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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2019. _____.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A «Kanalizálási hálózatnak a kicserélése a Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu” 

Municípiumi Kórház területén» 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 7032/22.03.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság, Beruházási és Közbeszerzési Szolgálat, Beruházási Osztálynak a 7033/22.03.2019. sz. 

Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 7040/22.03.2019. sz. Jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórháznak, a Maros 

Megyei Tanácsnál, a 24713/15.11.2018. sz. alatt iktatott átiratára, valamint a SC Contemporan 

Arhitectonic Design SRL  tervező által összeállított műszaki-gazdasági dokumentációra, 

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 7-8 cikkely és az utólag módosított 

és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 44. cikkely előírásainak a 

betartásával, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”b”, ”c” éd ”d” betű, alátámasztva a (3) bekezdés 

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

alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a «Kanalizálási hálózatnak a kicserélése a Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe 

Marinescu” Municípiumi Kórház területén» beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációját és 

a műszaki-gazdasági mutatóit, a Megvalósíthatósági tanulmányban szerepelő 1. megoldás szerint, a 

beruházásnak összértéke (HÉA-val együtt) 4.672.877 lej, amelyből C+M: 3.143.927 lej, a Melléklet 

és a költségelőirányzat szerint, amelyek a jelen határozatnak a szerves részei.  

2. cikkely A határozatot közlik a Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi 

Kórháznak, a Maros Megyei Tanácsnak a Műszaki Igazgatóságának és Gazdasági 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 

 

 

7032/22.03.2019. sz. 

IXB/2 akta 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A «Kanalizálási hálózatnak a kicserélése a Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu” 

Municípiumi Kórház területén» beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a 

műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan  

  

A ”Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház, a Dicsőszentmárton-i Victor Babeș utca 2 sz. 

alatti belterületen található, Maros Megyének a köztulajdonában van, a Dicsőszentmárton-i ”Dr. 

Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház javára megállapított ügykezelési joggal. 

A Maros Megyei Tanácsnak, a Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról 

és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról szóló 15/15.02.2018. sz. Határozattal, 

jóváhagyták, a Kanalizálási hálózatnak a kicserélése a Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe 

Marinescu” Municípiumi Kórház területén Megvalósíthatósági tanulmánynak az elvégzését. 

A Maros Megyei Tanácsnál a 24713/15.11.2018. sz. alatt iktatott átirattal, a Kórház kéri a 

Kanalizálási hálózatnak a kicserélése a Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu” 

Municípiumi Kórház területén» beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a 

műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyását, az utólag módosított és kiegészített, a helyi 

közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 44. cikkely előírásai szerint. 

A beruházásnak a haszonélvezői minőségébe, a Maros Megyei Tanácsnál a 24713/15.11.2018. sz. 

alatt iktatott átirattal, a Kórház megküldött egy példányt a megvalósíthatósági tanulmányból, a 

«Kanalizálási hálózatnak a kicserélése a Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu” 

Municípiumi Kórház területén» beruházási létesítménynek a műszaki-gazdasági mutatóinak a 

jóváhagyásának érdekébe. 

A 131/12.06.2018. sz. Városrendezési engedély szerint, megszerezték a következő 

véleményezéseket: 

- a Dél-Erdélyi SDDE elhelyezési véleményezés, 703018223292/15.01.2019. sz. alatt; 

- a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnek az átirata, a 15518/28.12.2018. sz. alatt. 

A megvalósíthatósági tanulmányt átvették, a 13675/25.09.2018. sz. Jegyzőkönyv szerint. 

A «Kanalizálási hálózatnak a kicserélése a Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu” 

Municípiumi Kórház területén» beruházásnak megküldött dokumentációnak az ellenőrzésének 

következtében és tekintettel arra, hogy a dokumentációt az utólag módosított és kiegészített, a 



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 

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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