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70-es számú határozat 

 

 

 

a műszaki-pénzügyi dokumentáció (SF/DALI szakasz) és a műszaki-pénzügyi mutatók 

jóváhagyására, a „Művészetek és mesterségek iskolája műhelyek teljes korszerűsítése és 

felújítása – Ion Vlasiu Technológiai Líceum” célberuházásra vonatkozóan 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 

Figyelembe véve:  

a)   Látván a Polgármester által (az Iskolaigazgatóság – Beruházási, javítási, iskolák, 

templomok és kórházak osztály révén) kezdeményezett, 2020. 02. 26-i, 12.709-es 

Jóváhagyási Referátumot a műszaki-pénzügyi dokumentáció (SF/DALI szakasz) és a 

műszaki-pénzügyi mutatók jóváhagyására, a „Művészetek és mesterségek iskolája 

műhelyek teljes korszerűsítése és felújítása – Ion Vlasiu Technológiai Líceum” 

célberuházásra vonatkozóan,  

b) A Gazdasági Igazgatóság és a Műszaki Igazgatóság kedvező véleményezését, 

c) A Marosvásárhelyi Helyi Tanács szakbizottságainak jelentését. 

 

 

Az alábbi előírások értelmében: 

  A 114/2018-as számú sürgősségi kormányrendelet 71. cikkelyének (1), (2) bekezdése, 

továbbá a 66. cikkely 1. pontja, a közberuházások terén bevezetett egyes intézkedésekre, illetve 

egyes pénzügyi-költségvetési intézkedésekre vonatkozóan, valamint a Közpénzügyi 

Minisztérium – a Közbeszerzési Országos Hivatal által kibocsátott,  2/2018-as számú utasítás 7. 

cikkelye (2) bekezdésének „c” betűje, 

  a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye (1) bekezdése, (14) bekezdése, a 196. cikkelye (1) bekezdése a” 

betűje és a 243. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, 

 

 

Elhatározza:  

 

1. cikkely: Jóváhagyják a műszaki-pénzügyi dokumentációkat (SF/DALI szakasz) és a 

műszaki-pénzügyi mutatókat, a „Művészetek és mesterségek iskolája műhelyek teljes 

korszerűsítése és felújítása – Ion Vlasiu Technológiai Líceum” célberuházásra 

vonatkozóan.  

 

 2. cikkely: Jelen határozat véghezvitelével Marosvásárhely municípium Végrehajtó 

testületét bízzák meg, az Iskolaigazgatóság – Beruházási, javítási, iskolák, templomok és 

kórházak osztálya 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. 



 

4. cikkely: Jelen határozat közlik az:  

- Iskolaigazgatósággal  

 

Üléselnök 

                        Papuc  Sergiu Vasile    

 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője nevében 

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

 

 

 


