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5. számú HATÁROZAT
2021. január 19.
„A 767. megyei út javítása és korszerűsítése Bihardobrosd – Vércsorog között, kezdve a 10+940
km, egészen 27+500 km közötti szakaszon, L= 16,560 km” , elnevezésű beruházásra vonatkozó
frissített műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásáról
Tekintve a 5/2021.01.15. számú határozattervezetet, a „A 767. megyei út javítása és korszerűsítése
Bihardobrosd – Vércsorog között, kezdve a 10+940 km, egészen a 27+500 km közötti szakaszon,
L= 16,560 km” , elnevezésű beruházásra vonatkozó frissített műszaki-gazdasági mutatók
jóváhagyásáról, amelyet Ilie Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke kezdeményezett, és
amihez hozzátartozik a 920/2021.01.15. számú jóváhagyási jelentés, és az 1179/2021.01.18. számú, a
Bihar Megyei Tanács szakapparátusának illetékes osztálya által készített szakjelentése,
Figyelembe véve a Gazdasági-társadalmi előrejelzésekkel, tanulmányokkal, költségvetési-pénzügyi
és a megye köz- és magántulajdonával foglalkozó bizottság 1306/2021.01.19. számú jóváhagyási
jelentését; a Jogi, regionális fejlesztési és határokon átnyúló együttműködési bizottság
1281/2021.01.19. számú jóváhagyási jelentését; az Urbanisztikai szervezéssel és fejlesztéssel, a
közmunkák elvégzésével, a történelmi és építészeti emlékművek megőrzésével foglalkozó bizottság
1210/2021.01.19. számú jóváhagyási jelentését, amelyeket a következő jogszabályok alapján
fogadtak el: a 182. szakasz (4) bekezdése, megfelelően a 57/2019. számú sürgősségi
kormányrendelet 136. szakaszának, amely a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozik, az utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel együtt;
Számon tartva a 907/2016. számú kormányhatározatot, amely a közpénzekből finanszírozott
befektetési célokkal/befektetési tervekkel kapcsolatos műszaki-gazdasági dokumentációk
kidolgozásának ütemtervére és keretének tartalmára vonatkozik, a későbbi módosításokkal és
kiegészítésekkel együtt;
Figyelembe véve a 28/2013. számú sürgősségi kormányrendelet alkalmazására vonatkozó
végrehajtási módszertant, amely jóváhagyja a helyi fejlesztések országos programját, valamint az ezt
elfogadó 1851/2013. számú OMDRAP rendeletet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel
együtt;
Figyelembe véve a közúti infrastruktúra fejlesztésének és korszerűsítésének szükségességét és
lehetőségét Bihar megyében;
A helyi közpénzekről szóló 273/2006. számú törvény 44. szakaszának megfelelően, a későbbi
módosításokkal és kiegészítésekkel;
A 214/2020. számú sürgősségi kormányrendelet III. szakaszának alapján, a 28/2013. számú
sürgősségi kormányrendelet 10. szakaszának módosítására és kiegészítésére vonatkozóan, a helyi
fejlesztések országos programjának jóváhagyására, és a helyi fejlesztések országos programjának
lebonyolítását célzó bizonyos intézkedések bevezetésére ;
A Közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 173.
szakasza (1) bekezdés b) betűje és a (3) bekezdés f) betűje, együttesen a 182. szakasz (1) és (2)
bekezdésével, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel.

A Közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2019.számú sürgősségi kormányrendelet 196.
szakaszának (1) bekezdése a) betűjének alapján, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel.

Bihar Megye Tanácsa,
ELHATÁROZZA:
1.szakasz. Jóváhagyja „A 767. megyei út javítása és korszerűsítése Bihardobrosd –
Vércsorog között, kezdve a 10+940 km, egészen a 27+500 km közötti szakaszon, L=
16,560 km” , elnevezésű beruházásra vonatkozó frissített műszaki-gazdasági mutatókat, a
fő költségeket jelentő fejezetek szerepelnek az említett beruházás általános becslésében, az
1.számú melléklet szerint, valamint a beruházás fő tevékenységével és értékével, amelyeket
a 2. számú melléklet tartalmaz , ezek a határozat szerves részét képezik.

2.szakasz. Jóváhagyja, hogy Bihar megye költségvetéséből 1.619.122,44 lejjel
társfinanszírozzák az említett beruházást, amely szerepel a beruházási tervek listáján, és a befektetésre
jóváhagyott összeget, ez a Helyi Fejlesztések Országos Programja I. szakaszának finanszírozása, Bihar
megye esetében, a 2015-2022 közötti időszakban fennmaradó rész elvégzéséhez kapcsolódó összeg. A
társfinanszírozás összértéke, a program kezdetétől: 2.698.592,45 lej.
Ez a társfinanszírozási pénz, az a minimális összeg, amelyet Bihar megye költségvetéséből kell
biztosítani. A Bihar Megyei Tanács határozatainak alapján ez az összeg kiegészíthető a projekt
támogatásának érdekében.
3.szakasz. A jelen határozattal ellentétes rendelkezések hatályukat vesztik.
4.szakasz. Jelen határozat végrehajtásával a Bihar Megyei Tanács elnökét bízza meg, a
Műszaki Igazgatóság és Gazdasági Főigazgatóság közreműködésével.
5.szakasz. Jelen határozatot a következőkkel közlik:
- Bihar megyei Prefektúra,
- Bihar Megyei Tanács Elnöki Kabinetje,
- Tanácsosokkal való kapcsolattartásért felelős osztály,
- Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium;
- Műszaki Igazgatóság,
- Gazdasági Főigazgatóság.

ELNÖK
Ilie Gavril Bolojan

Ellenjegyzi
A MEGYE FŐJEGYZŐJE,
Mărioara Carmen Soltănel

5/2021.01.19.
Jelen határozatot 34 „igen ” szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással fogadták el. A megyei
tanács valamennyi tagja szavazott. Ily módon teljesültek a szükséges szavazattöbbségre vonatkozó
törvényes előírások.

