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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

 

2017. január 16.-i 

16. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények és Maros megye saját költségvetését megillető, 

2017. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjak jóváhagyására vonatkozó 201/21.12.2016. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozatnak az 1. sz. Mellékletének a módosítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva az 1220/19.01.2017. sz. a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények és Maros megye 

saját költségvetését megillető, 2017. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjak jóváhagyására 

vonatkozó 201/21.12.2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1. sz. Mellékletének 

módosítására vonatkozó, egyes díjak eltörlése miatt, a melléklet 1 pontjának a semmisé nyilvánításával, 

határozattervezet Indokolását, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve: 

- az utólag módosított és kiegészített Adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015. sz. Törvény 453-500 

cikkelyeit; 

- az utólag módosított és kiegészített a román állampolgárok nyilvántartására, tartózkodási helyükre, 

állandó lakhelyükre és személyazonossági irataikra vonatkozó 97/2005. sz. Sürgősségi Kormány 

Rendeletet és a Lakósság nyilvántartó állandó jegyzékéből szolgáltatott adatokra vonatkozó díjak 

megállapításának a számítási alapjának a jóváhagyására vonatkozó 387/2005. sz. Kormány 

Határozatot; 

- az egyes díjak és illetékek eltörlésére, valamint egyes jogszabályok módosítására és kiegészítésére 

vonatkozó 1/2017. sz. Törvény; 

- az utólag módosított és kiegészített a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 20. 

cikkelyének (1) bekezdésének ”b” betűjét, 27. cikkelyét, 30. cikkelyének (1) és (2) bekezdéseit és a 68. 

cikkelyét; 

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

215. sz. Törvény 91. cikkelyének (3) bekezdésének ”c” betűjének és 97. cikkelyének (1) bekezdésének 

rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely A Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények és Maros megye saját költségvetését 

megillető, 2017. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjak jóváhagyására vonatkozó 201/21.12.2016. 

sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1. sz. Mellékletének az I. pontját 2017 február 1-től 

semmisé nyilvánítja. 
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II cikkely (1) A jelen határozat végrehajtásáért felelnek: a Gazdasági Igazgatóság és a Maros Megyei 

Személynyilvántartó Igazgatóság. 

(2) A határozat közzétevődik Maros megye Hivatalos Közlönyében és közölni fogják a:  

- Maros Megye Prefektusi Hivatalának; 

- Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak; 

- Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságának. 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

KÖLTSÉGVETÉSI SZOLGÁLAT 

  1220/19.01.2017 sz. 

VII/B/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények és Maros megye saját költségvetését megillető, 

2017. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjak jóváhagyására vonatkozó 201/21.12.2016. sz. 

Határozatának a Maros Megyei Tanácsnak az 1. sz. Mellékletének a módosítására vonatkozó 

határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények és Maros megye saját költségvetését megillető, 

2017. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjak jóváhagyására vonatkozó 201/21.12.2016. sz. 

Határozatának a Maros Megyei Tanácsnak, az 1. sz. melléklettel, meghatározták a Maros Megyei 

Személynyilvántartó Igazgatóság által biztosított szolgáltatások díjait a 2017. évre. 

A fent említett melléklet I. pontjába meghatározták az intézményünk által biztosított szolgáltatások 

eljárási bélyegilletékeit. 

Az egyes díjak és illetékek eltörlésére, valamint egyes jogszabályok módosítására és kiegészítésére 

vonatkozó 1/2017. sz. Törvény VI. cikkelye kimondja: „Az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel, Románia Hivatalos Közlönyének, I. Részének, az 1999. július 6.-i 321. számában 

közölt eljárási bélyegilletékekre vonatkozó 117/1999. sz. Törvény semmisé nyilvánítódik.” 

Eszerint, a fent említettek értelmében, szükségszerűvé válik a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt 

intézmények és Maros megye saját költségvetését megillető, 2017. évre érvényes egyes helyi 

illetékek és díjak jóváhagyására vonatkozó 201/21.12.2016. sz. Határozatának a Maros Megyei 

Tanácsnak, az 1. sz. Mellékletének I. pontjának a semmisé nyilvánítása.  

 

 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Florentina Tanţoş 
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