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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

 

2019. október 31.-i 

132. 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 "DJ151 

megyei út feljavítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, 

Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozó 

116/27.09.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Alelnökének a 27081/23.10.2019. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Műszaki Igazgatóságnak a 27173/23.10.2019. sz. Szakjelentését, a Jogügyi 

Szolgálatnak a 27402/24.10.2019. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, 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 (4) bekezdés előírásaira, 

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

(1) bekezdés b) betű, megerősítve az (3) bekezdés f) betűvel és a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai 

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 ”DJ151 megyei út feljavítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye 

határa, 9+000-10+000 km, Maros megye” beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az 

aktualizálására vonatkozó 116/27.09.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat, a következőképpen 

módosul: 

1. Az 1. cikkely módosul és a következő lesz a tartalma: 

”1. cikkely Jóváhagyja a ”DJ151 megyei út feljavítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód 

megye határa, 9+000-10+000 km, Maros megye” beruházásnak az aktualizált műszaki-gazdasági 
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mutatóit, 1.805.291,30 lejes összértékbe (19%-os HÉA-val), amelyből C+M 1.539.938,65 lej, a 

jelen határozat szerves részét képező mellékletbe 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 

”DJ151 megyei út feljavítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-

10+000 km, Maros megye” beruházásnak a nem támogatott kiadásainak, amelyeket 72.853,03 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 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ALELNÖKI KABINET 

 

  27081/23.10.2019. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI 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 "DJ151 

megyei út feljavítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, 

Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozó 

116/27.09.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan 

 

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 27380/2981/14.12.2017. sz. finanszírozási szerződését, a ”DJ151 megyei út feljavítása, 

Ludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros megye” 

beruházásnak, a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériuma és a Maros 

Megyei Tanács között, 1.982.129,05 lej értékbe, HÉA-val együtt. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 129/25.08.2016.. sz. Határozatával, jóváhagyták a ”DJ151 megyei út 

feljavítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros 

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

amelyeket aktualizáltak a Maros Megyei Tanácsnak a 28/16.03.2017. sz. Határozat 3. cikkely, a 

Maros Megyei Tanácsnak a 156/26.10.2017. sz. Határozatával, 5. cikkely, illetve a Maros Megyei 

Tanácsnak a 116/27.09.2018. sz. Határozatával és a 12/28.02.2019. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozattal, 1.382.606,41 lej értékre, (19%) HÉA-val együtt, az általános költségelőirányzat 

szerint. 

2018.05.16.-án aláírták, a 30/10366. sz. munkálat szolgáltatás végzési és kivitelezési szerződést, a 

SC CITADIN PREST SA és SC ONE CAD STUDIO SRL Társulással, 949.062,06 lej HÉA nélküli 

értékbe és 1.129.383,85 lej HÉA-val (19%) együtt. 

A munkálatok lebonyolításának a folyamán, aláírták az 1/21.06.2018. sz. Kiegészítő okiratot, 

amelynek alapján módosították, a ”Jó végrehajtási garancia” létrehozásának a módját, a 

2/22.11.2018. sz. Kiegészítő okiratot, amellyel fel függesztették a munkálatok végrehajtási idejét a 

2018. november – 2019. március telének az idejére, illetve a 3/01.03.2019. sz. Kiegészítő okirat, 

amellyel módosították a szerződésnek az értékét 1.184.952,09 lej értékére HÉA-val együtt, az egyes 

intézkedéseknek a bevezetésére, a közberuházások terén és egyes pénzügyi-költségvetési 
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intézkedéseknek a bevezetésére vonatkozó 114/2018. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 71. cikkely 

előírásainak az alkalmazásának a következtébe, a munkadíjnak az értékének az aktualizálásával. 

2019.05.27.-én a tervező SC ONE CAD STUDIO SRL kibocsátotta az 1. sz. Építőtelepi rendelete, 

amelyet ellenőrzött a terv ellenőr és a Maros Megyei Tanácsnál a 15483/20.06.2019. sz. alatt 

iktattak, amellyel elrendelték egyes kiegészítő munkálatoknak az elvégzését, 336.308,02 lej értékbe 

HEA nélkül, amelyek nem voltak beütemezve az eredeti tervben. Ezért kibocsátották a 

4/16575/02.07.2019. sz. Kiegészítő okiratot, amellyel módosították a 30/10366/2018. sz. 

szerződésnek az értékét 1.585.158,63 lejre HÉA-val együtt. 

Tekintettel a fennebbiekre, a 25547/07.10.2019. sz. Referátummal jóváhagyták a "DJ151 megyei út 

feljavítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros 

megye" beruházásnak az aktualizált általános költségelőirányzatát, amelyet az 1. sz. Mellékletbe 

foglaltak, a beruházásnak az összértéke (19% HÉA-val együtt) 1.805.291,30 lej, amelyből C+M 

1.539.938,65 lej, a következőképpen: 

- támogatott kiadások: 1.732.438,27 lej HÉA-val együtt; 

- nem támogatott kiadások: 72.853,03 lej HÉA-val együtt. 

A 28/2013. sz. Kormányrendeletnek az előírásainak az alkalmazásának a metodológiai normáinak a 

jóváhagyására vonatkozó 1851/2013. sz. Rendelet 12. cikkely (4) bekezdés előírásai szerint, a 

beszerzési szerződéseknek a kiegészítő okiratainak a megkötése után, a haszonélvezők aktualizálják 

megfelelő módon az általános költségelőirányzatot, jóváhagyják a megyei tanácsnak a határozatával 

és megküldik a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztériumnak, a kiegészítő okiratnak a 

kíséretébe. 

A fennebbiek értelmében, szükség van 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 "DJ151 megyei út feljavítása, 

Ludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros megye" 

beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozó 116/27.09.2018. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására, a mellékelt határozattervezet szerint. 

  

 

ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 
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