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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. április 27.-i 

54. számú HATÁROZAT 

„A DJ162A megyei út felújítása, DN16 – Kozmatelke – Beszterce- Naszód megye határa, 8+777 – 

11+000 km között, Maros megye” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-

gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó 2016. március 31.-i 50. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat módosításának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Műszaki Igazgatóságnak „A DJ162A megyei út felújítása, DN16 – Kozmatelke – 

Beszterce- Naszód megye határa, 8+777 – 11+000 km között, Maros megye” beruházás műszaki-

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

március 31.-i 50. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításának a jóváhagyására vonatkozó 

8260/24.04.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

határoz: 

I. cikkely „A DJ162A megyei út felújítása, DN16 – Kozmatelke – Beszterce- Naszód megye 

határa, 8+777 – 11+000 km között, Maros megye” beruházás műszaki-gazdasági 

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

31.-i 50. sz. Maros Megyei Tanács Határozat a következő módon megváltozik: 

1. A cím megváltozik és a következő tartalmat kapja: 

”Határozat „A DJ162A megyei út felújítása, DN16 – Kozmatelke – Beszterce- Naszód megye 

határa, 8+777 – 11+044 km között, Maros megye” beruházás műszaki-gazdasági 

dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására ” 

2. Az 1. cikkely módosul és a következő lesz a tartalma: 

”Jóváhagyja „A DJ162A megyei út felújítása, DN16 – Kozmatelke – Beszterce- Naszód megye 

határa, 8+777 – 11+044 km között, Maros megye” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját 

és műszaki-gazdasági mutatóit,  a Megvalósíthatósági Tanulmányban javasolt I Megoldás szerinti 

közúti struktúrával, 4.456.209 lejes összértékben, amelyből C+M: 3.821.791 lej, 986.564 eurónak 

megfelelően, amelyből C+M: 846.109 euro (1 euro =4,5169 lejes lej/euro árfolyammal) a 

mellékletbe foglalt általános költségelőirányzat szerint, amely szerves része a jelen határozatnak” 

3. A melléklet módosul abban az értelemben, hogy bevezető részben a megnevezés: 

 „A DJ162A megyei út felújítása, DN16 – Kozmatelke – Beszterce- Naszód megye határa, 8+777 – 

11+044 km között, Maros megye”, lesz 

II. cikkely A jelen határozatot közlik a Gazdasági Igazgatóságnak és a Műszaki Igazgatóságnak, 

amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
MUNKÁLATOK KÖVETÉSI SZOLGÁLAT 

  8260/24.04.2017 sz. 

IXC/2 akta 

 

INDOKOLÁS 

„A DJ162A megyei út felújítása, DN16 – Kozmatelke – Beszterce- Naszód megye határa, 8+777 – 

11+000 km között, Maros megye” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-

gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó 2016. március 31.-i 50. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat módosításának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács 2016. március 31.-i 50. sz. Határozatával jóváhagyták „A DJ162A megyei 

út felújítása, DN16 – Kozmatelke – Beszterce- Naszód megye határa, 8+777 – 11+000 km között, 

Maros megye” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit, a 

S.C. GISCAD CONSULTING S.R.L. által készített Megvalósíthatósági Tanulmány alapján. 

A Maros Megyei Tanács 2017-ben megkötötte a munkálatok tervezésére és kivitelezésére 

vonatkozó 10/7412/10.04.2017. sz. szolgáltatási szerződést, a SC Drumserv SA és SC Ungpro SRL 

Társulással, a társulás vezetőjével a SC Drumserv SA-val, „A DJ162A megyei út felújítása, DN16 – 

Kozmatelke – Beszterce- Naszód megye határa, 8+777 – 11+000 km között, Maros megye” 

beruházás műszaki tervének az elkészítésére és kivitelezésére. 

A megyei úton végzett topográfiai felmérések következtében, a kilométer pozícióknál eltéréseket 

állapítottak meg, a Maros Megyei Tanács 2016. március 31.-i 50. sz. Határozatával 

jóváhagyottakhoz viszonyítva. 

A fentiekkel szemben szükség van „A DJ162A megyei út felújítása, DN16 – Kozmatelke – 

Beszterce- Naszód megye határa, 8+777 – 11+000 km között, Maros megye” beruházás műszaki-

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

március 31.-i 50. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításának a jóváhagyására, a beruházás 

megnevezésének a megváltoztatásának értelmében. 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ  

Márton Katalin mérnök

 

 

 

 

 

 

Készítette: Dan Ioan, mérnök 

Leellenőrizte: Oarga Marieta mérnök, szolgálatvezető 
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