETAR AL JUDE ULUI
Dumitru Dumu a

Baia Mare, 28 iunie 2011


