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2021. szeptember 23.-i 

147. számú HATÁROZAT 

A "Támogatás a Közép Régió szintjén, a 2021-2027-es előjegyzési időszakba finanszírozott 

projektek előkészítésének az érdekébe, a városi mobilitás, városi regenerálás, szórakozó 

központok/turisztikai bázisok (iskolás táborok), turisztikai infrastruktúra és közszolgáltatások, 

beleértve a turisztikai potenciával rendelkező, a nemzeti örökség javait és a megyei érdekű közúti 

infrastruktúrát, ideértve a terelő utakat és/vagy a bekötő utakat" projektnek a kivitelezésének az 

érdekébe, amely a "DJ 153 A és 153 utak felújítása, Nagyernye – Nyárádremete – Szováta útvonal" 

beruházásra vonatkozik, a Közép Regionális Fejlesztési Ügynökség és a Maros Megyei KTE 

közötti Partnerségi egyezménynek a megkötésének a jóváhagyására vonatkozó 152/30.09.2020. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 25613/16.09.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság 25693/16.09.2021. sz. Szakjelentését, a 

Jogügyi Szolgálatnak a 25700/16.09.2021. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Tekintettel, a Műszaki Támogatási Operatív Program 2014-2020 (POAT 2014-2020) és a Nagy 

Infrastruktúra Operatív Program 2014-2020 (POIM) keretében finanszírozásra szánt, a 2021-2027- 

es előjegyzési periódusba prioritást élvező stratégiai területeken, a projekt portfólióknak az 

előkészítésének az érdekébe pénzbeli támogatásnyújtásra vonatkozó 2020. május 27.-i 88/2020. sz. 

Sürgősségi Rendelet 13. cikkely (1) bekezdés ”b” betű, megerősítve a ”b.2” betűvel és a 20. cikkely 

előírásaira, 

A Pályázó útmutatója – A POAT 2014-2020 alapok megpályázásának a jellegzetes feltételei szerint, 

amelynek rendeltetése az 5 ágazatra vonatkozó infrastrukturális projektek előkészítése, 

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

(1) bekezdés „b” betű, megerősítve az „e” betűvel és a (7) bekezdés „a” betűjével, valamint a 182. 

cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

határoz: 

 

I. cikkely A "Támogatás a Közép Régió szintjén, a 2021-2027-es előjegyzési időszakba 

finanszírozott projektek előkészítésének az érdekébe, a városi mobilitás, városi regenerálás, 

szórakozó központok/turisztikai bázisok (iskolás táborok), turisztikai infrastruktúra és 

közszolgáltatások, beleértve a turisztikai potenciával rendelkező, a nemzeti örökség javait és a 

megyei érdekű közúti infrastruktúrát, ideértve a terelő utakat és/vagy a bekötő utakat" projektnek a 

kivitelezésének az érdekébe, amely a "DJ 153 A és 153 utak felújítása, Nagyernye – Nyárádremete 

– Szováta útvonal" beruházásra vonatkozik, a Közép Regionális Fejlesztési Ügynökség és a Maros 

Megyei KTE közötti Partnerségi egyezménynek a megkötésének a jóváhagyására vonatkozó 

152/30.09.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat, 1. cikkely módosul és a következő lesz a 

tartalma: 

„1. cikkely Jóváhagyja, a Maros Megyei KTE által, a Közép Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, a 



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 

Partnerségi egyezménynek a megkötését, a ”Támogatás a Közép Régió szintjén, a 2021-2027-es 

programállási időszakba finanszírozott projektek előkészítésének az érdekébe, a városi mobilitás, 

városi regenerálás, szórakozó központok/turisztikai bázisok (iskolás táborok), turisztikai 

infrastruktúra és közszolgáltatások, beleértve a turisztikai potenciával rendelkező, a nemzeti 

örökség javait és a megyei érdekű közúti infrastruktúrát, beleértve a terelő utakat és/vagy a bekötő 

utakat” projektnek a kivitelezésének az érdekébe, amely a ”DJ 153 A és 153 utak felújítása, 

Nagyernye – Nyárádremete – Szováta útvonal” projekt kivitelezésének az érdekébe, a jelen 

határozat szerves részét képező melléklet szerint”. 

