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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea Proiectului tehnic i a principalelor caracteristici i indicatori tehnico-

economici ai obiectivelor de investi ii pentru proiectul „Extindere i modernizare suprafe e
aeroportuare la Aeroportul Interna ional Baia Mare”

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure i
Referatul Direc iei de Dezvoltare Regional i avizele favorabile ale comisiei pentru activit i
economico-financiare i comisiei de amenajarea teritoriului i urbanism;

În temeiul art. 91 alin. (6) litera a), art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001a  administra iei
publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se aprob  Proiectul tehnic privind obiectivele de investi ii pentru proiectul „Extindere
i modernizare suprafe e aeroportuare la Aeroportul Interna ional Baia Mare" cu indicatorii tehnico-

economici cuprin i în anexa care face parte integrant  din prezenta hot râre.
Art.2. Litera (b) de la punctul 2 din anexa Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr. 13/

2010 se abrog .
Art.3. 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.4. Prezenta hot râre se va publica în Monitorul Oficial al jude ului i se comunic  :
-   Institu iei  Prefectului - Jude ul Maramure ;
-   Administra iei Regiei Autonome Aeroportul Interna ional Baia Mare;
- Direc iei Juridice i Administra ie  Public ;
- Direc iei Tehnice i Investi ii;
- 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 de îndat  a Consiliului
jude ean Maramure  din 29 august 2011. Au fost prezenti 20 consilieri jude eni (total consilieri
jude eni – 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 29 august 2011
Nr. 93



2

ANEX

CARACTERISTICI PRINCIPALE I INDICATORI TEHNICO -  ECONOMICI
AI OBIECTIVELOR DE INVESTI II

„Extinderea i Modernizarea Suprafe ei de Mi care la Aeroportul Interna ional Baia Mare
(EMSM)”

Ø Valoarea total a investi iei: 10.675.780 euro
   din care C+M :   6.251.789 euro

Ø Capacit i (în unit i fizice i valorice):
Pist  decolare/aterizare (P.D.A.):

- structur  rutier  flexibil
- lungime:     2100 m
- l ime          45 m
- portan :     P.C.N.= 65/F/D/W/T

            C i de rulare:
- structur  rutier  flexibil
- cale de rulare: „Alpha” i „Bravo”
- lungime: 180 m
- l ime: 18 m
- portan : P.C.N.= 65/F/D/W/T

Platform  îmbarcare/debarcare:
- structur  rutier  rigid  (beton de ciment BcR 5)
- lungime: 280 m
- l ime: 65 m
- portan : P.C.N.+ 65/R/D/W/T

Platforma asigur :
- 4 pozi ii parcare avioane gama SAAB 2000-ATR 42
- 1 pozi ie parcare avioane gama B737-900, A321
- 1 pozi ie parcare avioane gama B767-300
- sistem de iluminare platform  pentru operare pe timp de noapte

Ø Durata de realizare a proiectului: 12 luni
Ø Fina area investi iei: Finan area obiectivelor de investi ii este asigurat  din Fondul

European pentru Dezvoltare Regional  prin Programul Opera ional Sectorial
Transport  i din fondurile bugetului na ional i ale bugetului Consiliului Jude ean
Maramure .


