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2021. szeptember 23.-i 

154. számú HATÁROZAT 

A „Vasbeton híd javítása a DJ153 úton, Alsóbölkény, 7+155 km” beruházás műszaki-gazdasági 

dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Alelnökének a 25435/16.09.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Műszaki igazgatóság 25674/16.09.2021. sz. Szakjelentését, a Gazdasági igazgatóság 

25676/16.09.2021. sz. Jelentését, a Jogügyi szolgálat 25698/17.09.2021. sz. Jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a S.C. One Cad Studio S.R.L. - Ákosfalva, tervező által, 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 „Vasbeton híd javítása a DJ153 úton, Alsóbölkény, 7+155 km” beruházás 

műszaki-gazdasági dokumentációját és a műszaki-gazdasági mutatóit, a megvalósíthatósági 

tanulmány 1. megoldása szerint, 1.276.077,45 lejes összértékbe (HÉA-val együtt), amelyből C+M: 

795.606,63 lej, a jelen határozat szerves részét képező Melléklet és általános költségelőirányzat 

szerint. 

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

Igazgatóságával és Gazdasági Igazgatóságával, amelyek felelni fognak a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 

 



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 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 

MUNKÁLATOK KÖVETÉSI SZOLGÁLATA 

 

25435/15.09.2021. sz.  

IX/B/1 akta 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A „Vasbeton híd javítása a DJ153 úton, Alsóbölkény, 7+155 km” beruházás műszaki-gazdasági 

dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A DJ153 megyei út, Szászrégen (DN 15) – Nyárádremete – Szováta, összeköti Szászrégen városát 

Szovát üdülőhellyel, amelyen a megszokott forgalom mellett a nehéz gépkocsi forgalmat is 

lebonyolítják. A tanulmányozott létesítmény a DJ153 7-155 km szelvényénél található. 

A tervező két megoldást javasol: 

1. megoldás: Szénszálas konszolidálás és az úttest kiszélesítése 7,80 m-re. 

A beruházásnak az 1. megoldás szerinti teljes értéke HÉA-val együtt 1.276.077,45 lej, amelyből 

C+M: 795.606,63 lej. 

2. megoldás: A híd teljes lebontása és egy új hídnak a felépítése. 

A beruházásnak a 2. megoldás szerinti teljes értéke HÉA-val együtt 2.217.241,65 lej, amelyből 

C+M: 1.571.988,63 lej. 

A tervező az 1. 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 a „Vasbeton híd javítása a DJ153 úton, Alsóbölkény, 7+155 km” 

beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a 

jóváhagyását, 1.276.077,45 lejes összértékbe (HÉA-val együtt), amelyből C+M: 795.606,63  lej. 

Alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ALELNÖK, 

Ovidiu Georgescu 
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