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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2018. _____ __.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely Városháza utca 2 sz. alatti "A Maros Megyei Tanács közigazgatási épületének az 

energetikai hatékonyságának a növelése és kapcsolódó munkálatok" beruházás műszaki-gazdasági 

dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Alelnökének a 8698/20.04.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Beruházási és Közbeszerzési Szolgálat – Beruházási Osztálynak a 8699/20.04.2018. 

sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 8734/20.04.2018. sz. Jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a S.C. Mansart Corporate S.R.L. által összeállított műszaki-gazdasági dokumentációra, 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 44. 

cikkely előírásai szerint, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”b”, ”c” és ”d”  betű, összevetve a (3) bekezdés „f” 

betű (5) bekezdés ”a” betű 3. pont és a 97. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Marosvásárhely Városháza utca 2 sz. alatti "A Maros Megyei Tanács 

közigazgatási épületének az energetikai hatékonyságának a növelése és kapcsolódó munkálatok" 

beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit a melléklet, az 

általános költségelőirányzat és a beruházás rövid leírása szerint, amelyek szerves részei a jelen 

határozatnak. 

2. cikkely A határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Műszaki Igazgatóságának és a 

Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságának, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

JEGYZŐ  

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 

BERUHÁZÁSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZOLGÁLAT 

BERUHÁZÁSI OSZTÁLY 

 

8698/20.04.2018. sz. 

IXB/2 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Marosvásárhely Városháza utca 2 sz. alatti "A Maros Megyei Tanács közigazgatási épületének az 

energetikai hatékonyságának a növelése és kapcsolódó munkálatok" beruházás műszaki-gazdasági 

dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan  

  

A Maros Megyei Tanácsnak a 107/27.07.2017. sz. Határozatával jóváhagyták "A Maros Megyei 

Tanács közigazgatási épületének az energetikai hatékonyságának a növelése és kapcsolódó 

munkálatok" kivitelezését. 

A dokumentációt, az 1442/04.08.2017. sz. Városrendezési engedéllyel kért véleményezések kísérik, 

amint következnek: 

- A Nemzeti Művelődési és Identitás Minisztérium 136/J/25.10.2017. sz. véleményezése; 

- Az Állami Építkezési Felügyelőség 55603/11.12.2017. sz. véleményezése; 

- A SC Salubriserv SA 504/04.12.2017. sz. véleményezése; 

- A Környezetvédelmi Minisztérium 8121/06.10.2017. sz. véleményezése; 

- A Belügyminisztérium 770/17/SU-MS. sz. véleményezése; 

- A Marosvásárhely-i Polgármesteri Hivatal – Közterület Fenntartási Közszolgálat 

3365A.D.P./11.10.2017. sz. véleményezése. 

A dokumentációnak az ellenőrzésének következtében és tekintettel arra, hogy a dokumentációt az 

utólag módosított és kiegészített, a közalapokból finanszírozott beruházási 

létesítmények/tervezetekhez tartozó műszaki-gazdasági dokumentációk összeállításának a lépéseire 

és keret-tartalmára vonatkozó 907/2016. sz. Kormányhatározat szerint állították össze, 

Alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 
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