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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

TERVEZET 

2017. október 26.-i 

_____. számú HATÁROZAT 

“A víz és használtvíz infrastruktúra kibővítése és felújítása Maros megyében projekt, SMIS 

2014+106373 kód, szakaszosítása” tervezet társfinanszírozásának a jóváhagyásáról 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Regionális Fejlesztési, Pályázatkivitelező Igazgatóság 21.333/9.10.2017. sz. Indokolását és 

a szakbizottságok véleményezését, 

Látva a S.C. Compania Aquaserv S.A. Vállalatnak a 216864/II/A/4/04.10.2017. sz. kérelmét, 

amelyet a 20936/04.10.2017. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”d” betűje, (5) bekezdés, ”a” betűje 13. pontja és a 

97. cikkelyének (1) bekezdés rendelkezéseinek az alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja “A víz és használtvíz infrastruktúra kibővítése és felújítása Maros megyében 

projekt, SMIS 2014+106373 kód, szakaszosítása” tervezet társfinanszírozását, Maros megye által, 

707.073,40 értékben, 

2. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Elnökének, az AQUA INVEST 

MUREŞ Közösségek közti Fejlesztési Egyesületnek és a Marosvásárhely-i S.C. Compania 

Aquaserv S.A.nak. 

3. cikkely A jelen határozat végrehajtásáért felelnek a Regionális Fejlesztési, Pályázatkivitelező 

Igazgatóság és a Gazdasági Igazgatóság. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

VIDÉKEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZÉSI IGAZGATÓSÁG 
VIDÉKFEJLESZTÉSI SZOLGÁLAT 

 

  _____/__.10.2017. sz. 

IB/2 akta 

 

INDOKOLÁS 

“A víz és használtvíz infrastruktúra kibővítése és felújítása Maros megyében projekt, SMIS 

2014+106373 kód, szakaszosítása” tervezet társfinanszírozásának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács a 155/25.11.2010. sz. Határozatával jóváhagyta, “A víz és használtvíz 

infrastruktúra kibővítése és felújítása Maros megyében” projekthez tartózó Megvalósíthatósági 

tanulmányát, műszaki-gazdasági mutatóit, társfinanszírozását és a díjak alakulási tervét. 

A jóváhagyott társfinanszírozás értéke 1.691.213,44 lej volt, 401.475 euro egyenértéke (1 euro = 

4.2125 lej). Utólag, a társfinanszírozás értékét növelték a 139/29.11.2012. sz. és a 152/26.09.2013. 

sz. Határozatokkal 1.697.174,13 lejes, valamint 1.729.214,40 lejes értékre, 402.890 euro és 410.496 

euro egyenértékkel. Az érték növelése a „Nyárádszereda – Vízgyűjtő és kezelő állomás” beruházást 

érintette. 

A Maros Megyei Tanács által, kifizetett érték a S.C. Compania Aquaserv S.A. Regionális 

Kezelőnek, amely a fent említett társfinanszírozást képezi, a jelen okirat dátumáig 1.022.141 lej, a 

fenn maradt különbség 707.073,40 lej. 

Figyelembe véve a tényt, hogy a finanszírozást a 2007-2013-as Környezetvédelmi Ágazati Operatív 

Programból valósították meg, ezeknek a beruházásoknak a kifizetési határideje pedig 2016. június 

30. volt (1. fázis), azokat a beruházásokat, amelyeket nem fejeztek be azon a dátumon a Nagy 

Infrastruktúra Operatív Program (POIM) 2014-2020 keretében folytattak és vettek át (2. fázis). 

Ezeknek a beruházásoknak a befejezésének érdekébe egy külön Finanszírozási Szerződést kötöttek, 

amelynek a száma 31/17.03.2017., a “A víz és használtvíz infrastruktúra kibővítése és felújítása 

Maros megyében projekt, SMIS 2014+106373 kód, szakaszosítása” megnevezéssel. 

A szerződések kimutatása 2017.09.30.-i dátummal a jelen okirathoz van csatolva. 

Az 1 Melléklet – A 31/17.03.2017. sz. Finanszírozási Szerződés Jellegzetes Feltételeinek, 1 

cikkelye – A felek kiegészítő jogaik és kötelességeik, I Szakasz A víz/használtvíz részlegre 

alkalmazható Jellegzetes Feltételek (8) pontjának az előírásai szerint: 

„(8) Az Általános Feltételek 3. cikkely 1 bekezdésének értelmében, a felhasználó megválasztható 

társfinanszírozás értékét a helyi közhatóság társfinanszírozása képezi. Ennek értelmébe, a 

finanszírozási szerződés aláírásától maximum 6 hónapon belül, a haszonélvező kötelezi magát, 

hogy megtegye a szükséges lépéseket, a döntéshozó hatóságok határozatainak a megszerzésének 

érdekébe, amelyeket felülvizsgáltak a POIM keretében a projekt társfinanszírozásának a 

biztosítására vonatkozóan.„ 

Figyelembe véve a S.C. Compania Aquaserv S.A. Vállalatnak a 216864/II/A/4/04.10.2017. sz. 

kérelmét, amelyet a 20936/04.10.2017. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, ”A víz és 
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használtvíz infrastruktúra kibővítése és felújítása Maros megyében” projekt társfinanszírozásának  

az újrajóváhagyására vonatkozik, amelyet “A víz és használtvíz infrastruktúra kibővítése és 

felújítása Maros megyében projekt, SMIS 2014+106373 kód, szakaszosítása” projekttel folytatnak, 

valamint figyelembe véve a fent bemutatottakat, javasoljuk jóváhagyásra “A víz és használtvíz 

infrastruktúra kibővítése és felújítása Maros megyében projekt, SMIS 2014+106373 kód, 

szakaszosítása” tervezet társfinanszírozásának a jóváhagyására Határozattervezetet, 707.073,40 

lejes összeggel. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

Igazgató 

Băţaga Valer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Gyarmati Iuliana 

Ellenőrizte: Suciu Călin, szolgálatvezető 

2 pld. 

Mellékletek 3 lap 
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