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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2021. március 10.-i 

37. számú HATÁROZAT 

”A DJ 153 A és DJ 153 felújítása, a Nagyernye – Nyárádremete – Szováta útvonalon” beruházásnak 

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

vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Alelnökének a 6072/05.03.2021. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Műszaki igazgatóság – Munkálatok követési szolgálatának a 6137/05.03.2021. sz. szakjelentését, a 

Jogügyi szolgálatnak a 6154/05.03.2021. sz. jelentését, a Gazdasági igazgatóság 6126/05.03.2021. 

sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Román Elektromos Energia Szolgáltató Maros megyei Kirendeltsége által közölt 

MS/45187/01.03.2021. sz. átiratra, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál az 5594/01.03.2021. sz. alatt 

iktattak, 

Tekintettel, a S.C. One Cad Studio S.R.L, tervező által, a Maros megye és ezen gazdasági egység 

között megkötött, 79/27.11.2017. sz. szerződés alapján, elkészített műszaki-gazdasági 

dokumentációra, 

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

létesítmények/projektek műszaki-gazdasági dokumentációinak az összeállítási fázisaira és keret-

tartalmára vonatkozó 907/2016. sz. Kormányhatározat 9 – 10. cikkely előírásait, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés ”b” betű, alátámasztva a (3) bekezdés „f” 

betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, ” A DJ 153 A és DJ 153 felújítása, a Nagyernye – Nyárádremete – Szováta 

útvonalon” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját és a műszaki-gazdasági mutatóit, a 

véleményezési dokumentációjának az 1. megoldása szerint, 246.388.296,17 lejes összértékbe 

(HÉA-val együtt), amelyből C+M: 214.159.020,83 lej, a jelen határozat szerves részét képező 

Melléklet és általános költségelőirányzat szerint. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanács Műszaki igazgatóságával, Regionális 

fejlesztési és pályázat kivitelezési igazgatóságával és Gazdasági igazgatóságával, amelyek felelni 

fognak a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 

MUNKÁLATOK KÖVETÉSI SZOLGÁLATA 

 

6072/05.03.2021. sz.  

IX B/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

”A DJ 153 A –  DJ 153 felújítása, a Nagyernye – Nyárádremete – Szováta útvonalon” beruházásnak 

a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról 

 

A DJ 153 A Nagyernye – Nyárádremete és a DJ 153 Szászrégen – Nyárádremete – Szováta megyei 

utak Maros megye köztulajdonában vannak. 

A Nagyernye – Nyárádremete útvonal biztosítja az összeköttetést a DN15 országút (Nagyernye 

település) és a DN13A országút között, Szováta városon keresztül. A földterület, amelyen az 

elemzett útvonal található Maros Megye köztulajdonában van, Nagyernye, Székelyhodos, 

Nyárádremete, Szováta Közigazgatási Területi Egységek közigazgatási területein. A felújítandó 

útszakaszok, a DJ 153A A Nagyernye – Nyárádremete megyei út 0+000-26+153 km szelvényei és a 

DJ153 Szászrégen – Nyárádremete – Szováta megyei út 22+500-41+715 km szelvényei között 

található, a teljes hossza pedig 45.368 m (45,368 km). 

A tervező két megoldást javasol: 

1. megoldás: Egy flexibilis (kezelhető) közúti szerkezetnek a kivitelezését javasolja, amely 

természetes összetevőkből állnak, a kopó felülete aszfaltos keverékből van.  

A beruházásnak az 1. megoldás szerinti teljes értéke HÉA-val együtt 246.388.296,17 lej, amelyből 

C+M: 214.159.020,83 lej. 

2. megoldás: Félig merev közúti szerkezetnek a kivitelezését javasolja, cement betonból.  

A beruházásnak az 1. megoldás szerinti teljes értéke HÉA-val együtt 253.524.220,78 lej, amelyből 

C+M: 218.879.553,30 lej. 

A tervező által ajánlott megoldás, az 1. megoldás. 

Tekintettel, a Román Elektromos Energia Szolgáltató Maros megyei Kirendeltsége által közölt 

MS/45187/01.03.2021. sz. átiratra, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál az 5594/01.03.2021. sz. alatt 

iktattak és figyelembe véve, hogy a dokumentációt, az utólag módosított és kiegészített, a 

közalapokból finanszírozott beruházási létesítményekhez/projektekhez tartozó műszaki-gazdasági 

dokumentációk összeállítási fázisaira és keret-tartalmára vonatkozó 907/2016. sz. 

Kormányhatározat szerint állították össze, javasoljuk, ”A DJ 153 A –  DJ 153 felújítása, a 

Nagyernye – Nyárádremete – Szováta útvonalon” beruházásnak a műszaki-gazdasági 

dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyását, 246.388.296,17 lejes 

összértékbe (HÉA-val együtt), amelyből C+M: 214.159.020,83 lej 

Alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, a mellékelt határozattervezetet. 

 

ALELNÖK, 

Ovidiu Georgescu 
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