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Bihar megye 

Határozat 

Amelyek a technikai-gazdasági mutatók aktualizálását, a munkavégzési szerződés 
aláírása eredményeképp, a beruházási célkitűzést illetően, ,,Építése és fejlesztése a 
gyermekeknek szóló kantin’’projektnek.a J.Calvin utcán, amelyet belefoglaltak, a 
Nemzeti Fejlesztési Program keretébe, 2017-2020 között. 

 

Margittai municípium Helyi Tanácsa összeült rendes ülésre, 2019.09.26-án. 

 

Figyelembe véve a 6451-es számú elfogadó szakjelentést, 2019.09.18-ból és a 
projektbecslését, amelyet megvalósítanak mint befektetési célt, ,, Építése és berendezése az 
óvoda kantinjának-J.Calvin utca’’ 

Tanulmányozva a szakjelentését a Technikai vezetőségnek, amely 6509-es szám alatt van 
beiktava,  

Figyelembe véve a 2017.11.07 /160 Helyi Tanácsi határozatot, amely a kivitelezhető 
tanulmánynak és a technikai-gazdasági mutatóknak, a beruházási célkitűzésnek: Építése és 
rendezése a technikai-gazdasági mutatóknak, a beruházási célkitűzést-, ahol el lesznek 
fogadva  a technikai- gazdasági mutatóknak, a teljes értéket illetően, 475.163,87 lei értékben, 
amelyben el van foglalva a 2017.11.07- /161Margitta munícipium Helyi Tanácsának 
határozata által, a nem visszatérítendő költségeket illetően, amelynek összege 23.784,57-es 
lei, TVA nélkül. 

Figyelembe véve a 12-es cikkelyét a Metodológiai Normáknak, a megvalósítását illetően, a 
2013/28 Sürgősségi Kormányrendelet előírásait illetően, a Sürgősségi Kormányrendeletben, a 
nem visszatérítendő finanszírozások haszonélvezőinek, ahogy  a beruházási szerződés 
megkötését illeti és a technikai projekt kidolgozását illetően, aktualizálja megfelelően állandó 
jelmondata, a beruházást illetően, elfogadják határozaton keresztül és átadja a Regionális 
Fejlesztési Minisztériumnak és a Közadminisztrációnak, összhangban a megkötött beruházási 
szerződéseket, a hivatalos megadási procedúrákat illetően. 

Az értesítése a Költségvetési és Könyvelőségi és a Köz és magántulajdont adminisztráló 
Bizottságnak. 

Összhangban a 2006 /273 Törvény 44-es cikkelyének előírásainak, amely a közfinanszírozást 
illeti, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, 

A 2019-es /57 Sürgősségi Kormányrendelet 129-es cikkelyének 4-es cikkelye alapján, a d 
pontjával összekötve a 196-os cikkely 1.bekezdésének a pontjával. 



Határozat: 

1.Cikkely:  az Építése és berendezése az óvodai kantinnak- a J.Calvin utcán, beruházások 
technikai-gazdasági mutatóiknak aktualizálását illetően, amelyet eredményez a kivitelezési, 
margittai municípium és kidolgozása a Sc SANALEX Srl-Sc Rakozen Preconsulting Srl, 
amelyek be vannak mutatva az 1.mellékletében, a jelen jelentésnek. 

2.Cikkely: elfogadása az általános becslésnek, aktualizálva az építése és berendezése az 
óvodai ebédlőnek a J.Calvin út, kijelölve a beruházás értékéről a költségvetés forrásait, az 
állami és helyi költségvetést, a 2.melléklet szerint. 
3.Cikkely: A jelen határozatot közlik: Margitta municípium polgármesterével, a Bihar megyei 
Prefektúra Intézményével, a Technikai Vezetőséggel(2 ex),kifüggesztésre, a polgámesteri 
hivatalnál, a www.marghita.ro oldalon. 
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14 megjelent tanácsos közül, 14-en szavaztak mellette. 


