
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. november 28.-i 

152. számú HATÁROZAT 

A Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház területén, ”Központi 

Pavilon alagsorának a felújítása és modernizálása” beruházásnak a műszaki-gazdasági 

dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Alelnökének a 30539/21.11.2019. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Műszaki Igazgatóság – Beruházási és Közbeszerzési Szolgálatnak a 

30578/22.11.2019. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 30585/22.11.2019. sz. Jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház kérésére, 

amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 25861/09.10.2019. sz. alatt iktattak, valamint a 

Marosvásárhely-i SC Economic Proiect SRL tervező által készített műszaki-gazdasági 

dokumentációra, 

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

létesítmények/projektekre vonatkozó műszaki-gazdasági dokumentációk összeállításának és keret-

tartalmának a lépéseire vonatkozó 907. sz. Kormányhatározat 9-10. cikkely előírásait, 

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

(1) bekezdés b) betű, megerősítve a (3) bekezdés f) betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés 

előírásai alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház 

területén, ”Központi Pavilon alagsorának a felújítása és modernizálása” beruházásnak a műszaki-

gazdasági dokumentációját és a műszaki-gazdasági mutatóit, a Beavatkozási Munkálatoknak a 

Véleményezési Dokumentációjának (DALI) az 1. megoldása szerint, a beruházás 2.430.259,73 lejes 

összértékébe (19%) HÉA-val együtt, amelyből C+M: 1.787.023,00 lej (19%) HÉA-val együtt, a 

jelen határozat szerves részét képező melléklet és költségelőirányzat szerint.  

2. cikkely A jelen határozatot közlik, a Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" 

Municípiumi Kórházzal, a Maros Megyei Tanácsnak a Műszaki Igazgatóságával és Gazdasági 

Igazgatóságával. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ALELNÖKI KABINET 

 

 

 

30539/21.11.2019. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház területén, ”Központi 

Pavilon alagsorának a felújítása és modernizálása” beruházásnak a műszaki-gazdasági 

dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezethez 

 

A beruházás tárgyát képező ingatlan, Dicsőszentmárton municípium, Victor Babeș utca 2 sz. alatt 

található, Maros Megyének a tulajdonában – köztulajdon, a Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe 

Marinescu" Municípiumi Kórház javára meghatározott ügyintézési joggal. 

A Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozó 132/22.11.2018. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozattal, 8i melléklet 66.C költségvetési szakasz, 22. pozíció, 

jóváhagyták a ”Központi Pavilon alagsorának a felújítása és modernizálása – D.A.L.I.” 

dokumentációjának a kidolgozásához szükséges alapokat. 

A Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház, a beruházásnak a 

haszonélvezői minőségébe, megküldött a 16126/09.10.2019. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei 

Tanácsnál a 25861/09.10.2019. sz. alatt iktattak, egy eredeti példányt a Beavatkozási 

Munkálatoknak a Véleményezési Dokumentációjából DALI, a műszaki-gazdasági 

dokumentációnak és a műszaki-gazdasági mutatóknak a jóváhagyásának az érdekébe, az utólag 

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

előírásai szerint. 

A tervező két műszaki-gazdasági megoldást írt elő, amint következnek: 

1. megoldás – minimális befektetéssel, a beruházásnak az összértéke (19%) HÉA-val együtt 

2.430.259,73 lej, amelyből Építkezés - szerelés (C+M): 1.787.023,00 lej (19%) HÉA-val együtt. 

2. megoldás – maximális befektetéssel, a beruházásnak az összértéke (19%) HÉA-val együtt 

3.556.134,23 lej, amelyből Építkezés - szerelés (C+M): 2.659.203,75 lej (19%) HÉA-val együtt. 

A tervező az 1. megoldást javasolt. 

A 255/13.11.2018. sz. Városrendezési Engedély szerint, a következő véleményezéseket szerezték 

be: 

- A Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnek a 13227/17.10.2019. sz. jegyzékének a 

megszüntetése; 

- Az Építkezések Állami Felügyeletének a 25163/31.10.2019. sz. Közleménye; 

- Az O.C.P.I. által véleményezett elhelyezési terv; 

- Az ellenőrzőnek a 108/2019. sz. referáruma; 
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- a 350/2017. sz. Műszaki szakvélemény; 

A dokumentációt, az annak értelmébe megkötött, 18446/18.12.2018. sz., a Tervezési Szolgálatokat 

Átvevő Jegyzőkönyvvel vették át. 

A Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház területén, a Victor Babeș 

utca 2 sz. alatti ingatlannak a ”Központi Pavilon alagsorának a felújítása és modernizálása” 

beruházásra megküldött dokumentáció ellenőrzésének a következtében és tekintettel arra, hogy azt 

az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból finanszírozott beruházási 

létesítményekre/projektekre vonatkozó műszaki-gazdasági dokumentációknak az összeállítási 

fázisaira és keret-tartalmára vonatkozó 907/2016. sz. Kormányhatározat előírásai szerint állították 

össze, 

Alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 
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