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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2021. október 21.-i 

175. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó 

műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási 

létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési 

országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a 

jóváhagyásáról szóló, 2017. március 16.-i 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a 

"Közúti könnyű burkolat a DJ133 megyei úton, Szederjes – Erked – Hargita megye határa, 3+167-

15+000 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására 

vonatkozóan  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Alelnökének a 28413/15.10.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Műszaki igazgatóságnak a 28506/15.10.2021. sz. szakjelentését, a Gazdasági igazgatóságnak a 

28537/15.10.2021. sz. jelentését,a Jogügyi Szolgálatnak a 28567/15.10.2021. sz. Jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Fejlesztésügyi, Közmunkálatok és Közigazgatási Minisztérium 

104487/01.09.2021. sz. átiratát, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 24175/02.09.2021. sz. alatt 

iktattak, 

Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az 1851/2013. sz. Regionális 

Fejlesztési és Közigazgatási Miniszteri Rendelettel jóváhagyott, a Helyi fejlesztési országos 

program jóváhagyására vonatkozó 28/2013. sz. Sürgősségi Kormányrendelet  előírásainak az 

alkalmazási metodológiai normáinak a 12. cikkely (4) bekezdés előírásaira, 

Az egyes pénzügyi-költségvetési intézkedések szabályozására vonatkozó 15/2021. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet 1. cikkely előírásai szerint,  

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

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

betűvel, a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a ”Közúti könnyű burkolat a DJ133 megyei úton, Szederjes – Erked – 

Hargita megye határa, 3+167-15+000 km, Maros megye” beruházásnak a műszaki-gazdasági 

mutatóinak az aktualizálását, a beruházásnak a 21.486.283,09 lejes összértékével (19% HÉA-val 

együtt), amelyből C+M 17.071.912,61 lej,  a jelen határozatnak a szerves részét képező mellékletbe 

foglalt aktualizált általános költségelőirányzat szerint.  

2. cikkely Jóváhagyja, a Maros Megyei Tanácsnak a költségvetéséből való finanszírozását, a 

”Közúti könnyű burkolat a DJ133 megyei úton, Szederjes – Erked – Hargita megye határa, 3+167-
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15+000 km, Maros megye” beruházásnak a nem támogatott kiadásainak, amelyeket 561.596,63 lej 

értékre becsültek, HÉA-val együtt. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Műszaki Igazgatóságnak, amely felel a végrehajtásáért, a 

Maros Megyei Tanács keretében működő szakigazgatóságoknak a támogatásával. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ALELNÖKI KABINET 

 

 

28413/15.10.2021. sz. 

IXB/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó 

műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási 

létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési 

országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a 

jóváhagyásáról szóló, 2017. március 16.-i 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a 

"Közúti könnyű burkolat a DJ133 megyei úton, Szederjes – Erked – Hargita megye határa, 3+167-

15+000 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására 

vonatkozóan  

 

Maros Megye megkötötte, 2018.09.18.-án az 53/19806. sz. szerződést, a SC CITADIN PREST SA, 

ASTOR COM SRL és SC ONE CAD STUDIO SRL Társulással, amelynek a tárgya, a ”Közúti 

könnyű burkolat a DJ133 megyei úton, Szederjes – Erked – Hargita megye határa, 3+167-15+000 

km, Maros megye” tervezési szolgáltatások biztosítása – műszaki terv fázis és munkálatok 

kivitelezése, amelynek az összértéke 13.479.887,88 lej HÉA nélkül és 16.041.066,58 lej HÉA-val 

együtt.  

A Maros Megyei Tanács 141/23.09.2021. sz. Határozatával, jóváhagyták a „Könnyű közúti burkolat 

DJ133 Szederjes – Erked – Hargita megye határa, 3+167-15+000 km, Maros megye” beruházás 

műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálását, a beruházásnak a 21.386.481,89 lejes 

összértékével, amelyből C+M 16.989.380,72 lej, az általános költségelőirányzat szerint. 

Az egyes pénzügyi-költségvetési intézkedések szabályozására vonatkozó 15/2021. sz. 

