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2021. április 22.-i 

73. számú HATÁROZAT 

A ”DJ142A Vámosgálfalva – Szászbogács – Szeben megye határa, megyei út egy szakaszának a 

felújítása” – DALI fázis, beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-

gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Alelnökének a 9907/13.04.2021. sz. Indokolását, a Műszaki 

Igazgatóság 10462/16.04.2021. sz. Szakjelentését, a Gazdasági Igazgatóság 10456/16.04.2021. sz. 

jelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 10483/16.04.2021. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Tekintettel, a Jászvásár-i SC E DESIGN OLIV SRL, tervező által, a Maros megye és az illető 

gazdasági egység között megkötött, 64/18835/26.07.2019. sz. szerződés alapján, elkészített 

műszaki-gazdasági dokumentációra, 

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

létesítmények/projektek műszaki-gazdasági dokumentációinak a kidolgozási lépéseire és keret-

tartalmára vonatkozó 907/2016. sz. Kormány Határozat 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 rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a ”DJ142A Vámosgálfalva – Szászbogács – Szeben megye határa, megyei út 

egy szakaszának a felújítása” – DALI fázis, beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációját és 

a műszaki-gazdasági mutatóit, a véleményezési dokumentációjának az I. megoldása szerint, 

13.583.714,01 lejes összértékbe (HÉA-val együtt), amelyből C+M: 10.863.718,96 lej, a jelen 

határozat szerves részét képező Melléklet és általános költségelőirányzat szerint. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanács Műszaki Igazgatóságával és Gazdasági 

Igazgatóságával, amelyek felelni fognak a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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9907/13.04.2021. sz.  

_______ akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A ”DJ142A Vámosgálfalva – Szászbogács – Szeben megye határa, megyei út egy szakaszának a 

felújítása” – DALI fázis, beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-

gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A DJ142A megyei út, a DJ142 útból ágazik el Vámosgálfalván, összeköti Vámosgálfalvát 

Szászbogáccsal, illetve Szeben megyével, a DN14A országútig. 

Ennek az útszakasznak, a terepen mért, hossza 3,713 km. 

A beruházásnak a kivitelezésének az érdekébe, a Jászvásár-i SC E DESIGN OLIV SRL, elkészítette 

a beavatkozási munkálatokat véleményező dokumentációt, a ”DJ142A Vámosgálfalva – 

Szászbogács – Szeben megye határa, megyei út egy szakaszának a felújítása” beruházáshoz. 

A tervező két megoldást javasolt: 

I. megoldás: Két aszfalt réteggel megerősített, aszfaltozott útszakasz modernizálási munkálatainak 

a kivitelezése és a kövezett útszakasznak, egy rugalmas közúti szerkezetnek a kiépítése, bitumenes 

burkolattal. 

A beruházásnak az I. megoldás szerinti teljes értéke HÉA-val együtt 13.583.714,01 lej, amelyből 

C+M: 10.863.718,96 lej. 

II. megoldás: A nem aszfaltozott útszakasznak a modernizálási munkálatainak a kivitelezése, egy 

merev közúti szerkezetnek a kiépítésével. 

A beruházásnak a II. megoldás szerinti teljes értéke HÉA-val együtt 13.847.587,34 lej, amelyből 

C+M: 12.931.016,17 lej. 

A tervező által ajánlott megoldás, az I. megoldás. 

Tekintettel, arra, 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, javasoltatik a ”DJ142A Vámosgálfalva – Szászbogács – Szeben megye határa, 

megyei út egy szakaszának a felújítása” – DALI fázis, beruházásnak a műszaki-gazdasági 

dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyása, 13.583.714,01 lejes 

összértékbe (HÉA-val együtt), amelyből C+M: 10.863.718,96 lej 

Alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, a mellékelt határozattervezetet. 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Georgescu 
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