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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2018. március 29.-i 

___. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított és kiegészített, az 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 

jóváhagyására vonatkozó 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására 

vonatkozóan  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Alelnökének a 6009/26.03.2018. sz. Indokolását, a Műszaki 

Igazgatóság – Munkálat Követő Szolgálatának a 6008/26.03.2018. sz. Szakjelentését, a Jogügyi 

Szolgálatnak a 6128/27.03.2018. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a helyi pénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. 

Törvény 44. cikkely előírásait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés f) és a 97. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek 

alapján, 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, az 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 jóváhagyására vonatkozó 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

módosul a következőképpen: 

1. Az 1. cikkely (1) és (2) bekezdései módosulnak és a következő lesz a tartalmuk: 

”(1) Jóváhagyja a „Könnyű közúti burkolat a DJ133 megyei úton Szederjes – Erked – Hargita 

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

dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit, a Megvalósíthatósági tanulmánynak az 1. 

megoldásában javasolt útszerkezetre, az összérték (HÉA-val együtt) 23.852.772,94 lej, amelyből 

C+M: 18.899.504,31 lej, a jelen határozat szerves részét képező mellékletnek a tartalmába foglalt 

általános költségelőirányzat szerint.” 

”(2) Jóváhagyja a ”Könnyű közúti burkolat a DJ133 megyei úton Szederjes – Erked – Hargita 

megye határa, 3+167-15+000 km, Maros megye” beruházásnak a nem megválasztható megbecsült 

727.172,11 lejes, HÉA-val együtt, költségeinek a finanszírozását a Maros Megyei Tanácsnak a 

költségvetéséből, a Helyi fejlesztési országos program keretében való nem visszatérítendő 

finanszírozásnak megszerzésének az érdekébe.” 



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 

2. A 1. sz. Melléklet módosul és a jelen határozat szerves részét képező Melléklettel lesz 

helyettesítve. 

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

Maros Megyei Tanács keretében működő szakigazgatóságoknak a támogatásával. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
ADATBÁZIS KEZELŐ OSZTÁLY 

 

6009/27.03.2018. sz. 

IXD/5 akta 

 

INDOKOLÁS 

Az utólag módosított és kiegészített, az 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 

jóváhagyására vonatkozó 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására 

vonatkozóan 

 

A Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériumának a 89737/19.07.2017. 

sz. átiratával tudomásunkra adták, hogy a 3698/18.07.2017. sz. MDRAPFE Rendelettel jóváhagyták 

a Beruházási létesítmények és a 2017-2020-as periódusra, Maros megyében, a Helyi fejlesztési 

országos program finanszírozásának kiutalt összegek jegyzékét, jegyzék, amelyben fellelhető Maros 

Megyének a „Könnyű közúti burkolat a DJ133 megyei úton Szederjes – Erked – Hargita megye 

határa, 3+167-15+000 km, Maros megye” beruházása is. 

Eredetileg, a „Könnyű közúti burkolat a DJ133 megyei úton Szederjes – Erked – Hargita megye 

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

műszaki-gazdasági mutatóit, a Maros Megyei Tanácsnak a 77/26.05.2016. sz. Határozatával 

hagyták jóvá. 

A többéves finanszírozási szerződések megkötésének érdekébe, a Regionális Fejlesztési, 

Közigazgatási és Európai Alapok Minisztérium, a fent említett átiratban kérte a beruházáshoz 

tartozó dokumentumok elküldését úgy írott formában, mint elektronikus formában is. 

A Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériuma által kért iratokat, a 

Maros Megyei Tanács elküldte a 20506/28.09.2017. átirattal. 

A megküldött dokumentációnak az ellenőrzésének a következtébe, a Regionális Fejlesztési, 

Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériumának a képviselői néhány észrevételt küldtek meg, 

amelyek az általános költségelőirányzatba foglalt, a költségvetésből fizetendő értékekre 

vonatkozóan. 

Tekintettel a fennebb említett észrevételekre, újra számolódtak a nem beszámítható értékek és 

következésképpen elfogadták az 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 

jóváhagyására vonatkozó 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítását. 
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A Maros Megyei Tanácsnak a 22987/27.10.2017. sz. átiratával, elküldték a Regionális Fejlesztési, 

Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériumának, a Maros Megyei Tanácsnak a 156/26.10.2017. 

sz. Határozatának, az eredetivel megegyező másolatát. 

 Hasonlóan, a 20506/28.09.2017. sz. átirattal a Maros Megyei Tanács, valamint a 

22987/27.10.2017. sz. átirattal a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok 

Minisztériuma értesítve volt, hogy a „Brassó – Piski vasút vonalnak a felújítása, a Rajna – Duna 

Folyosó részeként, legtöbb 160 km/h-ás sebességgel való közlekedés érdekébe, Brassó – Segesvár 

szakasz, alszakaszok: 1. Brassó – Apáca és 2. Kaca – Segesvár”, amelynek a haszonélvezője a 

Nemzeti Vasút Társaság ”CFR”-S.A., keresztezi és eltéríti a DJ133 megyei útnak a jelenlegi 

vonalát, útvonal, amelyet a Megvalósíthatósági tanulmányba foglaltak bele. 

Annak a ténynek köszönhetően, hogy a DJ133 megyei útnak 3 szakasza átfedi a fent említett 

vasútvonal felújítási munkálatait, azaz: 

- 1. szakasz: 6+813-7+640,L=827m 

- 2. szakasz: 8+730-9+454,L=724m 

- 3. szakasz: 11+360-11+813,L=453m, 

szükség volt a „Könnyű közúti burkolat a DJ133 megyei úton Szederjes – Erked – Hargita megye 

határa, 3+167-15+000 km, Maros megye” beruházásnak a Megvalósíthatósági tanulmányának az 

aktualizálására, a vasútnak a kiépítéséhez szükséges kisajátítási eljárás által érintett szakaszoknak a 

tervezetből való kihagyásával, ennek érdekébe megkötve a 63/19.10.2017. sz. szolgáltatási 

szerződést a SC MICHAEL TRUST PROIECT SRL-vel. 

Az aktualizált Megvalósíthatósági tanulmány szerint, a helyzet a következő: 

- A fennebb említett beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációja és műszaki-

gazdasági mutatói, a Megvalósíthatósági tanulmánynak az 1. megoldásában javasolt 

útszerkezetre, az összérték (HÉA-val együtt) 23.852.772,94 lej, amelyből C+M: 

18.899.504,31 lej, a jelen határozat szerves részét képező mellékletnek a tartalmába foglalt 

általános költségelőirányzat szerint; 

- A DJ133 megyei útnak a 3 elterelési szakaszának a tervezését/kivitelezését a Nemzeti Vasút 

Társaság ”CFR”-S.A. fogja elvégezni; 

- A fent említett beruházás megbecsült nem beszámítható kiadásainak az értéke 727.172,11 

lej HÉA-val. 

Figyelembe véve a fent leírtakat, javasoljuk a „Könnyű közúti burkolat a DJ133 megyei úton 

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

műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak, valamint a nem 

beszámítható költségeinek a jóváhagyását és következésképpen, az utólag módosított és 

kiegészített, az 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 jóváhagyására vonatkozó 

28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1. cikkely 1. bekezdésének és 2. 

bekezdésének a módosítását, a mellékelt határozattervezet szerint. 
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Az új műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyása után a Maros Megyei Tanács megküldi a kiigazított 

dokumentációt a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériumának, a 

finanszírozási szerződésnek, a megkötésének az érdekébe. 

 

 

 ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 
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