MAROS MEGYEI TANÁCS
2019. június 27.-i
82. számú HATÁROZAT
Az ”I. Fertőző Klinika liftje” beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszakigazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 15570/21.06.2019. sz. Indokolását, a Beruházási
Osztálynak a 15574/21.06.2019. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 15585/21.06.2019. sz.
Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,
Tekintettel, a SC DESIGN ARHITECTURA URBANISM DESAU SRL tervező által készített
műszaki-gazdasági dokumentációt,
Az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból finanszírozott beruházási
létesítmények/projektek műszaki-gazdasági dokumentációinak az összeállításának a lépéseire 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) betű, alátámasztva a (3) bekezdés f) betű
és (5) bekezdés a) betű 3. pont, valamint a 97. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek alapján,
határoz:
1. cikkely Jóváhagyja, az ”I. Fertőző Klinika liftje – Megvalósíthatósági Tanulmány szakasz”
beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációját és a műszaki-gazdasági mutatóit, a
Megvalósíthatósági Tanulmánynak az 1. Megoldása szerint, a beruházásnak 673.568 lejes
összértékébe (HÉA-val együtt), amelyből C+M: 252.831 lej, a Melléklet és a költségelőirányzat
szerint, amelyek a jelen határozatnak a szerves részei.
2. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Klinikai Kórháznak, Maros Megyei
Tanácsnak a Műszaki Igazgatóságának és a Gazdasági Igazgatóságának, amelyek felelnek a
végrehajtásáért.
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK
15.570/21.06.2019. sz.
VI D/1 akta
INDOKOLÁS
Az ”I. Fertőző Klinika liftje” beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszakigazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan
A Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a jóváhagyására és egyes költségvetési
intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó 15/15.02.2018. sz. Maros Megyei Tanács
Határozattal, jóváhagyták az ”I. Fertőző Klinika liftje” beruházási létesítménynek a
megvalósíthatósági tanulmányának az aktualizálásához szükséges alapokat.
A beruházási létesítménynek a kivitelezéséhez, a S.C. DESIGN ARHITECTURA URBANISM
DESAU S.R.L. által készített dokumentációt, a 14.755/05.10.2018. sz. Átvételi Jegyzőkönyvvel
vették át.
A dokumentációt, a 129/18.01.2019. sz. Városrendezési Engedélyben kért véleményezések kísérik,
amint következnek:
- A Környezetvédelmi Minisztérium 1619/18.02.2019. sz. jegyzékének a lezárása;
- Az Egészségügyi Minisztérium 243/19.02.2019. sz. jegyzéke;
- Topográfiai tanulmány;
- Geológiai tanulmány.
A dokumentációnak az ellenőrzésének a következtébe és tekintettel arra, hogy a dokumentációt az
utólag módosított és kiegészített, a közalapokból finanszírozott beruházási létesítmények/projektek
műszaki-gazdasági dokumentációinak az összeállításának a lépéseire és keret-tartalmára vonatkozó
907/2016. sz. Kormányhatározat szerint állították össze,
Alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet.
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