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67-es számú határozat 

 

 

az értékmutatók időszerűsítésére „Az energiahatékonyság növelését célzó beavatkozási 

munkálatok Marosvásárhely 14 tömbházánál” beruházásra vonatkozóan 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 

Figyelembe véve:  

Az Iskolaigazgatóság – Jogi, logisztikai, árverési és tulajdonosi társulási osztály révén a 

Polgármester által kezdeményezett B1/157/17441 / 13.03.2020 számú Jóváhagyási referátumot, 

az értékmutatók időszerűsítésére „Az energiahatékonyság növelését célzó beavatkozási 

munkálatok Marosvásárhely 14 tömbházánál” beruházásra vonatkozóan,  

a) A Gazdasági Igazgatóság kedvező véleményezését, 

b) A Marosvásárhelyi Helyi Tanács szakbizottságainak jelentését. 

 

Az alábbi előírások értelmében: 

 a 18/2009-es, a tömbházak energiahatékonyságának növelését célzó SKR 19. 

cikkelyének a) betűje  

• a közalapokból finanszírozott beruházási célkitűzések/projektek műszaki-gazdasági 

dokumentációjának kidolgozási szakaszaira és keret-tartalmára vonatkozó 907/2016-os számú 

kormányhatározat, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

 • a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye (1), (2) bekezdése „b” betűje, (4) bekezdés „e” betűje, a 139. 

cikkelye (1) bekezdése és a (3) bekezdés „e” betűje, a 196. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, a 

243. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje es a 361. cikkelye (2) bekezdése és (3) bekezdése előírásai 

alapján, 

 

 

Elhatározza:  

 

 

1. cikkely.  Elfogadják az értékmutatók időszerűsítését „Az energiahatékonyság növelését 

célzó beavatkozási munkálatok Marosvásárhely 14 tömbházánál” beruházásra vonatkozóan, 

a jelen határozat szerves részét képező 1-14-es mellékleteknek megfelelően. 

 

2. cikkely. Jelen határozat előírásainak véghezvitelével Marosvásárhely Végrehajtó Testületét 

bízzák meg a Gazdasági Igazgatóság és az Iskolaigazgatóság révén – a Jogi, Logisztikai, 

Árverési és Tulajdonosi Társulási Osztály által. 

 

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. 

 



4. cikkely: Jelen határozat közlik az alábbiakkal:  

- Gazdasági Igazgatóság  

-  Iskolaigazgatóság –  Jogi, Logisztikai, Árverési és Tulajdonosi Társulási Osztály. 

 

 

Üléselnök 

                        Papuc  Sergiu Vasile    

 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője nevében 

Buculei Dianora Monica, D.J.C.A.A.P.L. ügyvezető igazgató  

 


