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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

2017. április 12.-i 

49. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított és kiegészített, „A Természettudományi Múzeum Felújítása” beruházás 

műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására 

vonatkozó 2016. július 28.-i 91. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására 

vonatkozóan 

Maros Megyei Tanács, 

Látva a Vidékfejlesztési és Pályázat Kivitelező Igazgatóság a 7491/11.04.2017. sz. Indokolását, a 

beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a 

jóváhagyására vonatkozóan, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Látva a Kérvényező útmutatója – a POR/2016/5/5.1/1 – 5. prioritási tengely – „A városi környezet 

javítása és a kulturális örökség hosszú távú megóvása, védése és értékesítése”, az 5.1-es Beruházási 

prioritása „A természetes és kulturális örökség megóvása, védése, népszerűsítése és fejlesztése” 

előírásait, 

Az utólag módosított és kiegészített, helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 44. 

cikkelyének az előírásainak értelmében, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 97. cikkelyének (1) bekezdésének előírásainak alapján, 

határoz: 

I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, „A Természettudományi Múzeum Felújítása” 

beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a 

jóváhagyására vonatkozó 2016. július 28.-i 91. sz. Maros Megyei Tanács Határozat a 

következőképpen fog megváltozni: 

1. Az 1. cikkely (1) bekezdése megváltozik és a következő tartalmat kapja: 

„1. cikkely (1) Jóváhagyja „A Természettudományi Múzeum Felújítása” beruházás műszaki-

gazdasági dokumentációját és műszaki-gazdasági mutatóit, 11.244.228,87 lej összértékbe, amelyből 

C+M: 4.148.081,68 lej, 2.529.976,80 euro megfelelője, amelyből C+M: 933.327,71 euro (a 

2016.07.25.-i lej/euro árfolyam szerint 1 euro= 4,4444 lejjel).” 

2. Az 1. sz. melléklet módosul és helyettesítik a melléklettel, amely szerves része a jelen 

határozatnak. 

II. cikkely A többi rendelkezései, a 171/27.10.2016 és a 175/23.11.2016. sz. Megyei Tanács 

Határozattal módosított „A Kultúrpalota Feljavítása” beruházás műszaki-gazdasági 

dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó 2016. július 28.-i 

91. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak, változatlanok maradnak. 

III. cikkely a jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Regionális Fejlesztési és Pályázat 

Kivitelező Igazgatóságának, Műszaki Igazgatóságának, Gazdasági Igazgatóságának, valamint a 

Maros Megyei Múzeummal, akik felelni fognak a végrehajtásáért.  

 

ELNÖK nevébe 

ALELNÖK 

Alexandru Cîmpeanu 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

VIDÉKEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZÉSI IGAZGATÓSÁG 
VIDÉKFEJLESZTÉSI SZOLGÁLAT 

 

  7491/11.04.2017. sz. 

IB/2 akta 

 

INDOKOLÁS 

Az utólag módosított és kiegészített, „A Természettudományi Múzeum Felújítása” beruházás 

műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására 

vonatkozó 2016. július 28.-i 91. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására 

vonatkozóan 

 

2016 novemberében, a Maros Megyei Tanács, finanszírozásra felterjesztette a 2014-2020-as 

Regionális Operatív Program keretében, az 5. prioritási tengely – „A városi környezet javítása és a 

kulturális örökség hosszú távú megóvása, védése és értékesítése”, az 5.1-es Beruházási prioritása 

„A természetes és kulturális örökség megóvása, védése, népszerűsítése és fejlesztése”, „A 

Marosvásárhely-i Természettudományi Múzeum Felújítása” pályázatot. 

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség által küldött 7749/03.04.2017. sz. levelében, a 

tudomásunkra hozták, hogy megkezdődött „A Marosvásárhely-i Természettudományi Múzeum 

Felújítása” tervezetre vonatkozó szerződéskötést megelőző szakasz. 

Az értékelési és szelekció szakasz alatt az értékelő kérvényezte a pályázat költségelőirányzatának a 

módosítását, a következő meggondolásokkal: 

- a HÉA mértékének a módosítása 20%-ról 19%-ra 

- a finanszírozási kérelemben szerepelő a köztulajdont képező létesítmény digitalizálásával 

összefüggő költségek beiktatása a költségelőirányzatba. 

Pótlólag, a kedvezményezett kérvényezi az összegek csökkentését az Általános költségelőirányzat 

3.4 A beszerzési eljárások megszervezése (9.650,00 lej) és 3.5 Tanácsadás (55.713,50 lej) 

költségvetési vonalain, ezeket az összegeket a tervező írta elő, mint szükséges összegek a 

finanszírozási kérelem összeállításához és, amelyek a jelen dokumentum napján már nem 

indokoltak. 

Egy időben ezeknek a módosításoknak az elvégzésével, meg fog változni az 5.3 Különböző és előre 

nem látható költségvetési vonal is, ennek az értékének a meghatározása számításba veszi a fent 

módosított fejezeteket is. 

Így a beruházás összértéke, a mellékelt Általános költségelőirányzat szerint, csökkent 

11.358.069,16 lejről (2.555.591,12 euro megfelelője) 11.244.228,87 lejre HÉA-val együtt, 

(2.529.976,80 euro megfelelője). 

A jelenlegi értéke a C+M-nek 4.148.081,68 lej, 933.327,71 euro megfelelője. A használt valuta 

árfolyam a 2016.07.25.-én a Román Nemzeti Bank által közölt, azaz 1 euro = 4,444. 
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Figyelembe véve az előbb bemutatottakat, javasoljuk jóváhagyásra az utólag módosított és 

kiegészített, „A Természettudományi Múzeum Felújítása” beruházás műszaki-gazdasági 

dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó 2016. július 28.-i 

91. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítását. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

IGAZGATÓ 

Băţaga Valer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Gyarmati Iuliana 

Ellenőrizte: Suciu Călin, szolgálatvezető 

2 pld. 

Mellékletek 3 lap 
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