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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea contract rii unui credit bancar pentru realizarea unor lucr ri de investi ii

de interes jude ean

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei economice i avizele favorabile ale comisiei juridice i de disciplin i ale
comisiei pentru activit i economico financiare;

zând prevederile art. 61, 62 i 63 din Legea 273/2006 privind finan ele publice locale,
republicat  cu modific rile i complet rile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. b) i art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a
administra iei publice locale, republicat ;

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se aprob  contractarea de c tre jude ul Maramure  a unui credit bancar pe termen
lung în valoare de 85.000 mii lei, cu o maturitate de cel mult 20 ani, i o perioad  de gra ie de cel
mult 4 ani, destinat finan rii unor lucr ri de investi ii astfel:

a). 40.000 mii lei pentru realizarea urm toarelor obiective de investi ii publice de interes
jude ean, cu încadrarea în gradul de îndatorare de cel mult 30% din totalul veniturilor
proprii:

• Modernizarea Spitalului jude ean „Dr. Constantin Opri ”;
• Modernizarea Aeroportului Interna ional Baia Mare;
• Reabilitarea Drumului jude ean Baia Sprie – Bârsana ;
• Modernizarea i reabilitarea drumurilor jude ene.

b). 45.000 mii lei pentru prefinan area i/sau cofinan area proiectului „Sistem de
Management Integrat al De eurilor în jude ul Maramure ”, proiect care beneficiaz  de
fonduri externe nerambursabile de la Uniunea European , fiind exceptat de la încadrarea în
gradul de îndatorare de cel mult 30% din veniturile proprii.
Art.2. Defalcarea valorii creditului bancar pe obiectivele de investi ii men ionate la art.1

lit.a), va fi aprobat  prin Hot râre de c tre Consiliul jude ean Maramure  într-o edin  viitoare.
Art.3. Din bugetul jude ului se asigur  integral plata serviciului datoriei publice locale,

oric ror impozite i taxe aferente realiz rii obiectivelor de investi ii i alte cheltuieli neeligibile la
finan are din creditul men ionat la art. 1.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se încredin eaz  Pre edintele
Consiliului jude ean Maramure .

Art.5. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei prefectului jude ului Maramure ;
- Direc iei generale a finan elor publice Maramure ;;
- Direc iei economice;
- Direc iei de patrimoniu i logistic ;
- Direc iei tehnice i investi ii;
- Arhitectului ef;
- Direc iei de dezvoltare regional ;
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- Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  din 30
ianuarie 2013. Au fost prezen i 32 de consilieri jude eni din totalul 33 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 30 ianuarie 2013
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