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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2021. november 3.-i 

183. számú HATÁROZAT 

„A DJ153E, DN15 – Marosbogát, megyei út kiszélesítése” beruházási létesítmény finanszírozási 

kérésének és a hozzávetőleges általános költségelőirányzatának a jóváhagyásáról, az ”Anghel 

Saligny” Országos Beruházási Programmal való finanszírozási igénylésnek a megküldésének az 

érdekébe 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Alelnökének a 29667/27.10.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Műszaki igazgatóság 29969/29.10.2021. sz. szakjelentését, a Gazdasági igazgatóság 

29985/29.10.2021. sz. jelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 29994/29.10.2021. sz. jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Fejlesztési Közmunkálati és Közigazgatási Minisztérium 112793/22.09.2021. 

sz. átiratát, 

Tekintettel, az ”Anghel Saligny” Országos Beruházási Programnak a jóváhagyásáról szóló 95/2021. 

sz. Sürgősségi Kormányrendelet 6. cikkely (1) bekezdés előírásaira, megerősítve a Fejlesztési, 

közmunkálati és közigazgatási miniszter 1333/2021. sz. Rendeletével jóváhagyott, az ”Anghel 

Saligny” Országos Beruházási Programnak a jóváhagyásáról szóló 95/2021. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet előírásainak az alkalmazási Metodológiai normáinak a 4. cikkely (3) 

bekezdésével, 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „f” betű előírásai alapján, megerősítve az 

”Anghel Saligny” Országos Beruházási Programnak a jóváhagyásáról szóló 95/2021. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet 6. cikkely (5) bekezdéssel, hivatkozva a Fejlesztési, közmunkálati és 

közigazgatási miniszter 1333/2021. sz. Rendeletével jóváhagyott, az ”Anghel Saligny” Országos 

Beruházási Programnak a jóváhagyásáról szóló 95/2021. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

előírásainak az alkalmazási Metodológiai normáinak a 6. cikkely (1) bekezdés „a” és „b” betűre, 

valamint az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. 

sz. Sürgősségi Kormányrendelet 182. cikkely (1) bekezdés alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, az 1 sz. Mellékletben előírt, „A DJ153E, DN15 – Marosbogát, megyei út 

kiszélesítése” beruházási létesítmény finanszírozási kérését, az ”Anghel Saligny” Országos 

Beruházási Programmal való finanszírozási igénylésnek a megküldésének az érdekébe. 

2. cikkely Jóváhagyja, az 1 sz. Mellékletben előírt, „A DJ153E, DN15 – Marosbogát, megyei út 

kiszélesítése” beruházási létesítmény hozzávetőleges általános költségelőirányzatát, a 2 sz. 

Melléklet szerint. 

3. cikkely Az 1 és 2 sz. mellékletek, a jelen határozat szerves részei. 
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4. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Műszaki 

igazgatóságával és Gazdasági igazgatóságával, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ALELNÖKI KABINET 

 

29667/27.10.2021. sz. 

IX/B/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

„A DJ153E DN15 – Marosbogát megyei út kiszélesítése” beruházási létesítmény finanszírozási 

kérésének és a hozzávetőleges általános költségelőirányzatának a jóváhagyásáról, az ”Anghel 

Saligny” Országos Beruházási Programmal való finanszírozási igénylésnek a megküldésének az 

érdekébe  

 

Maros Megyei Tanácsnak a 2019-2021-es időszakra szóló közúti programjába foglalták egyes 

megvalósíthatósági tanulmány illetve DALI összeállításához szükséges alapokat, amelyeknek 

tárgya, a Maros Megyei Tanács által, a 2019-2021-es időszakba jóváhagyott, műszaki-gazdasági 

dokumentációval illetve műszaki-gazdasági mutatókkal rendelkező egyes megyei útszakaszoknak a 

felújítása/modernizálása/szélesítése. 

A DJ153E DN15 – Marosbogát megyei út, Maros Megye köztulajdonához tartozik és a Maros 

Megyei Tanács ügykezelése alatt áll. Figyelembe véve, ennek a megyei útnak az életképességét, a 

közlekedési kényelmetlenség és nehézség megszüntetésének érdekébe, szükség van a 

modernizálására, az úttest kiszélesítésével, könnyű bitumenes burkolattal.  

