
 

R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2019. november28-i 

305-ös számú határozat 

 

  

a műszaki-pénzügyi dokumentáció elfogadására (SF szakasz, a 907/2016-os 

kormányhatározatnak megfelelően) és a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadására, beleértve 

a „Villamos csatlakozók elektromos autóbuszok töltőállomásainak Marosvásárhelyen” 

elnevezésű beruházás leírását is 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

           Figyelembe véve: 

            a) A 2019.11.21-i 2964/73241-es számú jóváhagyási referátumot, amelyet a 

Polgármester kezdeményezett a Műszaki Igazgatóság és az Energetikai Iroda által ,  és amely a 

műszaki-gazdasági dokumentáció (SF szakasz a 907/2016 számú kormányrendeletnek 

megfelelően) és a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására vonatkozik, beleértve  a  

„Villamos csatlakozók elektromos autóbuszok töltőállomásainak Marosvásárhelyen” befektetés 

leírására vonatkozó mellékletet. 

           b) A Szakosztályok kedvező véleményezéseit; 

           c) A Marosvásárhely Municípium Helyi Tanácsa keretén belüli Szakosztályok jelentéseit; 

           d) A 907/2016-os számú kormányrendelet előírásait, a kidolgozási szakaszokra és a 

közalapokból finanszírozott célkitűzéseknek/projekteknek megfelelő műszaki-gazdasági 

dokumentációk keret-tartalmára vonatkozóan; 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 129. 

cikkelye (1) bekezdése és (2) bekezdése (d) betűje, a 139. cikkelye (1) bekezdése, a 196. cikkelye 

(1) bekezdése (a) betűje előírásai alapján, 

 

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a műszaki-gazdasági dokumentációt (SF szakasz a 907/2016-

os számú kormányrendeletnek megfelelően) és a műszaki-gazdasági mutatókat, 

beleértve a „Villamos csatlakozók elektromos autóbuszok töltőállomásainak 

Marosvásárhelyen” befektetés leírására vonatkozó mellékletet.  

 

2. cikkely:  A jelen határozat előírásainak teljesítésével Marosvásárhely 

Municípium Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Gazdasági Igazgatóságon, a 

Műszaki Igazgatóságon és a Nemzetközi Finanszírozású Projektek, Emberi 

Erőforrások, Közkapcsolatok és Logisztika Igazgatóságon keresztül.  

 

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.  

 

 

 

Üléselnök 

dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta 



Ellenjegyzi,  

Buculei Dianora Monica, Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője 
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