
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.  július 31.-i 

92. számú HATÁROZAT 

A ”Gheorghe Marinescu utca 1 sz. alatti ingatlan szennyvíz kezelő állomása” beruházásnak a 

dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Alelnökének a 18420/22.07.2019. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Műszaki Igazgatóság, Beruházási és Közbeszerzési Szolgálat, Beruházási Osztály 

18518/23.07.2019. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 18601/24.07.2019. sz. Jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Maros Megyei Klinikai Kórháznak, a Maros Megyei Tanácsnál a 16606/02.07.2019. 

sz. alatt iktatott kérésére, valamint a Marosvásárhely-i S.C. MansartCorporate S.R.L. tervező által 

készített műszaki-gazdasági dokumentációra, 

Betartva, az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból finanszírozott beruházásoknak a 

létesítményeire/projektjeire vonatkozó műszaki-gazdasági dokumentációinak a kidolgozásának 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 

előírásait, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés ”b”, ”c” és ”d” betű, megerősítve a (3) bekezdés ”f” betű és (5) bekezdés ”a” betű 3. 

ponttal, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés rendelkezései alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja ”Gheorghe Marinescu utca 1 sz. alatti ingatlan szennyvíz kezelő állomása” 

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

Megvalósíthatósági tanulmánynak az 1. megoldása szerint, a beruházásnak 2.080.479 lejes 

összértékébe (19% HÉA-val együtt), amelyből C+M: 974.746 lej (19% HÉA-val együtt), a jelen 

határozatnak a szerves részét képező Melléklet és megvalósíthatósági tanulmány szerint. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Klinikai Kórháznak, a Maros Megyei 

Tanácsnak a Műszaki Igazgatóságával és a Gazdasági Igazgatóságával, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért.  

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 

BERUHÁZÁSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZOLGÁLAT 

BERUHÁZÁSI OSZTÁLY 

 

18420/22.07.2019. sz. 

VI D/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

”A Gheorghe Marinescu utca 1 sz. alatti ingatlan szennyvíz kezelő állomása” beruházásnak a 

műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására 

vonatkozóan 

 

Az ingatlan Marosvásárhely municípium belterületében találhat, a Gheorghe Marinescu utca 1 sz. 

alatt, Maros Megyének a köztulajdonában van, a Maros Megyei Klinikai Kórház javára 

megállapított ügykezelési joggal. 

A Maros Megye általános költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó 15/15.02.2018. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozattal, 8K. melléklet 66C. költségvetési fejezet 12. pozíció, jóváhagyták ” A 

Gheorghe Marinescu utca 1 sz. alatti ingatlan szennyvíz kezelő állomása” dokumentációnak az 

elkészítéséhez szükséges alapokat. 

A 9521/02.07.2019. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 16606/02.07.2019. sz. alatt 

iktattak, a Maros Megyei Klinikai Kórház, a beruházásnak a haszonélvezőjének a minőségébe, 

megküldött egy eredeti példányt a Megvalósíthatósági Tanulmányból, a beruházásnak a műszaki-

gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásának az érdekébe, az 

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

cikkely előírásai szerint. 

Az 54/09.01.2019. sz. Városrendezési Engedély szerint, a következő véleményezéseket szerezték 

meg: 

- Elhelyezési véleményezés Compania Aquaserv 2492/V/B/6/28.04.2019. sz.; 

- Elhelyezési véleményezés SDDE Transilvania Sud 70301923936/22.03.2019. sz.; 

- Véleményezés Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 2839/08.07.2019. sz.; 

- Értesítés Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság 505/29.03.2019. sz.; 

- Elhelyezési véleményezés DelgazGrid SA 211545642/20.03.2019 sz.; 

- Elhelyezési véleményezés Telecom Romania Communications SA 468/21.03.2019. sz.; 

- A Maros Megyei Tanácsnak a Maros Megyei Klinikai Kórház által, a "Szennyvíz kezelő 

állomásnak az építése" SF fázis munkálatnak a kivitelezésével kapcsolatos beleegyezésre 

vonatkozó, 31/28.03.2019. sz. Határozata; 

A dokumentációt átvették, aláírva ennek értelmébe a 19042/19.12.2018. sz. átvételi jegyzőkönyvet. 

”A Gheorghe Marinescu utca 1 sz. alatti ingatlan szennyvíz kezelő állomása” megküldött 

dokumentációnak az ellenőrzésének következtébe és tekintettel arra, hogy a dokumentációt, az 
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utólag módosított és kiegészített, a közalapokból finanszírozott beruházási létesítményeknek/ 

projekteknek a műszaki-gazdasági dokumentációinak a kidolgozási fázisainak és kerettartalmára 

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

Alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 
 
ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 
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