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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico economici rezulta i din studiul de

fezabilitate pentru proiectul „Cre terea capacit ii de management i de r spuns în cazul
dezastrelor naturale în zona transfrontalier ”

Având în vedere Expunerea de motive a d-lui pre edinte al Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei de Dezvoltare Regional i avizul favorabil al comisiei pentru activit i
economico-financiare;

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

Consiliul Jude ean Maramure , adopt  prezenta

H O T  R Â R E:

Art.1. Se aprob  principalii indicatori tehnico economici rezulta i din studiul de fezabilitate
pentru proiectul „Cre terea capacit ii de management i de r spuns în cazul dezastrelor naturale
în zona transfrontalier ” cu  indicatorii tehnico-economici cuprin i în anexa care face parte
integrant  din prezenta hot râre.

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 Juridice i Administra ie Public ;
- Direc iei Tehnice i Investi ii;
- Arhitectului ef;
- Direc iei Economice;
- Direc iei de Dezvoltare Regional ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Administra ia Parcului Na ional Mun ii Rodnei R.A.

Prezenta hotarâre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 24 octombrie 2011. Au fost prezenti 35 consilieri jude eni din totalul de 35
consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 24 octombrie 2011
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Anex  la HCJ MM nr. 122 / 24.10.2011

CARACTERISTICI PRINCIPALE  I  INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investi ii

„Cre terea capacit ii de management i de r spuns în cazul dezastrelor naturale în zona
transfrontalier ”

BENEFICIAR: Consiliul Jude ean Maramure
AMPLASAMENT: jude ul Maramure , teritoriul UAT Baia Sprie, Baia Mare, ti, Sighetu
Marma iei, Ruscova, Bistra, Petrova, Repedea, Poienile de sub Munte, Vi eul de Jos, Vi eul de Sus,

ieu, Bogdan Vod , S cel, S pân a, Reme i, Câmpulung la Tisa, Bocicoiu Mare
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoare total  investi ie

Valoare f  TVA
(euro)

Valoare cu TVA
( mii lei)

Total valoare investi ie, din care: 1.453.284 1.802.072
Construc ii - montaj 49.080 60.859

OBIECTIVELE PROPUSE PRIN PROIECT SUNT:
o achizi ionarea de sisteme de alarmare i de comunicare, soft specializat
o achizi ionarea de utilaje, echipamente tehnologice i func ionale cu montaj
o Dot ri

SECRETAR AL JUDE ULUI
Dumu a Dumitru


