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72.számú HATÁROZAT
2021. március 30.
„A 792A számú megyei út, Váradles-Arad megye határáig közötti útszakaszon lévő hidak
főjavítása és helyreállítása” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak aktualizálásáról
Tekintve a 75/2021. 03.25 számú határozattervezetet „A 792A számú megyei út, VáradlesArad megye határáig közötti útszakaszon lévő hidak főjavítása és helyreállítása” elnevezésű
beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak aktualizálásáról, amelyet Ilie Gavril Bolojan úr, a Bihar
Megyei Tanács elnöke indítványozott, és az ehhez csatolt, a Bihar Megyei Tanács elnökének
7168/2021.03.25. számú jóváhagyási jelentését, és a Műszaki Igazgatóság Megyei Útügyi Irodája által
kiadott 7422/2021.03.29. számú jóváhagyási jelentést;
Figyelembe véve a Gazdasági-társadalmi előrejelzésekkel, tanulmányokkal, költségvetésipénzügyi és a megye köz- és magántulajdonával foglalkozó bizottság 7672/2021.03.30. számú
jóváhagyási jelentését; a Jogi,regionális fejlesztési és határokon átnyúló együttműködési bizottság
7612/2021.03.30. számú jóváhagyási jelentését; az Urbanisztikai szervezéssel és fejlesztéssel, a
közmunkák elvégzésével, a történelmi és építészeti műemlékek megőrzésével foglalkozó bizottság
7591/2021.03.30. számú jóváhagyási jelentését; amelyeket a Közigazgatási Kódexre vonatkozó
57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 182 szakasza (4) bekezdése, és a 136 szakasz alapján
fogadtak el, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;
A 907/2016 számú kormányrendelet alapján, amely a közpénzekből finanszírozott
beruházásokkal/projektekkel kapcsolatos műszaki-gazdasági dokumentációk kidolgozásának
szakaszairól és keretrendszeréről szól, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;
Figyelembe véve:
 az Európai Bizottság (EB) által 2015. június 23-án elfogadott 2014-2020 közötti Regionális
Operatív Programot;
 a Pályázói útmutatót- A Regionális Operatív Program 2018/6/6.1/6 számú szakaszban lévő
befejezetlen projektek elnevezésű pályázati felhívás keretében a források lehívásának sajátos
feltételeit, a kevésbé fejlet régiókra szóló felhívást, jóváhagyva a miniszterelnök-helyettes, a
Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium 5259/2018.07.06. számú rendeletével;
 a 3464/2018.11.12. számú finanszírozási szerződés előírásait;
A 273/2006 számú helyi közpénzek törvény 44 szakasza (1) bekezdésének előírásait, a későbbi
módosításokkal és kiegészítésekkel,
Tekintetbe véve a Bihar megyei közúti infrastruktúra fejlesztésének és korszerűsítésének
szükségességét;
Szem előtt tartva az Észak- Nyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség által továbbított
pontosítást igénylő, 172425/2021.02.23. számú levelet;
A Közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 173 szakasz
(1) bekezdése b) betűjét és a (3) bekezdés f) betűjét, együttesen a 182 szakasz (1) és (2) bekezdésével,
a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel.
A Közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2019 sürgősségi kormányrendelet 196 szakasz (1)
bekezdése a) betűjét, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel.

BIHAR MEGYE TANÁCSA,
ELHATÁROZZA:
1.szakasz Jóváhagyja „A 792A számú megyei út, Váradles-Arad megye határáig közötti
útszakaszon lévő hidak főjavítása és helyreállítása” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági
mutatóinak aktualizálását, a főbb kiadási fejezetekkel együtt, amely benne található a beruházás
aktualizált, általános számításában, a jelent határozat szerves részét képező melléklet alapján.
2.szakasz Jelen határozat megjelenésétől az ezzel ellentétes rendelkezések érvényüket veszítik.
3.szakasz Jelen határozat végrehajtásával megbízzák a Bihar Megyei Tanács elnökét, a Műszaki
Igazgatóság és a Gazdasági Főigazgatóság közreműködésével.
4.szakasz Jelen határozatot a következőkkel közlik:
-Bihar megyei Prefektúra,
- Bihar Megyei Tanács elnökének kabinetirodája,
- Tanácsosokkal való kapcsolattartással foglalkozó osztály,
- Műszaki Igazgatóság,
- Gazdasági Főigazgatóság.

ELNÖK
Ilie Gavril Bolojan

Ellenjegyzi
a MEGYE FŐJEGYZŐJE,
Mărioara Carmen Soltănel

72 /2021.03.30. számú határozat
Jelen határozatot elfogadták 33 „igen” szavazattal, 0 „ellenszavazattal”, 0 „tartózkodással”, valamint 0
megyei tanácsos nem szavazott, ezáltal betartva a szükséges szavazattöbbségre vonatkozó törvényi
előírásokat.

