
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 

 

TERVEZET 

 

2019. április __.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A „Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház keretében a Sürgősségi eseteket Fogadó 

Egységnek a felújítása, modernizálása és felszerelése” beruházásnak a műszaki-gazdasági 

dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 2019.04.12.-i 8928. sz. Indokolását, a Regionális 

Fejlesztési, Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a 2019.04.12.-i 8929. sz. szakjelentését, a Jogügyi 

Szolgálatnak a 2019.04.12.-i 8941. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a S.C. Michael Trust Proiect S.R.L. tervező által elkészített dokumentációra, 

Az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból finanszírozott beruházási 

létesítményekre/projektekre vonatkozó műszaki-gazdasági dokumentációknak a kidolgozási 

lépéseinek és keret-tartalmára vonatkozó 907/2016. sz. Kormányhatározat 9-10. sz. cikkely és az 

utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvénynek a 

44. cikkely előírásainak a betartásával, 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. 

cikkely (1) bekezdés b), c) és d) betű, alátámasztva a (3) bekezdés f) betű és (5) bekezdés a) betű 3. 

ponttal, valamint a 97. cikkely (1) bekezdés alapján,  

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a „Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház keretében a 

Sürgősségi eseteket Fogadó Egységnek a felújítása, modernizálása és felszerelése” beruházásnak a 

műszaki-gazdasági dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit, amely beruházásnak az 

összértéke (beleértve a 19%-os HÉA-t) 5.089.378,11 lej, amelyből C+M: 2.122.608,76 lej, a jelen 

határozat szerves részét képező 1 és 2 Mellékletei és az általános költségelőirányzat szerint. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Regionális Fejlesztési és Pályázat 

Kivitelezési Igazgatóságának, Műszaki Igazgatóságának és a Marosvásárhely-i Megyei Sürgősségi 

Klinikai Kórháznak, amelyek felelni fognak a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZÉSI 

IGAZGATÓSÁG 

REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI SZOLGÁLAT 
 

 

8928/12.04.2019. sz.  

____ akta 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A „Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház keretében a Sürgősségi eseteket Fogadó 

Egységének a felújítása, modernizálása és felszerelése” beruházásnak a műszaki-gazdasági 

dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Marosvásárhely-i Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház jogosult finanszírozásra a POR 2014-2020 

keretében, 8-as prioritási tengely Az egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése, 8.1-es 

Beruházási prioritás Beruházás az egészségügyi és szociális infrastruktúrába, amely hozzá járul a 

nemzeti, regionális és helyi szintű fejlődéshez, csökkentve az egyenlőtlenségeket, ami az egészségi 

állapotot illeti és népszerűsítve a szociális beilleszkedést, a szociális, kulturális és üdülési 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek a javításával, valamint az intézményesített szolgáltatásokról a 

közösségek által biztosított szolgáltatásokra való áttérés, 8.2 Jellegzetes célkitűzés A sürgősségi 

korházi kezelésnek a minőségének és a hatékonyságának a javítása, B művelet – Sürgősségi 

eseteket fogadó egységek. 

Egy finanszírozási kérésnek a benyújtásának az érdekébe, a Maros Megyei Tanács DALI 

összeállítási szolgáltatásokat szerződtetett, „Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház 

keretében a Sürgősségi eseteket Fogadó Egységének a felújítása, modernizálása és felszerelése” 

címmel, megkötve a 6153/1M/27.03.2018. sz. szerződést a S.C. Michael Trust Proiect S.R.L. 

szolgáltatóval. 

A Kórházat, amelyben a Sürgősségeket Fogadó Egység tevékenykedik, átszervezték és 

modernizálták a Világbank által finanszírozott projekt keretében, a 2012. évbe. Habár ez a helyiség 

viszonylag nem rég volt modernizálva, a nagyszámú felhasználója ennek a szolgáltatásnak, 

szükségessé teszi a Marosvásárhely-i Sürgősségi eseteket Fogadó Egységnek a modernizálását és 

felszerelését. Hasonlóan, tekintettel a tényre is, hogy a helikopter hangárt 1999. évben építették 

szükség van a felújítására és modernizálására, a terület törvényes szabványainak a betartásának az 

érdekébe. 

A koncepciós jegyzéknek és a tervezési témának az előírásai szerint, a beavatkozási munkálatoknak 

a véleményezési dokumentációja, javasolja a felújítási munkálatoknak az elvégzését a helikopter 

hangárnál és a helyiségben, ahol a Marosvásárhely-i Megyei Sürgősségi Klinikai Kórháznak a 

keretében működő Sürgősségi eseteket Fogadó Egység tevékenykedik, valamint felszereléseknek a 

beszerzését (orvosi felszerelések, elektronikai és IT felszerelések, bútorzat) a Marosvásárhely-i 

Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház keretében működő Sürgősségi eseteket Fogadó Egység részére. 
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A beruházásnak a kivitelezési összértéke (beleértve a 19%-os HÉA-t) az általános 

költségelőirányzat szerint 5.089.378,11 lej, amelyből C+M: 2.122.608,76 lej. A beruházási 

létesítménynek a kivitelezésének a megbecsült ideje 18 hónap. 

Figyelembe véve a fennebb bemutatottakat, javasoljuk megvitatásra a „Marosvásárhely-i 

Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház keretében a Sürgősségi eseteket Fogadó Egységének a 

felújítása, modernizálása és felszerelése” beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációját és 

műszaki-gazdasági mutatóit, beleértve a beruházásnak a vázlatos leírására vonatkozó mellékletet. 

 

 

Elnök 

Péter Ferenc 
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