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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2016. december 21-i 

199. számú HATÁROZAT 

Marosvásárhely municípiumban, a megye köztulajdonához tartozó Călăraşilor utca 26-28. sz. alatti 

ingatlanból, egyes helyiségek ingyenes használatba adására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság által bemutatott 24.046/14.12.2016. sz. Indokolását és a 

szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség 565714/09.12.2016. sz. átiratát, amelyet a 

23866/13.12.2016. sz. alatt iktattak be a Maros Megyei Tanácsnál, 

Figyelembe véve az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra 

vonatkozó 2001. évi 215. számú Törvény 124. cikkelyének a rendelkezéseit, 

Betartva a köztulajdonban levő javakra vonatkozó 213/1998. sz. Törvény és az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. 

Törvény 874. cikkelyének a rendelkezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 

215. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének c) betűjének és 97. cikkelyének (1) bekezdésének 

rendelkezéseinek az alapján, 

határoz: 

1. cikkely Jóvá hagyja a Marosvásárhely municípium, Călăraşilor utca 26-28. sz. alatti ingatlanban 

található 59,04 m
2
 hasznos felületű, egyes helyiségek ingyenes használatba adását, 3 éves periódusra, a 

Maros Megyei Rendőr-felügyelőségnek, székhelye Marosvásárhely municípium, Zefirului utca 2. sz. 

2. cikkely Az 1. cikkelyben említett helyiségek be vannak azonosítva a jelen határozat szerves részét 

képező MELLÉKLET-ben. 

3. cikkely Jelen határozat közlődik a Gazdasági Igazgatósággal és a Maros Megyei Rendőr-

felügyelőséggel, akik felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  24.046/14.12.2016 sz. 

 

VII/D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

Marosvásárhely municípiumban, a megye köztulajdonához tartozó Călăraşilor utca 26-28. sz. alatti 

ingatlanból, egyes helyiségek ingyenes használatba adására vonatkozóan 

 

Egyes javak a Bukarest Municípium Általános Tanácsának, megyei és helyi tanácsoknak 

igazgatásába, a területi közigazgatási egységek köztulajdonába, a Közigazgatási és 

Belügyminisztérium igazgatásából, az állam köz vagy magántulajdonából való átadására vonatkozó 

2344/2004. sz. Kormány Határozattal átkerült az állam tulajdonából a Közigazgatási és 

Belügyminisztérium igazgatásából Maros megye köztulajdonába és a Megyei Tanács igazgatásába, 

a Marosvásárhely, Călăraşilor utca 26-28. sz. alatti ingatlannak egy része, azaz 26 szoba 456,38 m
2
 

felülettel, ami az egész épület hasznos felületének a 24,8%-át képezi. 

A Maros Megyei Tanács a 9/2003. sz. Határozatával jóváhagyta az átadását Marosvásárhely Helyi 

Tanácsának az igazgatásába 397,34 m
2
 felületű 23 szobának, a Maros Megyei Személynyilvántartó 

Igazgatóságának adminisztrálásra 59,04 m
2
 felületű 3 szobát a III. Emeleten. 

A Maros Megyei Tanács a 136/2012. sz. Határozatával a megyei közhatóság jóváhagyta, egy 5 éves 

periódusra, Marosvásárhely municípiumban, Városháza utca 2 sz. alatti ingatlanban található, egyes 

helyiségeknek az átadását ingyenes használatra a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság 

részére, a tevékenységük optimális körülmények között való folytatásának az érdekébe, ezzel 

felszabadítva a Marosvásárhely, Călăraşilor utca 26-28. sz. alatti ingatlanban elfoglalt helyiségeket. 

A Maros Megyei Tanács a 169/2013. sz. Határozatával a megyei közhatóság jóváhagyta, egy három 

éves periódusra, a Călăraşilor utca 26-28. sz. alatti ingatlanban található felszabadult három 

szobából álló helyiségnek, a III. szinten, az átadását ingyenes használatra a Maros Megyei Rendőr-

felügyelőségnek a specifikus tevékenységeiknek a végzésére. 

Mivel a fennemlített helyiség ingyenes használatba adásának a határideje lejárt, a Maros Megyei 

Rendőr-felügyelőség a 23866/13.12.2016. sz. átiratába kérelmezte a megyei közhatóságtól, a 

Marosvásárhely, Călăraşilor utca 26-28. sz. alatti ingatlanban található 59,04 m
2
-es felületű helyiség 

ingyenes használatba adását, 3 éves periódusra 

Figyelembe véve a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 874. cikkely 

rendelkezéseit, javasoljuk, hogy a Marosvásárhely municípium, Călăraşilor utca 26-28. sz. alatti 

ingatlanban található 59,04 m
2
 felületű, a határozat MELLÉKLETÉBEN beazonosított helyiségek 

ingyenes használatba adását, 3 éves periódusra, a Maros Megyei Rendőr-felügyelőségnek. 

Figyelembe véve a bemutatottakat, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozat 

tervezetet. 
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ELNÖK n. 

ALELNÖK 

Alexandru Cîmpeanu 

VEZÉRIGAZGATÓ 

Alin Mărginean

Készítette: Marcela Moldovan, tanácsadó 
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