
R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2019. augusztus 1-jei 

213-as számú határozat 

 

 

a „Művészetek és mesterségek iskolája műhelyeinek teljes körű korszerűsítése és felújítása – 

Gheorghe Şincai Technológiai Líceum” elnevezésű projekt támogatási kérelmének és a 

vonatkozó költségek jóváhagyására 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, rendkívüli ülésén 

          

 

 

Látva az Iskolaigazgatóság – Beruházási, javítási, iskolák, templomok és kórházak osztálya által 

ismertetett 2019. július 18-i 45810 számú Jóváhagyási referátumot a „Művészetek és mesterségek 

iskolája műhelyeinek teljes körű korszerűsítése és felújítása – Gheorghe Şincai Technológiai Líceum” 

elnevezésű projekt támogatási kérelmének és a vonatkozó költségek jóváhagyására vonatkozóan, a 

műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására vonatkozó 2019.07.04-i 170-es és a Művészetek és 

mesterségek iskolája műhelyeinek korszerűsítése és teljes felújítása – Gheorghe Şincai Technológiai 

Líceum” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak időszerűsítésére vonatkozó 2019.07.04-i 

207-es számú helyi határozatoknak megfelelően, a POR 2014–2020-ra kidolgozott kérelmező 

útmutatójának megfelelően, 4-es főtengely, 4.4-es célberuházás, 4.5-ös specifikus beruházás – A 

munkaerőpiac szempontjából fontos oktatási infrastruktúra minőségi növelése,  

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

129. cikkelye, (1) bekezdése (2) bekezdése „b” betűje, a (4) bekezdése „d” betűje, a 139. cikkely (1) 

bekezdése előírásai alapján.  

 

 

Elhatározza: 

 

            

1. cikkely:  Jóváhagyják a „Művészetek és mesterségek iskolája műhelyeinek teljes körű 

korszerűsítése és felújítása – Gheorghe Şincai Technológiai Líceum” elnevezésű projekt 

támogatási kérelmét, 12.165.875,50 lej összegben, beleértve a HÉÁ-t, amelyből az össz 

pályázatyertes összeg 2.686.136,01 lej és a nem pályázatnyertes összeg 9.424.920,39 lej.  

 

2. cikkely: Jóváhagyják a projekthez való saját hozzájárulást 9.479.739,49 lej értékben, 

amely a projekt valamennyi nem pályázatnyertes költségeinek a fedezését, valamint a 

projekt pályázatnyertes értékének 2 százalékos értékben való hozzájárulást jelenti, 

54.819,10  lej értékben, s amely a „Művészetek és mesterségek iskolája műhelyeinek 

teljes körű korszerűsítése és felújítása – Gheorghe Şincai Technológiai Líceum” 

elnevezésű projekt társfinanszírozását képezi.  

 

 3. cikkely: Jelen határozat véghezvitelével Marosvásárhely municípium Végrehajtó 

testületét bízzák meg, a Gazdasági Igazgatóság, a Nemzetközi finanszírozású projektek, 

humánerőforrás, közönségkapcsolati és logisztikai igazgatóság, az Iskolaigazgatóság – Beruházási, 

javítási, iskolák, templomok és kórházak osztálya révén. 

 



4.  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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