Az út modernizálásának érdekébe, a 2020. évbe, összeállítottak egy műszaki-gazdasági 

dokumentációt, „A DJ153E, DN15 – Marosbogát, megyei út kiszélesítése” beruházásra, DALI 

fázis. 

Az összeállított dokumentációval, a tervező a Marosbogát községbeli DJ153E út modernizálását 

javasolta, egyes szélesítő kazetták kiépítése, közúti rendszer felújítása, a 29 mellékúttal való 

útkereszteződésnek a kiépítése, az ingatlanok bekötéseinek, járdák kivitelezése, a Maroskece – 

Marosvásárhely vasút átjárójának a felújítása, a közművesítés áttelepítése, a közúti jelzések 

kivitelezése. 

Ezek szerint, a Maros Megyei Tanács 184/26.11.2020. sz. Határozatával, jóváhagyták az ”A 

DJ153E DN15 – Marosbogát megyei út kiszélesítése” beruházás műszaki-gazdasági 

dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit, 26.372.426,74 lejes összértékbe HÉA-val együtt, 

amelyből C+M: 21.611.886,69 lej HÉA-val együtt. 

A Közmunkálatok és Közigazgatási Fejlesztési Minisztérium 106529/07.09.2021. sz. átiratával, 

amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 24846/09.09.2021. sz. alatt iktattak, tudomásunkra hozták a 

tényt, hogy 2021.09.06-i keltezéssel, közzé tették Románia 849. sz. Hivatalos Közlönyében, a 

95/2021. sz. Sürgősségi Kormányrendeletet, az ”Anghel Saligny” Országos Beruházási Programnak 

a jóváhagyásáról. 

A 95/2021. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 4. cikkely (1) bekezdés „c” betű előírásai szerint, a 

program keretében kivitelezhetők, olyan beruházási létesítmények, amelyek a megyei útnak 
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osztályozott és besorolt közutak, új építményeinek a kivitelezésében vagy építési, újraépítési, 

konszolidálási, javítási, modernizálási, kibővítési, rehabilitációs munkálataiban állnak. 

2021. szeptember 22.-én, közzétették a Hivatalos Közlönyben, az ”Anghel Saligny” Országos 

Beruházási Programnak a jóváhagyásáról szóló 95/2021. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

előírásainak az alkalmazási metodológiai normáinak a jóváhagyására vonatkozó 1333/21.09.2021. 

sz. Rendeletet. 

A 95/2021. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 6. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, alátámasztva a 

Normák 6. cikkely (1) bekezdés „a” és „b” betűvel, a metodológiai normák közzétételétől 45 napos 

határidőn belül, a haszonélvezők meg kell, küldjék a finanszírozási kérelmeket, a Fejlesztési, 

Közmunkálati és Közigazgatási Minisztériumnak, a következő okiratok által kísérve: 

a) a hozzávetőleges általános költségelőirányzat, a Metodológiai normák 2.1 sz. mellékletében előírt 

modell szerint összeállítva; 

b) a finanszírozási kérelem és a fennebb említett a) betű által előírt hozzávetőleges általános 

költségelőirányzat jóváhagyásáról szóló megyei tanács határozat. 

A Maros Megyei Tanács kérésére, a SC DIFFERENT ACTION SRL tervező, elkészítette a 

beruházás hozzávetőleges általános költségelőirányzatát, a Metodológiai normák 2.1 Melléklete 

szerint. 

Ennek megfelelően, a beruházás teljes értéke (19%-os HÉA-val együtt) 26.439.486,05 lej, 

amelyből C+M 23.102.361,69 lej: 

 - támogatott költségek (állami költségvetés): 26.046.371,13 lej HÉA-val együtt; 

- nem támogatott költségek (helyi költségvetés): 393.114,92 lej HÉA-val együtt. 

A 112793/22.09.2021. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 26353/23.09.2021. sz. 

alatt iktattak, a Fejlesztési Közmunkálati és Közigazgatási Minisztérium tudatta, hogy a 95/2021. 

sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásai alapján, a finanszírozási kérelmek megküldésének a 

határideje 22.09.2021-08.11.2021 között van. 

A fennebb bemutatottak értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Georgescu 
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