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2021. június 24.-i 

110. számú HATÁROZAT 

”A DJ107D megyei út egy szakaszának a felújítása, Fehér megye határa – Magyarkirályfalva - 

Ádámos – DN14A útkereszteződés, Fehér megye határától a DJ107 útkereszteződéséig” beruházás 

műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására 

vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Alelnökének a 16412/16.06.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Műszaki igazgatóság 16803/18.06.2021. sz. Szakjelentését, a Gazdasági igazgatóság 

16785/18.06.2021. sz. Jelentését, a Jogügyi szolgálat 16486/18.06.2021. sz. Jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Dicsőszentmárton-i S.C GEOPLAN CONSULTING, tervező által, a Maros megye és 

ezen gazdasági egység között megkötött, 2019.08.02.-i 68/19481. 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, az ”A DJ107D megyei út egy szakaszának a felújítása, Fehér megye határa – 

Magyarkirályfalva - Ádámos – DN14A útkereszteződés, Fehér megye határától a DJ107 

útkereszteződéséig” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját és a műszaki-gazdasági 

mutatóit, a beavatkozási munkálatokat véleményező dokumentáció A Megoldása szerint, 

134.567.693,66 lejes összértékbe (HÉA-val együtt), amelyből C+M: 119.387.477,79 lei 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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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ALELNÖKI KABINET 

 

 

 

16412/16.06.2021. sz.  

IX/B/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

”A DJ107D megyei út egy szakaszának a felújítása, Fehér megye határa – Magyarkirályfalva - 

Ádámos – DN14A útkereszteződés, Fehér megye határától a DJ107 útkereszteződéséig” beruházás 

műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására 

vonatkozóan 

 

 

A 21,47 km hosszú DJ107D megyei út, összeköti Fehér megyét (Magyarsülye település) és Ádámos 

községhez tartozó településeket, azaz Magyarherepe, Magyarkirályfalva és Sövényfalva (DJ107) 

Maros megyéből. A jelen beruházás tárgyát képező megyei útszakasz, Fehér megye adminisztratív 

határa (31+320 km szelvény) és a Sövényfalvában (43+673 km szelvény) található DJ107 úttal való 

kereszteződés között helyezkedik el, 12,353 km hosszan. 

A beruházás kivitelezésének az érdekébe, összeállították ”A DJ107D megyei út egy szakaszának a 

felújítása, Fehér megye határa – Magyarkirályfalva - Ádámos – DN14A útkereszteződés, Fehér 

megye határától a DJ107 útkereszteződéséig” beavatkozási munkálatokat véleményező 

dokumentációt, a Dicsőszentmárton-i S.C GEOPLAN CONSULTING által. 

A tervező két megoldást javasol: 

A Megoldás: 

A beruházásnak, az A megoldás szerinti általános költségelőirányzat teljes értéke 134.567.693,66 

lej, HÉA-val együtt (19%), amelyből Építkezés-szerelés (C+M): 119.387.477,79 lej HÉA-val 

együtt (19%). 

B Megoldás: 

A beruházásnak, a B megoldás szerinti általános költségelőirányzat teljes értéke 136.443.218,72 

lej, HÉA-val együtt (19%), amelyből Építkezés-szerelés (C+M): 121.066.635,90 lej HÉA-val 

együtt (19%). 

A tervező az A Megoldást javasolja. 

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, javasoljuk az ”A DJ107D megyei út egy szakaszának a felújítása, Fehér megye 

határa – Magyarkirályfalva - Ádámos – DN14A útkereszteződés, Fehér megye határától a DJ107 

útkereszteződéséig” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági 

mutatóinak a jóváhagyását, 134.567.693,66 lejes összértékbe (HÉA-val együtt), amelyből C+M: 

119.387.477,79 lej. 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              2/2 

Alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet.  

 

ALELNÖK 

Ovidiu Georgescu 
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