Margitta municípium Helyi Tanácsa
Határozat
A 70/2019.05.29-es Helyi Tanácsi határozat módosításának elfogadását a Margitta
municípium projekt engedélyezésére, kiegészítése és módosítása a 2018.08.10/98-as
Helyi Tanácsi határozatnak, Bihar megye, és elfogadása a technikai-gazdasági
dokumentációnak( SF fázis) és a technikai-gazdasági mutatók, beleértve a mellékletét,
amely a beruházás összefoglalását illeti, amelyet javasolnak, a Közvilágítás Margittán
nevű projekt megvalósítására, Bihar megyében
.
Margitta municípium Helyi Tanácsa összeült rendkívüli ülésre, 2019.06.19-én.
Figyelembe véve a 2019.06.14-es/3047 szakjelentését, amelyet Stoianovici Silvian, az
urbanisztikai és várostervezési osztály felügyelője minőségében állít ki, a 3047-es számú,
2019.06.14-i, a pontosítása az 5-ös számú kérelemnek, amelyet a kolozsvári Regionális
Fejlesztési Társaság, a 98-as számú Helyi Tanácsi határozat, 2018.08.10-ből, amely a
technikai-gazdasági dokumentációt, beleértve a mellékletét, amely a tartalmi leírását illeti a
javasolt beruházásnak, amelyet megvalósítanak a projekten belül és amelyet kiegészít a 70-es
Helyi Tanácsi határozatnak, 2019.05.29-ből, a szakbizottsági jóváhagyási jelentése.
A 2001/215ös Helyi Közigazgatási Törvény 36-os cikkelyének 4-es bekezdésének e pontja,
újrakiadva, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel.
Határoz
1.Cikkely: elfogadják a módosítását a 70-es Helyi Tanácsi határozatnak 1. Cikkelye,
2019.05.29-ből, amely a projekt elfogadását illeti, Modernizálása a közvilágításnak Margitta
municípiumban, Bihar megye, kiegészítik és módosítják a 98-as Helyi Tanácsi határozatot,
amelyik belefoglalja a javasolt beruházását , amelyet végrehajtanak: Modernizálása a
közvilágításnak, Margitta municípiumnak, Bihar megye.’’elfogadják a módosítását a 70-es
Helyi Tanácsi határozatnak, 2019.05.29-es melléklete, amelyik a Technikai-Gazdasági
Dokumentációt és a technikai-gazdasági mutatók- a projekt megvalósíthatósági
tanulmányának fázisa, Bihar megye, a dokumentációval megeggyezően, amelyik e jelen
határozat szerves részét képezik.
2.Cikkely: elfogadják a 2-es cikkely b pontjának módosítását, a 70-es Helyi Tanácsi
határozatból, 2019.05.29-ből: ,,Modernizálása a közvilágításnak Margitta municípiumban,
kiegészítése és módosítása a 98-as helyi tanácsi határozatnak, 2018.08.10-ből, amely a
Technikai- Gazdasági dokumentációt illeti, SF fázis és a technikai-gazdasági mutatók,
beleértve a teljes leírása a megvalósított javasolt beruházásnak és a technikai- gazdasági
mutatóknak: Modernizálása a közvilágításnak, Bihar megyében.
3.Cikkely: elfogadják a módosítását a 70-es Helyi Tanácsi határozatnak, 2019.05.29-ből, a
következő projektnek: modernizálása a közvilágításnak Margitta municípiumban, Bihar
megye,kiegészítése és módosítása a 98-as Helyi Tanácsi határozatnak, 2018.08.10-ből és a
technikai-gazdasági mutatóknak, beleértve a mellékletet, amely a beruházás összegző leírása,
amelyik elfogadja a technikai-gazdasági (Sf fázist) és a technikai-gazdasági mutatókat,
beleértve a mellékletét, amely a gazdasági-technikai mutatókat illeti, amely az összefoglaló
leírását illeti a javasolt beruházásnak, elfogadják a módosítását az 1-es mellékletnek, a
70/2019.05.29-es Helyi Tanácsi határozatnak, amelyik képviseli az összefoglaló leírását a
beruházási projektnek.
4.Cikkely: elfogadják a 70-es Helyi Tanácsi határozat 7-es cikkelyét , 2019.05.29-ből, amely
a következő projekt elfogadásáról szól, Modernizálása a közvilágításnak Margitta
munícipiumban, Bihar megye, kiegészítése és módosítása a 98-as Helyi Tanácsi határozatnak,
2018.08.10-ből, beleértve a javasolt beruházását.

5.Cikkely: elfogadják a módosítását a 70-es Helyi Tanácsi határozat 8-as cikkelyének,
2019.05.29-ből, amely az elfogadását illeti a ,, modernizálásának a városi közvilágításnak,
Bihar megye, kiegészítés és módosítása a 98-as Helyi Tanácsi határozatnak, 2018.08.10-ből,
amely a technikai-gazdasági dokumentáció (SF fázis) és a technikai-gazdasági mutatóknak,
amely beleértve a mellékletét.
6.Cikkely: a jelen határozatot közlik a Bihar megyei Prefektúra Intézményével, Margitta
municípium polgármesterével, a Technikai vezetőséggel, a Kolozsvári Regionális Fejlesztési
Társasággal, kifüggesztésre, dossziéba.
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14 összeült tanácsos közül 14-en szavaztak mellette.
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