
Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro        1/1 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2017. május 25.-i 

84. számú HATÁROZAT 

Egy megyei útszakasznak, a megyei érdekeltségű utak funkcionális kategóriájából, a helyi 

érdekeltségű utak funkcionális kategóriájába való átminősítésének a jóváhagyásáról szóló 2015. 

május 28.-i 55. sz. Maros Megyei Tanács Határozat Mellékletének a módosításának a 

jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Műszaki Igazgatóságnak, egy megyei útszakasznak, a megyei érdekeltségű utak 

funkcionális kategóriájából, a helyi érdekeltségű utak funkcionális kategóriájába való 

átminősítésének a jóváhagyásáról szóló 2015. május 28.-i 55. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

Mellékletének a módosításának a jóváhagyására vonatkozó, 10.181/18.05.2017. sz. indokolását, 

valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

 

határoz: 

 

I. cikkely Az Egy megyei útszakasznak, a megyei érdekeltségű utak funkcionális kategóriájából, a 

helyi érdekeltségű utak funkcionális kategóriájába való átminősítésének a jóváhagyásáról szóló 

2015. május 28.-i 55. sz. Maros Megyei Tanács Határozat Mellékletét módosítják és a jelen 

határozat szerves részét képező melléklettel helyettesítik. 

II. cikkely A jelen határozatot közlik a Magyarbükkös-i Helyi Tanácsnak, a Maros Megyei Tanács 

Gazdasági Igazgatóságának és Műszaki Igazgatóságának, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 

MUNKÁLAT KÖVETÉSI SZOLGÁLAT 

 

 

 10.181/18.05.2017. sz. 

IXC/2 akta 

 

INDOKOLÁS 

Egy megyei útszakasznak, a megyei érdekeltségű utak funkcionális kategóriájából a helyi 

érdekeltségű utak funkcionális kategóriájába való átminősítésének a jóváhagyásáról szóló 2015. 

május 28.-i 55. sz. Maros Megyei Tanács Határozat Mellékletének a módosításának a 

jóváhagyására vonatkozóan 

 

A 2015. május 28.-i 55. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyták, a DJ107G-Lándor-

Magyarbükkös-Magyarózd közötti, 2,705 km hosszú, DJ153F megyei útszakasznak, a megyei 

érdekeltségű utak funkcionális kategóriájából a helyi érdekeltségű utak funkcionális kategóriájába 

való átminősítését. 

A Maros Megyei Tanács megkötötte a 34/10589/27.05.2016. sz. szolgáltatási szerződést a S.C. 

STEREO CAD S.R.L.-vel „A DJ107G-Lándor-Magyarbükkös-Magyarózd DJ153F megyei 

útszakasznak a Kataszteri Dokumentációjának és a Telekkönyvbe való bejegyzése, 0+000-9+360 

km” elkészítésére. 

A megyei úton végzett topográfiai mérések következtében, megállapítást nyert a megyei útszakasz 

valós hossza, amely a helyi érdekeltségű utak funkcionális kategóriájába tartozik, 2,904 km-es, a 

6+456-9+360 kilométerek között. 

A fentiek következtében szükség van az Egy megyei útszakasznak, a megyei érdekeltségű utak 

funkcionális kategóriájából a helyi érdekeltségű utak funkcionális kategóriájába való 

átminősítésének a jóváhagyásáról szóló 2015. május 28.-i 55. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

Mellékletének a módosításának a jóváhagyására. 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Márton Katalin, mérnök

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Gorea Mihaela, mérnök 

Ellenőrizte: Oarga Marieta, mérnök szolgálatvezető  

2 pld. 
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