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2017. június 29.-i 

94. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak a 

szervezeti felépítésének, státuszjegyzékének és szervezési és működési szabályzatának a 

jóváhagyásáról szóló 2010. 08. 12.-i 111. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2 mellékletének 

a módosítására vonatkozóan 

 

 

Maros Megyei Tanács, 

Látva az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak a 

szervezeti felépítésének, státuszjegyzékének és szervezési és működési szabályzatának a 

jóváhagyásáról szóló 2010. 08. 12.-i 111. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2 mellékletének 

a módosítására vonatkozó 12.432/22.06.2017. sz. Indokolást,  

Figyelembe véve a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság által 2017 májusában 

szervezett szakmai fokozatban való előmeneteli vizsga eredményét, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, újraközölt, a Köztisztviselők statútumára 

vonatkozó 188/1999. sz. Törvény 64. cikkelyének a rendelkezései szerint, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének ”a” betűje és a 97. cikkelyének (1) 

bekezdésének alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Személynyilvántartó 

Igazgatóságnak a szervezeti felépítésének, státuszjegyzékének és szervezési és működési 

szabályzatának a jóváhagyásáról szóló 2010. 08. 12.-i 111. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 

a 2 melléklete módosul, és a melléklettel helyettesítik, amely szerves része a jelen határozatnak.  

II. cikkely A jelen határozat végrehajtásáért a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak 

a Jogi, humánerőforrás és közönségszolgálati osztálya felel. 

 

 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi  

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma 
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  12.432/22.06.2017. sz. 

VI D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak a 

szervezeti felépítésének, státuszjegyzékének és szervezési és működési szabályzatának a 

jóváhagyásáról szóló 2010. 08. 12.-i 111. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2 mellékletének 

a módosítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 2010. augusztus 112.-i 111. sz. Határozatával jóváhagyták a Maros 

Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság szervezeti felépítését, státusz jegyzékét és a szervezési és 

működési szabályzatát. 

Az előbb említett igazgatási okirat 2 melléklete tartalmazza az intézmény státusz jegyzékét. Ez a 

melléklet volt még módosítva a jóváhagyásától, az utolsó módosítást a Maros Megyei Tanácsnak a 

2016. október 27.-i 164. sz. Határozatával. 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság, 2017 májusában szervezett szakmai fokozatban 

való előmeneteli vizsgát az egyik közhivatalnoknak. 

Az előmenetel, mint a közhivatalnokok karrierjeinek a fejlesztése, felsőbb köztisztségnek az 

elfoglalásával, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt A közhivatalnokok 

státuszára vonatkozó 188/199. sz. Törvény, 4. Szakaszban – A köztisztviselők előmenetele és a 

szakmai teljesítmények értékelés van szabályozva. A szakmai fokozatokban való előmenetel nincs 

egy elfoglalatlan állás létezéséhez kötve. 

A köztisztviselőnek sikerült a szakmai fokozatban való előmeneteli vizsgája és mivel a törvényes 

feltételek teljesítve vannak, szükség van az általa elfoglalt állásnak az átalakítására a rögtön 

következő felsőbb szakmai fokozatúvá. 

Eszerint, javasolják a köztisztségnek a módosítását a státusz jegyzékben a 3-as pozíciónál előírt első 

tanácsadóból fő tanácsadóvá. 

A fennebbiekkel szemben, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra Az utólag módosított és 

kiegészített, a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak a szervezeti felépítésének, 

státuszjegyzékének és szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyásáról szóló 2010. 08. 12.-i 

111. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2 mellékletének a módosítására vonatkozó 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

 

Készítette: Codruţa Sava, végrehajtó igazgató  
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