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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

2017. április 12.-i 

47. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított és kiegészített, „A Kultúrpalota Feljavítása” beruházás műszaki-gazdasági 

dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó 2016. július 28.-i 

90. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan 

 

Maros Megyei Tanács, 

Látva a Vidékfejlesztési és Pályázat Kivitelező Igazgatóság a 7411/10.04.2017. sz. Indokolását, a 

beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a 

jóváhagyására vonatkozóan, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Látva a Kérvényező útmutatója – a POR/2016/5/5.1/1 – 5. prioritási tengely – „A városi környezet 

javítása és a kulturális örökség hosszú távú megóvása, védése és értékesítése”, az 5.1-es Beruházási 

prioritása „A természetes és kulturális örökség megóvása, védése, népszerűsítése és fejlesztése” 

előírásait, 

Az utólag módosított és kiegészített, helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 44. 

cikkelyének az előírásainak értelmében, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 97. cikkelyének (1) bekezdésének előírásainak alapján, 

 

határoz: 

I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, „A Kultúrpalota Feljavítása” beruházás műszaki-

gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó 2016. 

július 28.-i 90. sz. Maros Megyei Tanács Határozat a következőképpen fog megváltozni: 

1. Az 1. cikkely (1) bekezdése megváltozik és a következő tartalmat kapja: 

„1. cikkely (1) Jóváhagyja „A Kultúrpalota Feljavítása” beruházás műszaki-gazdasági 

dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit, 6.415.242,44 lej összértékbe, amelyből C+M: 

5.329.754,30 lej, 1.423.395,26 euro megfelelője, amelyből C+M: 1.182.550,32 euro (a 2016.06.08.-

i lej/euro árfolyam szerint 1 euro= 4,5070 lejjel).” 

2. Az 1. sz. melléklet módosul és helyettesítik a melléklettel, amely szerves része a jelen 

határozatnak. 

II. cikkely A többi rendelkezései, a 185/23.11.2016. sz. Megyei Tanács Határozattal módosított „A 

Kultúrpalota Feljavítása” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági 

mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó 2016. július 28.-i 90. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak, változatlanok maradnak. 

III. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Múzeummal, valamint a Maros Megyei 

Tanács Gazdasági Igazgatóságának, Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelező Igazgatóságának, 

Műszaki Igazgatóságának, akik felelni fognak a végrehajtásáért.  

 

ELNÖK nevébe 

ALELNÖK 

Alexandru Cîmpeanu 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/1 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZÉSI IGAZGATÓSÁG 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI SZOLGÁLAT 

 

  7411/10.04.2017. sz. 

IB/2 akta 

 

INDOKOLÁS 

az utólag módosított és kiegészített, „A Kultúrpalota Felújítása” beruházás műszaki-gazdasági 

dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó 2016. július 28.-i 

90. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan 

 

2016 novemberében, a Maros Megyei Tanács, finanszírozásra felterjesztette a 2014-2020-as 

Regionális Operatív Program keretében, az 5. prioritási tengely – „A városi környezet javítása és a 

kulturális örökség hosszú távú megóvása, védése és értékesítése”, az 5.1-es Beruházási prioritása 

„A természetes és kulturális örökség megóvása, védése, népszerűsítése és fejlesztése”, „A 

Kultúrpalota Felújítása” pályázatot. 

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség által küldött 7742/03.04.2017. sz. levelében a 

tudomásunkra hozták, hogy megkezdődött „A Kultúrpalota Felújítása” tervezetre vonatkozó 

szerződéskötést megelőző szakasz. 

Az értékelési és szelekció szakasz alatt a beruházás értéke csökkent, a HÉA értékének 20%-ról 

19%-ra való módosításának következtében, valamint a 3.2 „Díjak a véleményezések, egyezmények 

és engedélyek megszerzésére” költségvetési vonalhoz tartozó HÉA törlésével. 

Így a beruházás összértéke, a mellékelt Általános költségelőirányzat szerint, csökkent 6.468.762,92 

lejről 6.415.242,44 lejre HÉA-val együtt, amelyből C+M: 5.329.754,30 lej, 1.423.395,26 euro 

megfelelője, amelyből C+M: 1.182.550,32 euro (a 2016.06.08.-i lej/euro árfolyam szerint 1 euro= 

4,5070 lejjel). 

Figyelembe véve az előbb bemutatottakat, javasoljuk jóváhagyásra „A Kultúrpalota Felújítása” 

beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a 

jóváhagyására vonatkozó 2016. július 28.-i 90. sz. Maros Megyei Tanács határozatnak a 

módosítását. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

IGAZGATÓ 

Băţaga Valer

 

 

 

Készítette: Gorea Ágnes 

Ellenőrizte: Suciu Călin, szolgálatvezető 

2 pld. 

Mellékletek 3 lap 
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