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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

2018. július 25.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely Gheorghe Marinescu utca 3 sz. alatti "Sugárterápiás Laboratórium bunker és 

mellékhelyiségek építése" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-

gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról szóló 2018. február 15.-i 24. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a módosításának a jóváhagyására vonatkozóan  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Alelnökének a 15508/20.07.2018. sz. Indokolását, a Műszaki 

Igazgatóság – Beruházási és Közbeszerzési Szolgálat – Beruházási Osztály 15509/20.07.2018. sz. 

Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 15512/20.07.2018. sz. Jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Maros Megyei Klinikai Kórháznak az 10127/12.07.2018. sz. kérésére, amelyet a 

14937/12.07.2018. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, valamint a S.C. Mansart Corporate 

S.R.L. tervező által elkészített műszaki-gazdasági dokumentációra, 

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

cikkely elírásainak értelmébe, 

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 A Marosvásárhely Gheorghe Marinescu utca 3 sz. alatti "Sugárterápiás Laboratórium 

bunker és mellékhelyiségek építése" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és 

műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról szóló 2018. február 15.-i 24. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozatnak a melléklete és az általános költségelőirányzata módosul és a jelen 

határozatnak a szerves részét képező melléklettel és általános költségelőirányzattal lesznek 

helyettesítve. 

2. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Klinikai Kórházzal, a Maros Megyei 

Tanácsnak a Műszaki Igazgatóságával és Gazdasági Igazgatóságával, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 

BERUHÁZÁSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZOLGÁLAT 

BERUHÁZÁSI OSZTÁLY 

 

15508/20.07.2018. sz. 

IXB/2 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Marosvásárhely Gheorghe Marinescu utca 3 sz. alatti "Sugárterápiás Laboratórium bunker és 

mellékhelyiségek építése" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-

gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról szóló 2018. február 15.-i 24. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a módosításának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Marosvásárhely-i Megyei Klinikai Kórház, Onkológia részlege, Marosvásárhely Municípium 

belterületéhez tartozik, a Gheorghe Marinescu utca 3 sz. alatt található, Maros Megye tulajdonában 

van. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 2018. február 15.-i 24. sz. Határozatával jóváhagyták a"Sugárterápiás 

Laboratórium bunker és mellékhelyiségek építése" beruházásnak a műszaki-gazdasági 

dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit, Marosvásárhely Gheorghe Marinescu utca 3 sz. 

alatt, a Marosvásárhely-i Megyei Klinikai Kórház Onkológiai részlegének, 4.842.118,91 lej értékbe, 

amelyből C+M 3.452.077,82 lej. 

A Marosvásárhely-i Klinikai Kórház, a 10127/12.07.2018. sz. átirattal, kérte a Maros Megyei 

Tanácsot, hogy hagyja jóvá a "Sugárterápiás Laboratórium bunker és mellékhelyiségek építése" 

beruházásnak, az aktualizált általános költségelőirányzatát és a műszaki-gazdasági mutatóit, 

amelyek az eredeti értékeknek a növelésének következtébe keletkeztek, az utólag módosított és 

kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 44. cikkely előírásai szerint. 

A megküldött dokumentáció magába foglalja a 10103/12.07.2018. sz. átiratot, amellyel a 

Marosvásárhely-i S.C. Mansart Corporate S.R.L. tervező megküldte az aktualizált általános 

költségelőirányzatot, valamint a 9970/09.07.2018. sz. átirattal a tervező, a Marosvásárhely-i S.C. 

Mansart Corporate S.R.L., megküldte az 59/2017. sz. Megvalósíthatósági tanulmánynak az 

értékének a megbecsülését és az alap beruházásnak a megnöveléséhez szükséges összegnek a 

számítási módját. 

A megküldött dokumentációnak az ellenőrzésének következtébe és tekintettel arra, hogy a 

dokumentációt, a közalapokból finanszírozott beruházási létesítményeknek/projekteknek a műszaki-

gazdasági dokumentációinak a kidolgozási fázisainak és kerettartalmára vonatkozó 907/2016. sz. 

Kormányhatározat szerint állították össze,  

Alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 
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