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340. számú HATÁROZAT 

2021. december 17. 

A Nagyváradi Metropolisz Övezetben (Bihar - Hegyközpályi térségben)  kialakítandó mobilitási 

folyosó létesítésére vonatkozó társulási megállapodás megkötésének jóváhagyásáról 

 

Tekintve a 378/2021.12.16. számú határozattervezetet,  a Nagyváradi Metropolisz Övezetben (Bihar -

Hegyközpályi térségben)  kialakítandó mobilitási folyosó létesítésére vonatkozó társulási megállapodás 

megkötésének jóváhagyásáról, amelyet Ilie Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

kezdeményezett, és ehhez kapcsolódó 27644/2021.12.16. számú jóváhagyási jelentést, valamint az 

27736/2021. 12.16. számú, a Műszaki Igazgatóság által készített szakjelentést, 

Figyelembe véve a Gazdasági-társadalmi előrejelzésekkel, tanulmányokkal, költségvetési-pénzügyi és a 

megye köz- és magántulajdonával foglalkozó bizottság, 27878/2021.12.17. számú jóváhagyási jelentést; 

a Jogi, regionális fejlesztési és határokon átnyúló együttműködési bizottság, 27935/2021.12.17. számú 

jóváhagyási jelentését;  az Urbanisztikai szervezéssel és fejlesztéssel, a közmunkák elvégzésével, a 

történelmi és építészeti emlékművek megőrzésével foglalkozó bizottság, 27837/2021.12.17. számú 

jóváhagyási jelentését, amelyeket a Közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2019 számú sürgősségi 

kormányrendelet 182. szakasz (4) bekezdése, megfelelően a 136. szakasza alapján fogadtak el, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel együtt; 

Figyelembe véve: 

- a helyi közpénzekre vonatkozó 273/2006 számú törvény 35. szakaszának (1) bekezdését,  

- a 122/2020.07.29. számú sürgősségi kormányrendeletet, amely a romániai regionális 

fejlesztésekre fordítandó vissza nem térítendő külső forrásokra vonatkozó döntéshozatali folyamatának 

hatékonyságát biztosító intézkedésekről, valamint az Észak-nyugati Regionális Operatív Program 2021-

2017 előírásait,   

A Közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 136. szakasza  

(8)  bekezdése, együttesen a 182. szakasz (1)-(4) bekezdésével, a 173. szakasz  (1) bekezdése d) betűje, 

(5) bekezdés l) betűje, (7) bekezdés a) betűje alapján, 

 

 

      BIHAR MEGYE TANÁCSA, 

ELHATÁROZZA: 

 

1.szakasz. Jóváhagyja A Nagyváradi Metropolisz Övezetben (Bihar -  Hegyközpályi térségben)  

történő mobilitási folyosó létesítésére vonatkozó társulási megállapodás megkötését  a jelen határozat 

szerves részét képező melléklet alapján 

. 

2.szakasz. Felhatalmazza a Bihar Megyei Tanács elnökét, hogy Bihar megye nevében és 

képviseletében írja alá az 1. szakaszban meghatározott társulási szerződést. 



3.szakasz. Jelen határozat végrehajtásával a Bihar Megyei Tanács elnökét, a Műszaki 

Igazgatóságot és a Gazdasági Főigazgatóságot bízza meg.  

 

4.szakasz. Jelen határozatot  a Tanácsosokkal Való Kapcsolattartásért Felelős Osztály közli a 

következőkkel:  

  -Bihar megyei Prefektúra  

- Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Nagyváradi Metropolisz Övezet Közösségek Közti Fejlesztési Egyesület 

- Nagyvárad municípium területi-közigazgatási egysége 

- Bihar község területi-közigazgatási egysége 

- Hegyközpályi területi-közigazgatási egysége 

- Gazdasági Főigazgatóság 

- Műszaki Igazgatóság 

 

 

 

             ELNÖK                                                                Ellenjegyzi                       

           Ilie Gavril Bolojan                                          A MEGYE FŐJEGYZŐJE, 

                                                                                              Mărioara Carmen Soltănel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340 /2021.12.17  

Jelen határozat elfogadásra került 34 “igen” szavazattal, 0 ellenszavazattal,  0 ”tartózkodással” és 0 

megyei tanácsos nem szavazott, ezáltal betartva a törvényi előírásokat, a szükséges szavazattöbbségre 

vonatkozóan.  

 


