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MAROS MEGYEI TANÁCS 

105. számú HATÁROZAT 
2016. július 28-i 

A „ Maros Megyei hulladékgazdálkodás integrált irányitási rendszere”- projekt, a 
Kerelőszentpáli nem-veszélyes hulladék lerakó állomás üzemeltetésének és 
irányizásának és a hulladékok Mezőrűcsi, Dicsőszentmártoni és Balavásári  

állomásoktól, valamint maradékhulladékok az Ákosfalvi, Mezőrűcsi,  
Dicsőszentmártoni és Balavásári hulladék átrakó állomásoktól a Kerelőszenpáli 

hulladék lerakóhoz való szállitásának tárgyát képező  szerződés odaitélését megillető 
ajánlatokat értékelő bizottság megalkotását illetően  

 
 
Maros Megyei Tanács, 
 
Látván a Regionális Fejlesztési és Programokat Irányitó Hatóság 2016.07.21-i 13.984 
sz. , a „ Maros Megyei hulladékgazdálkodás integrált irányitási rendszere”- projekt, a 
Kerelőszentpáli nem-veszélyes hulladék lerakó állomás üzemeltetésének és 
irányizásának és a hulladékok Mezőrűcsi, Dicsőszentmártoni és Balavásári  
állomásoktól, valamint maradékhulladékok az Ákosfalvi, Mezőrűcsi,  
Dicsőszentmártoni és Balavásári hulladék átrakó állomásoktól a Kerelőszenpáli 
hulladék lerakóhoz való szállitásának tárgyát képező  szerződés odaitélését megillető 
ajánlatokat értékelő bizottság megalkotását megillető tényfeltáró indoklását,  

A munkálatok koncessziójáról és a szolgáltatások koncsssziójáról szóló 2016/100 sz. 

Törvény 116.cikk rendelkezéseinek vonatkozásában, a közbeszerzési szerződések, 

közművesitési szerződések és a szolgáltatások koncessziós szerződéseinek 

odaitáláséről szóló 2006/34 sz. Sürgösségi Kormánrendelet által előirt  munkálati 

koncessziós szerződések és közművesitési szerződések odaitélését megillető részletes 

végrehajtási rendelkezések jóváhagyásáról szóló 2007/71 sz. Kormányrendelet 

30.cikk rendelkezéseinek megfelelően, mely hatályos az átruházási szerződés 

odaitélési eljárás meginditásának dátumán, 

A 2001/215 sz. helyi önkormányzati Törvény 91.cikk (1) bekezdés f) betűjének 

rendelkezése és  a 97.cikk rendelekzése értelmében,  

 

határozza: 

1.Cikk.  A „ Maros Megyei hulladékgazdálkodás integrált irányitási rendszere”- 

projekt, a Kerelőszentpáli nem-veszélyes hulladék lerakó állomás üzemeltetésének és 

irányizásának és a hulladékok Mezőrűcsi, Dicsőszentmártoni és Balavásári  

állomásoktól, valamint maradékhulladékok az Ákosfalvi, Mezőrűcsi,  

Dicsőszentmártoni és Balavásári hulladék átrakó állomásoktól a Kerelőszenpáli 

hulladék lerakóhoz való szállitásának tárgyát képező  szerződés odaitélését megillető 

ajánlatokat értékelő bizottsága az alábbiak szerint alakul:  

 



 

Elnök: Radu Spinei – Projekt menedzser, Maros Megyei hulladékgazdálkodás integrált 

irányitási rendszere (SMIDS Maros) 

Tagok: Carmen Pătran –beszerzési szakértő,  UIP SMIDS Maros tag 

Voica Codruţa Togan –nyilvános menedzser,DDRIP – Maros Megyei Tanács 

Paul Cosma –jogi szakértő, UIP SMIDS Maros tag 

Genica Nemeş –örökségi szakértő,  UIP SMIDS Maros tag 

Iuliana Gyarmati –pénzügyi szakértő, UIP SMIDS Maros tag 

Ana Maria Hodârnău –műszaki szakértő, UIP SMIDS Maros tag 

 

Tartalék tagok: 

Bățaga Valer – menedzser asszisztens 

Mărginean Alin –pénzügyi szakértő, UIP SMIDS Maros 

 

2.Cikk. A jelen határozat közzé lesz téve az 1.cikk alatt kijelölt személyek számára, 

melyek felelősek annak kivitelezéséért.  