II. cikkely A jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanácsnak a Regionális Fejlesztési és 

Pályázat Kivitelezési Igazgatóságával, amely felel a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 

 

. 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

 

25613/16.09.2021. sz.  

IX/B/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A "Támogatás a Közép Régió szintjén, a 2021-2027-es programmállási időszakba finanszírozott 

projektek előkészítésének az érdekébe, a városi mobilitás, városi regenerálás, szórakozó 

központok/turisztikai bázisok (iskolás táborok), turisztikai infrastruktúra és közszolgáltatások, 

beleértve a turisztikai potenciával rendelkező, a nemzeti örökség javait és a megyei érdekű közúti 

infrastruktúrát, ideértve a terelő utakat és/vagy a bekötő utakat" projektnek a kivitelezésének az 

érdekébe, amely a "DJ 153 A és 153 utak felújítása, Nagyernye – Nyárádremete – Szováta útvonal" 

beruházásra vonatkozik, a Közép Regionális Fejlesztési Ügynökség és a Maros Megyei KTE 

közötti Partnerségi egyezménynek a megkötésének a jóváhagyására vonatkozó 152/30.09.2020. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról szóló határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 152/30.09.2020. sz. Határozatával jóváhagyták, a Közép Regionális 

Fejlesztési Ügynökség és a Maros Megyei KTE közötti Partnerségi egyezménynek a megkötését, 

nem visszatérítendő alapoknak a megpályázásának az érdekébe, a 2014-2020-as Műszaki 

Támogatási Operatív Programon keresztül, a "DJ 153 A és 153 utak felújítása, Nagyernye – 

Nyárádremete – Szováta útvonal" beruházási létesítményhez tartozó műszaki-gazdasági 

dokumentációjának az előkészítésének a céljából. A jóváhagyott Partnerségi egyezmény szerint, a 

Maros Megye Közigazgatási Területi Egységhez tartozó projekt teljes értéke 2.475.381,82 lej, 

amelyből a projekt kivitelezési önrész 49.507,64 lej. 

A Közép Regionális Fejlesztési Ügynökség által, a POAT 2014-2020 Menedzsment Hatóságnak, 

partnerség irányítói minőségben, megküldött finanszírozási kérés, szerződési szakaszban található. 

A beszerzési eljárásnak, Maros Megye által való lebonyolításának következtébe, 2021.06.30.-án 

megkötötték a 17.936/54. sz. tervezésszolgáltatási szerződést – PT+DE+CS, PAC+PAD+POE 

szakasz és a "DJ 153 A és 153 utak felújítása, Nagyernye – Nyárádremete – Szováta útvonal" 

beruházási létesítmény műszaki támogatására, 1.655.851,68 lej összértékbe, a megbecsült 

2.374.231,82 lej érték helyett. 

A 33.627/08.08.2021. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 24.843/09.09.2021. sz. 

alatt iktattak, a Közép Regionális Fejlesztési Ügynökség tudomásunkra hozza, hogy a Pályázó 

útmutatója 1.8 szakasza szerint ”A POAT 2014-2020 által finanszírozott projekt támogatott 

maximális értéke, régionként nem haladhatja meg ennek a lehívásnak a régióra elkülönített értéket” 

és ahhoz, hogy a Közép Régiónak kiutalt értékbe illeszkedjünk, tekintettel a "Műszaki tervezési 

szolgáltatások, a DJ 153 A – 153 utak, Nagyernye – Nyárádremete – Szováta útszakaszok" – 

beszerzési akta ID 3805833819, beszerzés lezárásának következtébe, kéri a Partnerségi egyezmény 

módosítását, a projekt támogatott összértékének a csökkentésével, 630.602,24 lejjel HÉA-val 
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együtt, 2.475.381,82 lejről 1.844.779,58 lejre. A Maros Megyei KTE saját hozzájárulása ugyancsak 

csökken 49.507,64 lejről 36.895,59 lejre. 

Figyelembe véve, a fennebbieket, szükség van a Maros Megyei Tanács 152/2020. sz. Határozatának 

a módosítására és a mellékelt Partnerségi egyezménnyel való helyettesítésére. 

A fennebb bemutatottak értelmébe, alávetjük elemzésre és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezete. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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