MAROS MEGYEI TANÁCS

2019. július 31.-i
95. számú HATÁROZAT
Az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó
műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási
létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési
országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a
jóváhagyásáról szóló 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "Közúti
könnyű burkolat a DJ151B úton, Bonyha – Kund – Szeben megye határa, 29+072-30+922 km,
Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozó
127/24.10.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításának az érdekébe
A Maros Megyei Tanács,
Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Alelnökének a 14426/22.07.2019. sz. Jóváhagyási
beszámolóját, a Műszaki Igazgatóság 18492/23.07.2019. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak
a 18624/24.07.2019. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,
Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Regionális Fejlesztési és
Közigazgatási Miniszter 1851/2013. Rendeletével jóváhagyott, a Helyi fejlesztési országos program
jóváhagyásáról szóló 28/2013. sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásainak az alkalmazásának a
metodológiai normáinak a 10. cikkely (5) bekezdés, az utólag módosított és kiegészített, a
közalapokból finanszírozott beruházásoknak a létesítményeire/projektjeire vonatkozó műszakigazdasági dokumentációinak a kidolgozásának a lépéseire és keret-tartalmára vonatkozó 907/2016.
sz. Kormányhatározat 7. cikkely (6) bekezdés, valamint az utólag módosított és kiegészített, a helyi
közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 44. cikkely előírásaira,
A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely
(1) bekezdés „f”, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés, rendelkezései alapján,
határoz:
I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az
ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes
beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi
fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való
finanszírozásának a jóváhagyásáról szóló 2017.03.16.-i 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal
jóváhagyott, a "Közúti könnyű burkolat a DJ151B úton, Bonyha – Kund – Szeben megye határa,
29+072-30+922 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az
aktualizálására vonatkozó 2018.10.24.-i 127. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosul, amint
következik:
Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1.
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

1/2

1. Az 1. cikkely módosul és a következő lesz a tartalma:
„1. cikkely Jóváhagyja a "Közúti könnyű burkolat a DJ151B úton, Bonyha – Kund – Szeben megye
határa, 29+072-30+922 km, Maros megye" beruházásnak az aktualizált műszaki-gazdasági
mutatóit, 3.624.899,75 lejes összértékbe (19%-os HÉA-val), amelyből C+M 3.107.625,36 lej, a
jelen határozattervezet szerves részét képező mellékletébe foglalt aktualizált általános
költségelőirányzat szerint.”
2. A 2. cikkely módosul és a következő lesz a tartalma:
„2. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanácsnak a költségvetéséből való finanszírozását a
"Közúti könnyű burkolat a DJ151B úton, Bonyha – Kund – Szeben megye határa, 29+072-30+922
km, Maros megye" beruházásnak a nem támogatott kiadásainak, amelyeket 165.156,51 lej értékre
becsültek, HÉA-val együtt”.
II. cikkely A jelen határozatot közlik a Műszaki Igazgatóságnak, amely felel a végrehajtásáért a
Maros Megyei Tanács keretében működő szakigazgatóságoknak a támogatásával.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ALELNÖKI KABINET
18426/22.07.2019. sz.
VI D/1 akta

