
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 

 

 

 

 

2019. május 30.-i 

72. számú HATÁROZAT 

Az „Esővíz csatorna a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér területén” beruházásnak a műszaki 

dokumentációinak és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Alelnökének, a 12368/24.05.2019. sz. indokolását, a Műszaki 

Igazgatóság, Beruházási és Közbeszerzési Szolgálat, Beruházási Osztály 12369/24.05.2019. sz.  

Szakjelentését és a Jogügyi Szolgálatnak a 12384/24.05.2019. sz. jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a tervező, SC IPTANA SRL által elkészített műszaki-gazdasági dokumentációra, 

Az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból finanszírozott beruházási 

létesítményekre/projektekre vonatkozó műszaki-gazdasági dokumentációknak az összeállítási 

fázisaira és keret-tartalmára vonatkozó 907/2016. sz. Kormányhatározat 7-8 cikkely és az utólag 

módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 44. cikkely 

előírásainak a betartásával, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés b), c) és d) betűk, alátámasztva a (3) bekezdés f) 

betűvel és az (5) bekezdés a) betű, valamint a 97. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja az „Esővíz csatorna a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér területén” 

beruházásnak a műszaki dokumentációját és a műszaki-gazdasági mutatóit, a Megvalósíthatósági 

tanulmánynak az 1. Megoldása szerint, a beruházás 11.280,369 lejes összértékébe (HÉA-val 

együtt), amelyből C+M: 9.698,262 lej, a jelen határozat szerves részét képező Melléklet és 

költségelőirányzat szerint. 

2. cikkely A jelen határozatot közlik, a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérrel, a Maros Megyei 

Tanácsnak a Műszaki Igazgatóságával és Gazdasági Igazgatóságával, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért.  

 

 

ELNÖK nevébe 

Alexandru Cîmpeanu 

Alelnök 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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ALELNÖKI KABINET 

 

 

12368/24.05.2019. sz. 

VI/D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

Az „Esővíz csatorna a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér területén” beruházásnak a műszaki 

dokumentációinak és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes költségvetési 

intézkedéseknek a meghatározásáról szóló 15/15.02.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal, 

jóváhagyták az Esővíz csatorna a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér területén, munkálatnak a 

kivitelezéséhez szükséges Megvalósíthatósági tanulmánynak az elkészítéséhez és a 

Véleményezéseknek a beszerzéséhez szükséges alapokat. 

A beruházási létesítménynek kivitelezéséhez, a SC IPTANA SRL által összeállított dokumentációt 

a 24167/09.11.2018. sz. Átvételi Jegyzőkönyvvel vették át. 

A dokumentációt, a 30/06.03.2018. sz. Városrendezési engedéllyel kért véleményezések kísérik, 

amint következnek: 

- Véleményezés a Román Polgári Légközlekedési Hatóságtól, 36555/34002/1952/10.04.2019. sz.; 

- Véleményezés a Román Légi Közlekedési Szolgáltatások Hatóságától (ROMATSA), 

3341/03.05.2019. sz.; 

- Véleményezés a Maros Vízügyi Hatóságától, 17/14.02.2019. sz.; 

- A Besorolási fázis döntése a Környezeti Minisztériumtól, 11437/06.05.2019. sz.; 

- Topográfiai tanulmány; 

- Geológiai tanulmány; 

- Hidrológiai tanulmány. 

A dokumentáció ellenőrzésének a következtében és tekintettel arra, hogy azt az utólag módosított és 

kiegészített, a közalapokból finanszírozott beruházási létesítményekre/projektekre vonatkozó 

műszaki-gazdasági dokumentációknak az összeállítási fázisaira és keret-tartalmára vonatkozó 

907/2016. sz. Kormányhatározat előírásai szerint állították össze, 

Alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 
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