Kormányrendelet 1. cikkely előírásai szerint, a rendelet érvénybe lépésének időpontjába, 

folyamatba levő munkálati szerződés árát az anyagokra vonatkozó árak aktualizálásával fogják 

kiigazítani, egy kiigazítási értéket alkalmazva, hogy figyelembe vegyék az anyagok költségeinek 

bármely növekedését vagy csökkenését, amelyek alapján megindokolták a szerződésnek az árát. 

Az 1085/14.09.2021. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 25367/14.09.2021. sz. alatt 

iktattak, a SC CITADIN PREST SA megküldött egy kérést, az 53/19806/18.09.2018. sz. szerződés 

értékének a kiigazítására, a 15/2021. sz. Kormányrendelet alapján. 

A kivitelező által megküldött dokumentumok alapján, a 15/2021. sz. Kormányrendelet érvénybe 

lépésének az időpontjába, a kivitelezésre váró munkálatok értéke 660.519,30 lej HÉA nélkül, a 

kiigazítás következtébe született, a többi munkálatok megbecsült ára pedig 729.873,83 lej HÉA 

nélkül. 



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 

2021.10.04-én megkötötték a 2018.09.18.-i 53/19806. sz. tervezési és kivitelezési szerződés 5. sz. 

kiegészítő okiratot. 

A beszerzési szerződés árát kiigazításának következtébe, az érték, amellyel az általános 

költségelőirányzat, 4. fejezete ”Az alap beruházás költségei” ki volt egészítve, 69.354,53 lej HÉA 

nélkül, a következőképpen van meg határozva: 

729.873,83 lej – 660.519,30 lej = 69.354,53 lej 

A szerződés árának a kiigazítását elvégzik minden kifizetési kérésnél, a szerződésnek a teljes 

lebonyolítási ideje alatt, kivételesen csak a 15/2021. sz. Kormányrendelet érvénybe lépésének az 

időpontjába kivitelezésre váró munkálatokra, a beruházási létesítményhez tartozó munkálatok 

elvégzéséig és átvételéig, a törvényes előírások szerint, az átvétel pillanatába, a kivitelező, a 

munkatelep vezető és a szerződtető hatóság által elsajátított munkálati kimutatások alapján, a 

szerződő részéről jövő igazoló kérelem következtébe. A szerződés végső árának a meghatározását 

az utolsó kifizetési kérelemnek a megküldése után végzik el, az összesítő kimutatás alapján, amely 

tartalmazni fogja a szerződés alapján végzett költségek összességét, beleértve a kiegészítő 

okiratokat, elsajátítva a kivitelező, a munkatelep vezető által és jóváhagyva a szerződtető hatóság 

által, egy a szerződést kiegészítő okirattal. 

A Műszaki Igazgatóság 27711/08.10.2021. sz. Beszámolójával, jóváhagyták a ”Közúti könnyű 

burkolat a DJ133 megyei úton, Szederjes – Erked – Hargita megye határa, 3+167-15+000 km, 

Maros megye” beruházás kivitelezéséhez szükséges kiadásokra vonatkozó általános 

költségelőirányzat aktualizálását, amely a beszámoló 1. Mellékletébe van foglalva, megkapva a 

beruházási létesítmény finanszírozási értékét, a következőképpen: 

- a beruházás teljes értéke (19%-os HÉA-val együtt) 21.486.283,09 lej, amelyből C+M 

17.071.912,61 lej: 

 - támogatott költségek 20.924.686,46 lej HÉA-val együtt; 

- nem támogatott költségek 561.596,63 lej HÉA-val együtt. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az 1851/2013. sz. Regionális Fejlesztési 

és Közigazgatási Miniszteri Rendelettel jóváhagyott, a 28/2013. sz. Sürgősségi Kormányrendelet  

előírásainak az alkalmazási metodológiai normáinak a 12. cikkely (4) bekezdés előírásai szerint, a 

beszerzési szerződéseknek, valamint az azoknak a kiegészítő okiratainak a megkötése után, 

kötelező a „Könnyű közúti burkolat DJ133 Szederjes – Erked – Hargita megye határa, 3+167-

15+000 km, Maros megye” beruházás általános költségelőirányzat aktualizálása, valamint a helyi 

költségvetésből való finanszírozásnak a jóváhagyása, azon költség kategóriákra, amelyeket nem 

finanszíroznak az állami költségvetésből, az Egyes beruházási létesítményeknek a helyi fejlesztési 

országos programon keresztül. 

Alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Georgescu 
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