MAROS MEGYEI TANÁCS

2019. augusztus 12.-i
97. számú HATÁROZAT
”A DJ135 út 43+500 km-nél, Sóvárad község területén található, részlegesen megrongálódott
fahídnak a helyreállítása” beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszakigazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Alelnökének a 20035/08.08.2019. sz. Jóváhagyási
beszámolóját, a Műszaki Igazgatóság – Munkálat Követési Szolgálatnak a 20045/08.08.2019. sz.
Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 20050/08.08.2019. sz. Jelentését, valamint a
szakbizottságok véleményezését,
Tekintettel, a S.C. MABAS S.R.L. tervező által készített műszaki-gazdasági dokumentációra,
Az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból finanszírozott beruházási létesítményeknek/
projekteknek a műszaki-gazdasági dokumentációinak a kidolgozási fázisainak és kerettartalmára
vonatkozó 907/2016. sz. Kormányhatározat 9-10. cikkely és az utólag módosított és kiegészített, a
helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 44. cikkely előírásainak a betartásával,
A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely
(1) bekezdés b) – c) betű és (3) bekezdés f) betű, megerősítve a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai
alapján,
határoz:
1. cikkely Jóváhagyja „A DJ135 út 43+500 km-nél, Sóvárad község területén található, részlegesen
megrongálódott fahídnak a helyreállítása” beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációját és a
műszaki-gazdasági mutatóit, a beavatkozási munkálatoknak a véleményezési dokumentációjának
(DALI) a 2. megoldása szerint, a beruházásnak 4.079.100,95 lejes összértékébe (HÉA-val együtt),
amelyből C+M: 3.495.806,44 lej, a jelen határozatnak a szerves részét képező Melléklet és
általános költségelőirányzat szerint.
2. cikkely Jelen határozatot közlik 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
MUNKÁLATOK KÖVETÉSI SZOLGÁLATA
20035/08.08.2019. sz.
VI D/1 akta

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ
”A DJ135 út 43+500 km-nél, Sóvárad község területén található, részlegesen megrongálódott
fahídnak a helyreállítása” beruházásnak a dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a
jóváhagyásáról

A DJ135 megyei út 43+500 km-nél, Sóvárad községben, a Kis-Küküllőn található híd, a községnek
két lakott övezeteit köti össze, de biztosítja a folytonosságát a megyei útnak, amely összeköt
Hargita megyével, Etéd és Székelykeresztúr települések felé. A Maros Megyei Tanács megkötötte a
SC MABAS SRL-vel az 1/2018. sz. szerződést, amelynek a tárgya a ”A DJ135 Marosvásárhely –
Sóvárad – Hargita megye határa megyei útszakasznak a felújítása – DALI fázis és a DJ135 úton,
Sóvárad község területén található részlegesen megrongálódott fahíd helyreállítása munkálatok
tervezési szolgáltatások”, amelynek keretében egy új hídnak a felépítését javasolják.
A hídnak az állapotának a felmérésének és a projekt DALI fázis kidolgozásának következtébe, a
tervező két megoldást javasol a híd helyreállításához.
1. megoldás – Egy új hídnak az építése, egy nyitással, utónyújtott vasbeton-szerkezetes
előtömörített beton gerenda felső szerkezettel, 42,10 m hosszan és 11,20 m szélesen a gyalogos
korlátok között.
A beruházásnak az összértéke HÉA-val együtt az 1. megoldás esetében 4.033.921,80 lej, amelyből
C+M: 3.456.816,67 lej.
2. megoldás – Egy új hídnak az építése, 3 nyitással, előtömörített beton előgyártott gerenda
felső szerkezettel, 44,20 m hosszan és 11,20 m szélesen a gyalogos korlátok között.
A beruházásnak az összértéke HÉA-val együtt az 2. megoldás esetében 4.079.100,95 lej, amelyből
C+M: 3.495.806,44 lej.
A kidolgozó által javasolt megoldás a 2. megoldás.
A beruházási létesítménynek a kivitelezési ideje 10 hónapra van becsülve, amelyből 2 hónap a
tervezés és 8 hónap a végrehajtás.
A dokumentációnak az ellenőrzésének következtébe és tekintettel arra, hogy a dokumentációt, az
utólag módosított és kiegészített, a közalapokból finanszírozott beruházási létesítményeknek/
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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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