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2017. július 27.-i 

105. számú HATÁROZAT 

Az „Elvezető áteresz és vízszigetelés készítése a Kultúrpalotának” egyezményre vonatkozóan  

 

 

Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság által bemutatott 15595/2017. sz. Indokolást, valamint a 

szakbizottságok véleményezéseit,  

Figyelembe véve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az építkezési 

munkálatok elvégzésének az engedélyezésére vonatkozó 50/1991. sz. Törvény előírásait, a Maros 

Megyei Múzeum 1069/2017. sz. átiratát, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 14812/2017. sz. alatt 

iktattak és az 515/28.03.2017. sz. Városrendezési bizonyítványt. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének c) betűje és a 97. cikkelyének (1) 

bekezdésének az előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Beleegyezik az „Elvezető áteresz és vízszigetelés készítése a Kultúrpalotának” 

munkálatelvégzésébe, a mellékletben található műszaki tanulmány betartásával, amely szerves 

része a jelen határozatnak. 

2. cikkely A hatóság beleegyezése, nem képez munkálat végrehajtást engedélyező okiratot, a 

kedvezményezett köteles beszerezni az összes, szükséges véleményezést, egyezményt és engedélyt, 

a törvény szerint. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Gazdasági Igazgatóságnak, a Regionális Fejlesztési és 

Pályázat Kivitelező Igazgatóságnak, a Terület- és Városrendezési Igazgatóságnak és a Műszaki 

Igazgatóságnak a Megyei Tanács keretéből, valamint a Maros Megyei Múzeumnak, amelyek 

felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi  

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

 15595/20.07.2017 sz. 

VII/D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

Az „Elvezető áteresz és vízszigetelés készítése a Kultúrpalotának” egyezményre vonatkozóan 

 

 

A Marosvásárhely Győzelem tér 1 sz. alatti ingatlan – Marosvásárhely-i Kultúrpalota, a megye 

köztulajdonának rész, ami tanúsítva van, hogy hozzá tartozik, Maros megye, valamint Maros megye 

municípiumainak, városainak és községeinek, a köztulajdonainak a tanúsítására vonatkozó, 

Románia Kormányának a 964/2002. sz. Határozatával. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 68/2011. sz. Határozatával, a Kultúrpalotát, amely Marosvásárhely 

Győzelem tér 1 sz. alatt található, a Maros Megyei Tanács hatósága alatt működő megyei 

érdekeltségű közintézménynek, a Maros Megyei Múzeum igazgatására bízták. 

A Maros Megyei Múzeumnak kiadott 515/2017. sz. Városrendezési bizonyítványban szerepelő 

„Elvezető áteresz és vízszigetelés készítése a Kultúrpalotának” munkálathoz szükséges építkezési 

engedély megszerzéséhez, kérték a Maros Megyei Tanács beleegyezését, az illető ingatlannak a 

tulajdonosa minőségében, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, újraközölt, az építkezési 

munkálatok elvégzésének az engedélyezésére vonatkozó 50/1991. sz. Törvény előírásainak 

értelmébe. 

Ennek megfelelően, a Maros Megyei Múzeum az 1069/2017. sz. átiratában, amelyet a Maros 

Megyei Tanácsnál a 14812/2017. sz. alatt iktattak, kérelmezi a megyei közhatóságnak a 

beleegyezését, a fent említett ingatlannak a tulajdonosi minőségében. 

Az „Elvezető áteresz és vízszigetelés készítése a Kultúrpalotának” munkálat kivitelezéshez, a 

Múzeum, benyújtja a SC Proiect SRL által készített és Kulturális Minisztérium által véleményezett 

műszaki tanulmányt, amelyben le vannak írva a munkálat elvégzésének a műszaki részletei, a 

Tanulmány a Határozat mellékletében van bemutatva. 

A Maros Megyei Tanács az utólag módosított és kiegészített 90/2016. sz. Határozatával, jóváhagyta 

a „Kultúrpalota felújítása” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját és műszaki-gazdasági 

mutatóit, a 48/2017. sz. Határozatával, a megyei közhatóság jóváhagyta a „Kultúrpalota felújítása” 

projektet, 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”, 1. sz. pályázat lehívásban való finanszírozásának az érdekébe, utólag aláíródott a 

36/14.06.2017. sz. Finanszírozási szerződés. 

Megjegyezzük, hogy az „Elvezető áteresz és vízszigetelés készítése a Kultúrpalotának” munkálatok 

nincsenek belefoglalva a „Kultúrpalota felújítása” projektbe. 
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A bemutatottak értelmében, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

 

IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

IGAZGATÓ  

Valer Băţaga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Marcela Moldovan, tanácsadó 

Ágnes Gorea, tanácsadó 
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