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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2022. február 24.-i 

22. számú HATÁROZAT 

”A Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórház gyermek részlegének a belső udvarának a 

kiépítése, együtt a másodlagos és a fő kerítéssel” beruházásnak a műszaki-gazdasági 

dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Alelnökének a 4472/18.02.2022. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Műszaki igazgatóság 4502/18.02.2022. sz. Szakjelentését, a Gazdasági igazgatóság 

4503/18.02.2022. sz. Szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 4505/18.02.2022. sz. Jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház 

20661/25.11.2021. sz. kérésére, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 32998/26.11.2021. sz. alatt 

iktattak, valamint a S.C. 2GMG CONSTRUCT S.R.L. tervező által készített műszaki-gazdasági 

dokumentációra, 

Betartva, az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból finanszírozott beruházási 

létesítmények/projektekre vonatkozó műszaki-gazdasági dokumentációk összeállításának és keret-

tartalmának a lépéseire vonatkozó 907/2016. sz. Kormányhatározat 7 és 10. cikkely előírásait, 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 20. 

cikkely (1) bekezdés „e” betű előírásai szerint, megerősítve a 44. cikkellyel, 

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

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

”f” betűvel, valamint a 287. cikkely „b” betű és a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján, 

 

határoz: 

1. cikkely Jóváhagyja, „A Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórház gyermek részlegének a 

belső udvarának a kiépítése, együtt a másodlagos és a fő kerítéssel” beruházás műszaki-gazdasági 

dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit, a Megvalósíthatósági tanulmány 1. megoldása 

szerint, a beruházás 1.659.794,83 lejes összértékébe (HÉA-val együtt), amelyből C+M: 

1.294.280,56 lej a jelen határozat szerves részét képező Melléklet és költségelőirányzat szerint.  

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

igazgatóságával és Gazdasági igazgatóságával és a Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" 

Municípiumi Kórházzal, amelyek felelnek 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                              1/2 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

ALELNÖKI KABINET 

 

 

4472/18.02.2022. sz. 

IX/B/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

”A Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórház gyermek részlegének a belső udvarának a 

kiépítése, együtt a másodlagos és a fő kerítéssel” beruházásnak a műszaki-gazdasági 

dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan  

 

A Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház, Dicsőszentmárton 

település, Şoimilor utca 23 sz. alatti belterületen található, az 55542 kataszteri számmal és 2.728,00 

nm-rel, a Maros Megyei Tanács tulajdona. 

Ezen a területen 3 épülettömb van felépítve: C1 tömb – GYERMEK PAVILON, C2 tömb – 

ÉLELMEZÉSI TÖMB, C3 tömb – RAKTÁR. 

A 2020-2025-ös időszakba, a Közös Stratégiai Keret szerint, prioritást képez, a kiszolgáltatott 

személyeknek az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésük, egy megfelelő egészségügyi 

infrastruktúrának a kifejlesztésével és az orvosi szolgáltatás minőségének a növelésével. A 

megfelelő, folyamatos és magas színvonalú orvosi ellátáshoz való hozzáférésre fektetve a 

hangsúlyt, az egészségügy terén jelentkező egyenlőtlenségek csökkentésének az érdekébe. 

A javasolt beruházás, a Stratégia célkitűzései közé sorolható, hozzájárulva az egészségügyi 

infrastruktúra fejlődéséhez. 

Ez a projekt a következő sajátos célkitűzések eléréséhez járul hozzá: 

- Parkoló helyek kiépítése, dupla elektromos feltöltő állomással; 

- Zöld övezetek kiépítése, fák ültetésével és gyepszőnyeg leterítésével; 

- A fogyatékos személyek könnyített hozzáférése; 

- A sétáló és közlekedési helyek esztétikus kinézetének a feljavítása; 

- A relaxáló övezetek kiépítése; 

- Egy játszóhely kiépítése a gyermekek részére. 

A műszaki-gazdasági dokumentációban két megoldást javasolnak: 

1. VÁLTOZAT javasolja az udvar kiépítését 1.659.794,83 lej értékbe, amelyből C+M: 

1.294.280,56 lej. 

2. VÁLTOZAT javasolja az udvar kiépítését 1.825.821,09 lej értékbe, amelyből C+M: 

1.426.030,77 lej.  

A beruházás kivitelezésének az érdekébe a tervező által ajánlott megoldás, az 1. változat. 
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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, javasoltatik ”A Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórház gyermek részlegének 

a belső udvarának a kiépítése, együtt a másodlagos és a fő kerítéssel”, beruházásnak a műszaki-

gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyása, 1.659.794,83 lejes 

összértékbe, amelyből C+M: 1.294.280,56 lej 

Alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Georgescu 
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