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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂREA
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investi iei „Poart  acces i sistem de

monitorizare video la sediul Inspec iei de Prevenire Protec ia Civil ”

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Referatul ISU Maramure  – Inspec ia de Prevenire Protec ia Civil i avizele favorabile ale comisiei
juridice i de disciplin i ale comisiei pentru activit i economico – financiare;

În temeiul art. 91 alin.(3) lit. f) i ale 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

HOT RÂRE:

Art.1. Se aprob  indicatorii tehnico-economici pentru lucr rile la obiectivul „Poart  acces
i sistem de monitorizare video la sediul Inspec iei de Prevenire Protec ia Civil ”. Indicatorii

tehnico- economico 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 Economice i Patrimoniu;
- Direc iei de Dezvoltare i Investi ii;
- I.S.U. Maramure .

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  din 30
octombrie 2013. Au fost prezen i 33 din totalul de 35 membrii ai consiliului jude ean.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 30 octombrie 2013
Nr. 170
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Anex  la HCJ MM nr. 170 din 30 octombrie 2013

CARACTERISTICI PRINCIPALE I INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI
ai obiectivului de investi ii „Poart  acces i sistem de monitorizare video”

BENEFICIAR: Consiliul jude ean Maramure  – Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  al
jude ului Maramure  – Inspec ia de prevenire – Protec ia civil ;

AMPLASAMENT: Municipiul Baia Mare. Str. Avram Iancu nr. 2;

FINAN AREA INVESTI IEI: Finan area obiectivului de investi ii este asigurat  din
bugetul jude ului Maramure ;

DURATA DE REALIZARE A INVESTI IEI: Durata de implementare a proiectului i
lucr rile de execu ie se vor derula pe o perioad  de 2 luni.

Valoare f  TVA
(lei)

Valoare cu TVA
(lei)

Total valoare investi ie, din care: 36.290 45.000
- proiectare i ob inere autoriza ie de
construc ie

3.000 3.702

- construc ii – montaj 10.454 12.963
- sistem supraveghere video, echipamente
tehnologice i func ionale cu montaj

22.836 28.317

SECRETAR AL JUDE ULUI
Dumitru Dumu a

Baia Mare, 30 octombrie 2013


