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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2018. március 29.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Maroskeresztúr-i, Maros megye, Szortírozó, Komposztáló és Átszállító Állomás (SSCT) 

működtetésének a megbízási szerződésének az odaítélési folyamatának keretébe az ajánlatokat 

kiértékelő bizottságnak a létrehozására és a beválasztott szakemberek kinevezésére vonatkozó 

13/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatának a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 2018.03.29.-i 6361. sz. Indokolását, a Regionális 

Fejlesztési, Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a munkálatok koncessziójára és szolgáltatások koncessziójára vonatkozó 

100/2016. sz. Törvény 9. cikkely és 10. cikkely (1) bekezdés a) betű rendelkezéseit, 

A munkálatok koncesszióira és a szolgáltatások koncesszióira vonatkozó 100/2016. sz. Törvényben 

előírt a munkálatok koncesszióinak és a szolgáltatások koncesszióinak a szerződéseinek az 

odaítélésére vonatkozó előírásoknak, az alkalmazásának a metodológiai normáinak a 

jóváhagyásáról szóló 867/2016. sz. Kormány Határozatának a 80. és 81. cikkelyének az 

előírásainak értelmébe, 

Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra 

vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 43. cikkely (1) bekezdésnek az előírásaira, összevetve a 98. 

cikkely előírásaival, a sürgősségi eljárásra vonatkozóan, 

 Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés d) betű, összevetve az (5) bekezdés a) betű 13. 

ponttal és a 97. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

határoz: 

 

I. cikkely A Maros Megyei Tanácsnak a 13/2018. sz. Határozatának a 2. cikkelye módosul és a 

következő lesz a tartalma: 

„Kinevezi Carmen Pătran hölgyet, a Maros megyei UIP SMIDS beszerzési szakértőjét, a kiértékelő 

bizottságnak, szavazati joggal rendelkező elnökének a minőségébe.” 

II. cikkely  A jelen határozatot közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalával és a Regionális 

Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatósággal, valamint ennek a tartalmában megnevezett 

személyekkel, akik felelnek a végrehajtásáért. 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

VIDÉKEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZÉSI IGAZGATÓSÁG 
KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLAT 

  6361/29.03.2018. sz. 

VI D/1 akta 

INDOKOLÁS 

A Maroskeresztúr-i, Maros megye, Szortírozó, Komposztáló és Átszállító Állomás (SSCT) 

működtetésének a megbízási szerződésének az odaítélési folyamatának keretébe az ajánlatokat 

kiértékelő bizottságnak a létrehozására és a beválasztott szakemberek kinevezésére vonatkozó 

13/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról szóló határozattervezethez 

 

2018.02.09.-én közzé tették a SEAP-on, a Maroskeresztúr-i, Maros megye, Szortírozó, 

Komposztáló és Átszállító Állomás működtetésének a delegálására vonatkozó 2967. sz. 

koncesszióba adási hirdetést, az ajánlatoknak, a benyújtásának a határideje 2018.03.22. 12,00 órára 

volt meghatározva. 

A munkálatok koncessziójára és a szolgáltatások koncessziójára vonatkozó 100/2016. sz. Törvény a 

munkálatok koncessziós és szolgáltatások koncessziós szerződéseknek az odaítélésére vonatkozó 

előírásoknak, az alkalmazásának a metodológiai normáiról szóló 867/2016. sz. Kormányhatározat 

80. és 81. cikkelyeinek az előírásai szerint, a szerződtető entitás ki kell, nevezze, a fent említett 

eljárás keretében benyújtandó ajánlatokat, kiértékelő bizottságot, valamint a bizottság elnökét, ezek 

közül a tagok közül. 

Következésképpen, a 13/2018. sz. Határozattal, a döntéshozó hatóság létrehozta a szerződésnek az  

odaítélésére benyújtott ajánlatoknak az értékelő bizottságát szerződés, amelynek a tárgya a 

Maroskeresztúr-i, Maros megye, Szortírozó, Komposztáló és Átszállító Állomás működtetésének a 

delegálására vonatkozik, kinevezve ennek a bizottságnak az elnökének Radu Spinei urat – a Maros 

megyei UIP SMIDS ügykezelőjét, szavazati joggal. 

Megjegyezzük a tényt, hogy az ajánlatoknak a benyújtási idejét meghosszabbították és magától 

értetődően a felbontási gyűlésnek az időpontját, elhalasztották 2018.03.22.-ről 2018.04.11.-re, a 

szerződtető hatóság által, a tisztázásokra való válasz útján elrendelt kiigazítási intézkedések 

következtébe. 

Mivel, a 2018.04.10-23-as periódusban Radu Spinei úr, akit a kiválasztó bizottságnak az elnökének 

neveztek ki, előzetesen beütemezett pihenő szabadságon van, egy olyan fontos családi esemény 

miatt amelyről nem hiányozhat, tekintettel arra, hogy a bizottságnak az elnökét a döntéshozó 

hatóság direkt módon nevezi ki, nem lehet helyettesíteni póttaggal, szükség van ennek a 

bizottságnak az első két pozícióján levőknek tulajdonított  szerepeinek a módosítása, annak 

értelmébe, hogy Carmen Pătran hölgyet kinevezze a bizottságnak az elnökének, Radu Spinei úr 

pedig maradjon meg a tagjának. 

A fennebb rámutatottak értelmébe alávetjük jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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