
MAROS MEGYEI TANÁCS 
 
 
 
 

TERVEZET 
 
 

2018. ___.-i 
___. számú HATÁROZAT 

Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, 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 jóváhagyásáról szóló 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal 
jóváhagyott, a "Közúti könnyű burkolat a DJ151B úton, Bonyha – Kund – Szeben megye határa, 

29+072-30+922 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az 
aktualizálására vonatkozóan  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Alelnökének a 22276/18.10.2018. sz. Indokolását, a Műszaki 
Igazgatóságnak a 22277/18.10.2018. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 
22412/18.10.2018. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az 1851/2013. sz. Regionális 
Fejlesztési és Közigazgatási Miniszteri Rendelettel jóváhagyott, Helyi fejlesztési országos program 
jóváhagyására vonatkozó 28/2013. sz. Sürgősségi Kormányrendelet  előírásainak az alkalmazási 
metodológiai normáinak a 12. cikkely (4) és (5) bekezdés előírásaira, 

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

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a "Közúti könnyű burkolat a DJ151B úton, Bonyha – Kund – Szeben megye 
határa, 29+072-30+922 km, Maros megye" beruházásnak az aktualizált műszaki-gazdasági 
mutatóit, 3.530.310,85 lejes összértékbe (19%-os HÉA-val), amelyből C+M 3.022.236,51 lej, a 
jelen határozattervezet szerves részét képező mellékletébe foglalt aktualizált általános 
költségelőirányzat szerint. 

2. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanácsnak a költségvetéséből való finanszírozását a "Közúti 
könnyű burkolat a DJ151B úton, Bonyha – Kund – Szeben megye határa, 29+072-30+922 km, 
Maros megye" beruházásnak a nem támogatott kiadásainak, amelyeket 156.996,63 lej értékre 
becsültek, HÉA-val együtt. 

Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro        1/2 



3. 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 

ALELNÖKI KABINET 

 
  22276/18.10.2018. sz. 

XI/D/5 akta 
 

INDOKOLÁS 

Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, 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 jóváhagyásáról szóló 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal 
jóváhagyott, a "Közúti könnyű burkolat a DJ151B úton, Bonyha – Kund – Szeben megye határa, 

29+072-30+922 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az 
aktualizálására vonatkozóan 

 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az 1851/2013. sz. Regionális Fejlesztési 
és Közigazgatási Miniszteri Rendelettel jóváhagyott, Helyi fejlesztési országos program 
jóváhagyására vonatkozó 28/2013. sz. Sürgősségi Kormányrendelet  előírásainak az alkalmazási 
metodológiai normáinak a 12. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, 2017. december hónapjába 
aláírták a 27381/2980/14.12.2017. sz. finanszírozási szerződését, a "Közúti könnyű burkolat a 
DJ151B úton, Bonyha – Kund – Szeben megye határa, 29+072-30+922 km, Maros megye" 
beruházásnak, a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériuma és a Maros 
Megyei Tanács között. 

A Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériumával aláírt szerződés 
szerint, a fent említett beruházásra az állam költségvetéséből jóváhagyott finanszírozás 
5.259.408,37 lej. 

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 módosításáról szóló 156/26.10.2017. sz. 
Maros Megyei Tanács Határozattal, jóváhagyták a Maros Megyei Tanácsnak a költségvetéséből 
való finanszírozását a fennebb említett beruházásnak a nem támogatott kiadásainak, amelyeket 
258.290.41 lejre becsültek, beleértve a HÉA-t. 

2018. március-október periódusba lebonyolították a "Közúti könnyű burkolat a DJ151B úton, 
Bonyha – Kund – Szeben megye határa, 29+072-30+922 km, Maros megye" beruházásnak a 
kivitelezéses tervezési árverését, műszaki felügyelet az építésfelvigyázókkal, illetve a műszaki terv 
ellenőrzési szolgálatainak. 

A 28/2013. sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásainak az alkalmazásának a metodológiai 
normáinak a 12. cikkely (4) bekezdés előírásai szerint, a beszerzési szerződéseknek a megkötése 
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után, aktualizálták az általános költségelőirányzatot a határozattervezetnek a melléklete szerint, 
megszületve a beruházási létesítménynek a finanszírozási értéke, amint következik: 

- a beruházás összértéke (19%-os HÉA-val) 3.530.310,85 lej, amelyből C+M 3.022.236,51 lej; 

- a megbecsült nem támogatott kiadások értéke 156.996,63 lej, beleértve a HÉA-t. 

A 28/2013. sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásainak, az alkalmazásának a metodológiai 
normáinak a 12. cikkely (5) bekezdés előírásai szerint, a beruházási létesítménynek a finanszírozási 
értékét, a megyei tanácsnak a határozatával hagyják jóvá, amelyet megküldenek a Regionális 
Fejlesztési és Közigazgatási Minisztériumnak a 30 naptéri napon belül, a regionális fejlesztési és 
közigazgatási miniszteri rendeletnek és a finanszírozási szerződésnek a megfelelő módon való 
módosításának érdekébe. 

A jelen határozattervezettel javasolják a Maros Megyei Tanácsnak a költségvetéséből való 
finanszírozásának a jóváhagyását a "Közúti könnyű burkolat a DJ151B úton, Bonyha – Kund – 
Szeben megye határa, 29+072-30+922 km, Maros megye" beruházásnak a fennebb említett nem 
támogatott a kiadásainak, illetve a műszaki-gazdasági mutatóinak az újra jóváhagyását, 
3.530.310,85 lejes összértékbe (19%-os HÉA-val), amelyből C+M 3.022.236,51 lej, a 
határozattervezet Mellékletébe foglalt aktualizált általános költségelőirányzat szerint. 

A fennebbiek értelmébe, szükség van 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 2017. 
március 16.-i 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "Közúti könnyű burkolat a 
DJ151B úton, Bonyha – Kund – Szeben megye határa, 29+072-30+922 km, Maros megye" 
beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására, a mellékelt határozattervezet 
szerint. 

 

 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 
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