ELFOGADÁSI BESZÁMOLÓ
Az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó
műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási
létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési
országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a
jóváhagyásáról szóló 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "Közúti
könnyű burkolat a DJ151B úton, Bonyha – Kund – Szeben megye határa, 29+072-30+922 km,
Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozó
127/24.10.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításának az érdekébe
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az 1851/2013. sz. Regionális Fejlesztési
és Közigazgatási Miniszteri Rendelettel jóváhagyott, Helyi fejlesztési országos program
jóváhagyására vonatkozó 28/2013. sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásainak az alkalmazási
metodológiai normáinak a 12. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, 2017. december hónapjába
aláírták a 27381/2980/20.11.2017. sz. finanszírozási szerződését, a „Közúti könnyű burkolat a
DJ151B úton, Bonyha – Kund – Szeben megye határa, 29+072-30+922 km, Maros megye”
beruházásnak, a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériuma és a Maros
Megyei Tanács között, 5.259.408,37 lej értékbe, HÉA-val együtt.
A Maros Megyei Tanácsnak a 2016. augusztus 25.-i 130. sz. Határozatával, jóváhagyták a „Közúti
könnyű burkolat a DJ151B úton, Bonyha – Kund – Szeben megye határa, 29+072-30+922 km,
Maros megye” beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációját és a műszaki-gazdasági
mutatóit, amelyeket aktualizáltak utólag a Maros Megyei Tanácsnak a 2017. március 16.-i 28. sz.
Határozatával és a Maros Megyei Tanácsnak a 2019. február 28.-i 13. sz. Határozatával, az
aktualizált értéke 3.607.233,05 lej értékre, (19%) HÉA-val együtt, az általános költségelőirányzat
szerint.
2018.07.30.-án aláírták, a 47/16259. sz. munkálattervezési és kivitelezési szolgáltatásvégzési
szerződést, a S.C. DRUMURI ŞI PODURI MUREȘ S.R.L. és S.C. AVB Road Design S.R.L.
Társulással, a S.C. DRUMURI ŞI PODURI MUREȘ S.R.L. társulás irányítón keresztül,
2.609.694,55 lej HÉA nélküli értékbe és 3.105.536,51 lej HÉA-val (19%) együtt.
A munkálatok lebonyolításának a folyamán, elkészültek az 1/16804/03.08.2018. sz. Kiegészítő
okirat és a 2/17051/08.08.2018. sz. Kiegészítő okirat, amelyek alapján módosult a ”A jó kivitelezési
garancia” létrehozásának a módja.
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Az érvényes új kvóták szerint elvégzett aktualizálás következtébe, tekintettel az egyes
intézkedéseknek a bevezetésére, a közberuházások terén és egyes pénzügyi-költségvetési
intézkedéseknek a bevezetésére vonatkozó 114/2018. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 71. cikkely
előírásaira, a munkadíjat aktualizálták az óránkénti 13,50 lejről 17,928 lejre. Ezért aláírták a
3/5078/28.02.2019. sz. Kiegészítő okiratot, amellyel módosult a szerződésnek az ára, amely
2.668.058,67 lej lett, HÉA nélkül, illetve 3.174.989,82 lej HÉA-val együtt.
2019.03.18.-án aláírták a 4/6616. sz. Kiegészítő okiratot, amely alapján megint módosították ”A jó
kivitelezési garancia” létrehozásának a módját, egy garancia számlának a megnyitásával a
Marosvásárhely-i Állami Kincstárban.
Az 1/22.03.2019. sz. Építkezési rendeletnek a kibocsátásának a következtébe, amelyet ellenőrzött a
projekt felügyelő és a Maros Megyei Tanácsnál a 2019.03.25.-i 7305. sz. alatt iktattak, elrendelték
egyes kiegészítő munkálatoknak az elvégzését, amelyek nem voltak az eredeti projektbe foglalva,
10.612,54 lej értékbe, HÉA nélkül, azaz 12.628,93 lej HÉA-val együtt. Ezért aláírták az
5/8164/04.04.2019. sz. Kiegészítő okiratot, amellyel módosították a szerződésnek az értékét, amely
2.678.671,21 lej lett HÉA nélkül, azaz 3.187.618,74 lej HÉA-val együtt.
A munka biztosítási hozzájárulásnak CAM újraszámolásának következtébe, 0,3375%-ról 2,25%-ra,
aláírták a 6/16330/28.06.2019. sz. Kiegészítő okiratot, amellyel módosították a szerződésnek az
értékét, amely 2.681.449,881 lej lett HÉA nélkül, azaz 3.190.925,36 lej HÉA-val együtt.
Tekintettel a fennebb bemutatottakra, a 17697/15.07.2019. sz. Referátummal jóváhagyták a "Közúti
könnyű burkolat a DJ151B úton, Bonyha – Kund – Szeben megye határa, 29+072-30+922 km,
Maros megye" beruházásnak a kivitelezéséhez szükséges kiadásokra vonatkozó aktualizált általános
költségelőirányzatot, amelyet az 1. sz. mellékletbe foglaltak, megkapva a beruházási létesítménynek
a finanszírozási értékét, amint következik:
-

a beruházásnak az összértéke (19% HÉA-val) 3.624.899,75 lej, amelyből C+M
3.107.625,36 lej, amint következik:
- támogatott költségek: 3.459.743,24 lej;
- az előreszámított nem támogatott kiadás 165.156,51 lej értékű lesz HÉA-val.

A helyi fejlesztés nemzeti programjának a jóváhagyásáról szóló 28/2013. sz. Kormányrendelet
előírásainak az alkalmazásának a metodológiai normáinak a jóváhagyására vonatkozó 1851/2013.
sz. Rendelet 10. cikkely (5) bekezdés előírásai szerint, a (3) bekezdésben előírt listába foglalt
beruházási létesítmények, a többéves finanszírozási szerződéseknek megkötésének az érdekébe, a
haszonélvezők megküldik a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztériumnak, a beruházási
létesítmények a műszaki-gazdasági dokumentációit, amelyeket a tervezési fázisba állítottak össze,
megvalósíthatósági tanulmány/a beavatkozási munkálatokat véleményezési dokumentációját,
amelyeket a törvény értelmében jóváhagytak, a műszaki-gazdasági mutatókat jóváhagyó
helyi/megyei tanácshatározatokkal, a 8. cikkely (3) bekezdés által előírt a Programban az állami
költségvetésből nem finanszírozott kiadás kategóriáknak a finanszírozásának a biztosításáról szóló
helyi/megyei tanács határozatok, amelyeket az aktualizált általános költségelőirányzat kísér,
leosztva munkálat kategóriákra és kiadási kategóriákra, a városrendezési engedélyt, amelyet a
benne meghatározott véleményezések és beleegyezések kísérnek, esetenként.
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A fennebbiek értelmébe, szükség van Az utólag módosított és kiegészített, egyes műszakigazdasági
dokumentációk
és
az
ezekhez
tartozó
műszaki-gazdasági
mutatók
jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak,
amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem
finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyásáról szóló
28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "Közúti könnyű burkolat a
DJ151B úton, Bonyha – Kund – Szeben megye határa, 29+072-30+922 km, Maros megye"
beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozó 127/24.10.2018. sz.
Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására, a mellékelt határozattervezet szerint.

ALELNÖK
Ovidiu Dancu
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