 

ELNÖK                                                                                           Ellenjegyzi  

Péter Ferenc                                                                                            TITKÁR 

                                                                                                       Paul Cosma  
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MAROS MEGYEI TANÁCA 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PROGRAMOKAT IRÁNYITÓ HATÓSÁGA 
KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY 
 
2016.07.21/13.984 Sz.  
VI D/1 Akta 

 
INDOKLÁS 

A „ Maros Megyei hulladékgazdálkodás integrált irányitási rendszere”- projekt, a 
Kerelőszentpáli nem-veszélyes hulladék lerakó állomás üzemeltetésének és 
irányizásának és a hulladékok Mezőrűcsi, Dicsőszentmártoni és Balavásári  

állomásoktól, valamint maradékhulladékok az Ákosfalvi, Mezőrűcsi,  
Dicsőszentmártoni és Balavásári hulladék átrakó állomásoktól a Kerelőszenpáli 

hulladék lerakóhoz való szállitásának tárgyát képező  szerződés odaitélését megillető 
ajánlatokat értékelő bizottság megalkotását illetően  

 

 
2016.05.17-i dátumon  Maros Megyei Tanács közzétette a 2838 sz. koncessziós 
közlemény, a „ Maros Megyei hulladékgazdálkodás integrált irányitási rendszere”- 
projekt, a Kerelőszentpáli nem-veszélyes hulladék lerakó állomás üzemeltetésének 
és irányizásának és a hulladékok Mezőrűcsi, Dicsőszentmártoni és Balavásári  
állomásoktól, valamint maradékhulladékok az Ákosfalvi, Mezőrűcsi,  
Dicsőszentmártoni és Balavásári hulladék átrakó állomásoktól a Kerelőszenpáli 
hulladék lerakóhoz való szállitásának tárgyát képező  szerződés odaitélését illetően.  
Az ajánlatok letételi/ nyitó határideje 2016.08.01, 10:00/12:00 óra.  
 
A munkálatok koncessziójáról és a szolgáltatások koncsssziójáról szóló 2016/100 sz. 

Törvény 116.cikk rendelkezéseinek vonatkozásában, a közbeszerzési szerződések, 

közművesitési szerződések és a szolgáltatások koncessziós szerződéseinek 

odaitáláséről szóló 2006/34 sz. Sürgösségi Kormánrendelet által előirt  munkálati 

koncessziós szerződések és közművesitési szerződések odaitélését megillető részletes 

végrehajtási rendelkezések jóváhagyásáról szóló 2007/71 sz. Kormányrendelet 

30.cikk rendelkezéseinek megfelelően,  

Javasoljuk a „ Maros Megyei hulladékgazdálkodás integrált irányitási rendszere”- 

projekt, a Kerelőszentpáli nem-veszélyes hulladék lerakó állomás üzemeltetésének és 

irányizásának és a hulladékok Mezőrűcsi, Dicsőszentmártoni és Balavásári  

állomásoktól, valamint maradékhulladékok az Ákosfalvi, Mezőrűcsi,  

Dicsőszentmártoni és Balavásári hulladék átrakó állomásoktól a Kerelőszenpáli 

hulladék lerakóhoz való szállitásának tárgyát képező  szerződés odaitélését megillető 

ajánlatokat értékelő bizottság megalkotását, melynek tagjai az alábbiak:  

Elnök: Radu Spinei – Projekt menedzser, Maros Megyei hulladékgazdálkodás integrált 

irányitási rendszere (SMIDS Maros) 

Tagok: Carmen Pătran –beszerzési szakértő,  UIP SMIDS Maros tag 

Voica Codruţa Togan –nyilvános menedzser,DDRIP – Maros Megyei Tanács 



 

 

Paul Cosma –jogi szakértő, UIP SMIDS Maros tag 

Genica Nemeş –örökségi szakértő,  UIP SMIDS Maros tag 

Iuliana Gyarmati –pénzügyi szakértő, UIP SMIDS Maros tag 

Ana Maria Hodârnău –műszaki szakértő, UIP SMIDS Maros tag 

 

Tartalék tagok: 

Bățaga Valer – menedzser asszisztens 

Mărginean Alin –pénzügyi szakértő, UIP SMIDS Maros 

 

2.Cikk. A jelen határozat közzé lesz téve az 1.cikk alatt kijelölt személyek számára, 

melyek felelősek annak kivitelezéséért.  

 

 

 

ELNÖK                                                                                   ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 

Péter Ferenc                                                                                         Valer Băţaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállitotta: Genica Nemeş -  UIP SMIDS Maros tag 

Ellenőrizte: Radu Spinei – UIP Menedzser 

                                                                                                        

 

 

 


	hot105_2016
	expomot_hot105_2016

