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 38. számú HATÁROZAT 
2016. március 31-i 

S.C Herlitz România S.R.L álltal végrehajtott Marosvásárhelyi Rozelor utca 11 sz. alatti ingatlant 
aluljáró munkálatok helyeslését illetően, a közműhálózat összeköttetés létesitésé 

érdekében 
 

Maros Megyei Tanács, 

 

Látván a Gazdasági Igazgatóság  2016/ 4579 sz. tényfeltáró indoklását, valamint a szakbizottságok 

meghagyását,  

 

Figyelembe véve az 1991/ 50 sz. Törvény rendelekezéseit, az épitkezési munkálatok engedélyezését 

illetően, újra kiadva, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, valamint a S.C. Herlitz    

România S.R.L. 2016.03.14/ 30 sz. cimzését,  

 

A 2001/ 215 sz. Törvény 91. cikk (1) bekezdés “c” betűjének, valamint a 97. cikk (1) bekezdésének 

rendelkezéseire alapozva, a helyi közigazgatást illetően, újra kiadott, az utólagos módositásokkal és 

kiegészitésekkel, 

 

 

 

határozza: 

 

 

1.Cikk. (1) Helyeslik a Marosvásárhelyi Rozelor utca 11 sz. alatti ingatlant aluljáró 
munkálatokvégrehajtását a közműhálózat összeköttetés létesitésé érdekében, a mellékletbe foglalt  
technikai jelentésnek, valamint a helytez tervnek megfelelően, mely a jelen határozat szerves részei, a 
S.C. Herlitz    România S.R.L. költségére.  

 

(2) A jelen hejeslés nem minősül az  (1) bekezdésben emlitett épitkezési munkálatok elvégzéséhez 

szükséges engedéllyel, a munkálatok haszonélvezőjének a kötelessége, hogy minden szükséges 

értesitésre, egyezményre, engedélyre szert tegyen a törvény előirásai szerint.  

 

2.Cikk. A jelen határozat közzétevődik a Maros Megyei Tanács  Gazdasági Igazgatósága és a  S.C. 

Herlitz România S.R.L. részére, melyek felelnek a határozat beteljesülésének tekintetében. 
 

 

 

 

 

ELNÖK                                                                                                                      Ellenjegyzi 

Ciprian Dobre                                                                                                               TITKÁR 

                                                                                                                                   Paul Comsa 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

   
 

2016.03.24/ 4579 sz. 
VI/D/1 Akta 

INDOKLÁS 
S.C Herlitz România S.R.L álltal végrehajtott Marosvásárhelyi Rozelor utca 11 sz. alatti ingatlant 

aluljáró munkálatok helyeslését illetően, a közműhálózat összeköttetés létesitésé 
érdekében 

 
A Maros Megyei Tanács  2006/ 120 sz. Határozata jóváhagyta a S.C Herlitz România S.R.L 50 
négyzetméteres felületen történő áthaladási szolgalma, a Marosvásárhelyi Katonai 
Parancsnokság bejárati kapu alapjának befele, a Marosvásárhelyi Katonai Parancsnokság 
udvara fele nyiló módisitása álltal.   
 
Az áthaladási szolgalom be volt jegyezve a Marosvásárhelyi Ingatlan-nyilvántartásba a 
125769 sz. alatt, kataszteri száma Top. 145/ 2/ 1 861 négyzetméteres felülettel, tulajdonosa 
S.C Herlitz România S.R.L és a Marosvásárhelyi Ingatlan-nyilvántartásba a 125768 sz. alatt, 
kataszteri száma Top. 145/ 2/ 2/2 , telekkönyvi száma 2275/2, 50 négyzetméteres felülettel, 
Maros Megye közkincs tulajdona.  
 
A S.C. Herlitz România S.R.L. álltal beadott  2016/ 30 sz. cimzés alapján, melyet hivatalunkban 
2016/ 4579 sz. rögzitettünk, a megyei hatóságok jóváhagyását kérelmezik, a Marosvásárhelyi 
Rozelor utca 11 sz. alatti ingatlant aluljáró munkálatok végrehajtását illetően, a közműhálózat 
összeköttetés létesitésé érdekében, a S.C. Arhitecton S.R.L. technikai jelentésének megfelelően.  
 
A munkálatok végrehajtása érdekében a Marosvásárhelyi Polgármesteri hivatal kibocsátotta a 
2016.03.04/ 359 sz. terv engedélyt, mely álltal kérelmezik azon tulajdonosok beleegyezését, melyek 
sértve lesznek a technikai közműhálózat  a hiteles formában javasolt városrendezési útvonalon.  
 
A megyei tanács engedélye azon feltétel mellett fog kibocsátatni, ha az összes épitkezési munkálat a 

kérelmező, azaz a S.C. Herlitz România S.R.L. költségére fog történni.  
 
A fentiek alapján álláspont foglalás és jóváhagyás tekintetében alávetjük a határozattervezetet a S.C 

Herlitz România S.R.L álltal végrehajtott Marosvásárhelyi Rozelor utca 11 sz. alatti ingatlant aluljáró 
munkálatok helyeslését illetően, a közműhálózat összeköttetés létesitésé érdekében.  

 
 
 
 

 
ELNÖK                                                                                          ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 

Ciprian Dobre                                                                                              Alin Mărginean 

 

VEZETŐ MÉRNÖK 

Şipoş Răzvan 
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