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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici  a unor investi ii de reabilitare

la Palatul Administrativ Baia Mare

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

În temeiul art. 91, alin. (3) litera f), art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administra iei
publice local , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul Jude ean Maramure , adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se aprob  indicatorii tehnico-economici pentru lucr rile de „Reabilitare cl dire Palat
Administrativ Baia Mare” conform documenta iei de avizare a lucr rilor de interven ii (DALI),
privind amenajarea unor spa ii i anume:

- Lucr ri de interven ie pentru modernizare, fa ade, finisaje  interioare, instala ii la
corpurile A, B, C, D i E;

- Amenaj ri interioare la sala de videoconferin  (sala 105, corp B);
- Lucr ri de refunc ionalizare corp F (spa iu cantin  corp F);
- Amenaj ri alei exterioare i catarg steaguri.

  Indicatorii tehnico-economici sunt specifica i în anexa care face parte din prezenta hot râre.
Art.2. 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 de Dezvoltare i Investi ii;
- Direc iei Economice i Patrimoniu.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  Consiliului
jude ean Maramure  din 24 iulie 2013. Au fost prezen i 24 de consilieri jude eni din totalul 35
consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 24 iulie .2013
Nr. 120
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Anexa la HCJ MM nr. 120 din 24 iulie 2013

 INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI A UNOR INVESTI II LA
PALATUL ADMINISTRATIV BAIA MARE

Nr.
crt.

Denumire lucrare Valoare
total

(cu TVA)

- lei -

- din care
C+M

(cu TVA)

- lei -

Arie
construit

desf urat
Acd

- mp -

Pre
lei/mp Acd

- lei/mp -

Durata de
execu ie

- luni -
1 Lucr ri de interven ie

pentru modernizare
fa ade, finisaje

interioare, instala ii la
corpurile A, B, C, D i

E

13.662.321 10.856.663 14.099 770,03 10 luni

2 Amenaj ri interioare
la sala de

videoconferin  (sala
105, corp B,

 dot ri)

320.095 106.549 75,13 1.418,20 6 luni

3 Refunc ionalizare
corp F

(spa iu cantin  corp F,
 dot ri)

2.605.975 1.662.611 1.285,00 1.293,86 12 luni

4 Amenaj ri alei
exterioare i catarg

steaguri

540.002 466.128 5.405,00 86,24 4 luni

SECRETAR AL JUDE ULUI
Dumitru Dumu a


