
MAROS MEGYEI TANÁCS 
 
 
 
 

TERVEZET 
 

2018. ___.-i 
___. számú HATÁROZAT 

Az "Útpadkák és árkok kiépítése a DJ135-ös megyei úton Marosvásárhely – Nyárádszereda – 
Sóvárad – Hargita megye határa, 1+900-10+350 km" beruházásnak a műszaki-gazdasági 

dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Alelnökének a 22410/18.10.2018. sz. Indokolását, a Műszaki 
Igazgatóság – Munkálatok Követési Szolgálatának a 22411/18.10.2018. sz. Szakjelentését, a 
Jogügyi Szolgálatnak a 22413/18.10.2018. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok 
véleményezését, 

Tekintettel, a S.C. EUROPA PROIECT S.R.L. tervező által összeállított műszaki-gazdasági 
dokumentációt, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból finanszírozott beruházási 
létesítményekhez/projektekhez tartozó műszaki-gazdasági dokumentációk kidolgozásának a 
lépéseire és keret-tartalmukra vonatkozó 907/2016. sz. Kormányhatározat 5. cikkely (4) bekezdés 
előírásait, 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi pénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 44. 
cikkely előírásainak értelmébe, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 
215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”b” és ”c” betű és (3) bekezdés ”f” betű, 
megerősítve a 97. cikkely (1) bekezdés alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja az "Útpadkák és árkok kiépítése a DJ135-ös megyei úton Marosvásárhely – 
Nyárádszereda – Sóvárad – Hargita megye határa, 1+900-10+350 km" beruházásnak a műszaki-
gazdasági dokumentációját és a műszaki-gazdasági mutatóit, a melléklet és az általános 
költségelőirányzat szerint, amelyek a jelen határozatnak a szerves részét képezik. 

2. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a  Műszaki Igazgatóságának, 
amely felel a végrehajtásáért. 

 
ELNÖK 

Péter Ferenc 
 

Törvényességét véleményezte 
Paul Cosma 
JEGYZŐ

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



MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
MUNKÁLATOK KÖVETÉSI SZOLGÁLATA 
 
22410/18.10.2018. sz. 
IXC/1 akta 
 

 

INDOKOLÁS 

Az "Útpadkák és árkok kiépítése a DJ135-ös megyei úton Marosvásárhely – Nyárádszereda – 
Sóvárad – Hargita megye határa, 1+900-10+350 km" beruházásnak a műszaki-gazdasági 
dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A DJ135 Marosvásárhely – Sóvárad – Hargita megye határa összeköti Marosvásárhely 
municípiumot Nyárádszereda és Szováta városokkal, lévén egy fontos megyei szállítási tengely, 
amely biztosítani tudja az összeköttetést a jövőbeli Transilvania autópályával, valamint a közúti 
folyamatoknak a javítását a Szováta – Parajd turista övezet felé. Az út Maros megyének a 
tulajdonában és a Maros Megyei Tanácsnak az ügykezelése alatt van. Az 1+900-10+350 km közötti 
szakasz, amely a műszaki-gazdasági dokumentációnak a tárgya, Jedd és Nyárádgálfalva községek 
közigazgatási területein vannak és áthaladnak Jedd, Kebeleszentivány és Kebele, Jedd községben 
található településeken. A község nagy demográfiai növekedést jegyez, egy a szükséges 
közművesítési felszereltséggel ellátott lakó felületnek a létrehozásának következtébe. Az útnak az 
útteste 6,00 m, 0,75 m-es padkával. Az úttest aszfalt burkolatból van a padka, pedig ballasztból. 

A megyei útszakasznak az állapotának a szakfelmérésének és a DALI fázis terv kidolgozásának a 
következtébe, a biztonságos körülmények között zajló és kényelmes forgalomnak a 
lebonyolításának érdekébe, úgy a járműveknek, mint a kerékpárok részére, a tervező több variánst 
javasolt a padkák és az árkok kiépítésére: 

A megoldás: nem rugalmatlan közúti szerkezetű padka aszfalt keverékkel és föld és beton árkok. 

B megoldás: rugalmatlan közúti szerkezetű padka közúti betonból és föld és beton árkok. 

C megoldás: nem rugalmatlan közúti szerkezetű padka, természetes anyagokból (ballaszt), 6 %-os 
cementtel stabilizálva + kationos emulziós védelem 2 rétegbe és föld és beton árkok. 

A kidolgozó által javasolt megoldás, a szakértői jelentés alapján, az A megoldás. 

A beruházásnak a kivitelezési idejét 4 évre becsülték. 

Alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 
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