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a műszaki mutatók időszerűsítésére, beleértve az 1-es mellékletet, „A városi terek 

újradefiniálása multifunkcionális központtal a marginalizált lakóövezetekben, annak 

érdekében, hogy Marosvásárhely marginalizált övezeteiben közhasznú szolgáltatások 

létesüljenek” elnevezésű projektre vonatkozóan 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 

 

Figyelembe véve az alábbiakat: 

A Műszaki Igazgatóság kezdeményezte 47489/2020/26.07.2019 sz. Jóváhagyási 

referátumot, a műszaki mutatók időszerűsítésére, beleértve az 1-es mellékletet, „A városi terek 

újradefiniálása multifunkcionális központtal a marginalizált lakóövezetekben, annak érdekében, 

hogy Marosvásárhely marginalizált övezeteiben közhasznú szolgáltatások létesüljenek” 

elnevezésű projektre vonatkozóan, amelyet a 2014-2020 közötti Regionális Operatív Program 

révén javasoltak finanszírozni,  4-es elsőbbségi tengely – tartós városi fejlesztések támogatása, 

4.3-as specifikus célkitűzés –  A romániai megyeszékhelyek marginalizált közösségeinek fizikai, 

gazdasági és szociális regenerálódása. 

  A Nemzetközi támogatású projektek Ügyosztálytól és a Gazdasági Igazgatóságtól elnyert 

kedvező véleményezések. 

 A Marosvásárhely municípiumi helyi tanács keretén belüli szakbizottságok jelentése. Az 

alábbi előírások értelmében:   

 - Marosvásárhely municípium helyi tanácsa 2018.12.18/397-es határozata, mely révén 

jóváhagyták a műszaki-gazdasági mutatókat, a Megvalósíthatósági tanulmány, valamint a 

fentebb említett célkitűzésre vonatkozó Általános Költségelőirányzat kidolgozását követően, 

- Az egyes, közbefektetések területét érintő intézkedések foganatosítására és egyes 

fiskális költségvetési intézkedések foganatosítására vonatkozó 2018/114-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 71-es cikkelye 1. és 2,. bek. és 66-os bek. 1-es pontja, valamint a 2018-as évi 2-

es számú előírás 7-es cikkelye 2. bek. „c” betűje, amely előírás a Közpénzügyi Minisztérium – 

Közbeszerzésekért felelős Országos Hatósága által kibocsátott közbeszerzési szerződés árának 

odaítélésére vonatkozik, 

 -  A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019/57-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 139-es cikkelye 1. bek., 3. bek. „d” betűje és 129. cikkelye 4. bek. „e” betűje, 7. 

bek. „k” betűje, 8. bek. „b” betűje.   

 



Elhatározza:  

 

 

1. cikkely.  Jóváhagyják az értékmutatók időszerűsítését, beleértve az 1-es függeléket a 

„A városi terek újradefiniálása multifunkcionális központtal a marginalizált lakóövezetekben, 

annak érdekében, hogy Marosvásárhely marginalizált övezeteiben közhasznú szolgáltatások 

létesüljenek” célkitűzésre vonatkozóan, amint következik: 

 - a befektetési célkitűzés teljes értéke (lej +HÉA): 6.065.400,44 lej, melyből  

C+M (lej +HÉA): 4.034.200,47 lej. 

 

2. cikkely: Jelen határozat véghezvitelével Marosvásárhely Municípium Végrehajtó 

Testületét bízzák meg, a Kommunikációs Igazgatóság – Nemzetközi Finanszírozású Projektek 

Osztálya, a Gazdasági Igazgatóság és a Műszaki Igazgatóság révén. 

 

3.   cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye (1) bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint a 

közigazgatási bírósági 554/2004-es törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen 

határozatot közlik a Maros Megyei Prefektúrával, a törvényes ellenőrzés gyakorlása érdekében.  
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