
 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

47. számú HATÁROZAT 
2016. március 31-i 

három helyiség aktuális hozzárendelésének módositását illetően, egy új lakosság-
nyilvántartó központhoz való hozzárendelés értelmében 

 
Maros Megyei Tanács, 
 
Látván a 2016.03.08-i  Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Központ 2045 sz. 
tényfeltáró indoklását, mely álltal három község, illetőleg Mezőpagocsa, 
Mezősámsond és Mezőkirályfalva jelenlegi hozzárendelésének a Mezőrűcsi Helyi 
Lakosság-nyilvántartó Központhoz való hozzárendelése javaslódik, valamint a 
szakbizottságok meghagyását,  
 
Tudomásul véve a 2016.03.01-i Mezőpagocsai Község Polgármesteri hivatalának 40. 
számú cimzését, a 2016.02.29-i Mezősámsond Község Polgármesteri hivatalának 51. 
számú cimzését, illetve a 2016.02.10-i Mezőkirályfalva Község Polgármesteri 
hivatalának 225. számú cimzését a helyiségek jelenlegi hozzárendeltségük 
módositásának jóváhagyását illetően,  
 
Figyelembe véve a 2016.03.15-i Bukaresti Személy-nyilvántartó és Adatkezelési 
Központ 3750013 sz. kedvező meghagyását, 
 
A 2001/84 sz. Kormányrendelet 25. Cikk. rendelkezéseinek értelmében, a személy-
nyilvántartási közszolgálatok létesitését, szervezését és működését illetően, az 
utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, 
 
A 2001/ 215 sz. helyi önkormányzati Törvény 91. Cikk (1) bekezdés és 97. Cikk (1) 
bekezdés irányelveinek megfelelően, újból közzétett, az utólagos módositásokkal és 
kiegészitésekkel, 

 
 

határozza: 
1. Cikk. (1) Jóváhagyásra kerül a területi-közigazgatási egységek helyi közösségi 
szemály-nyilvántartó központokhoz való hozzárendelésének módositása, abban az 
értelemben, hogy a Mezőrűcsi Község Helyi Személy-nyilvántartási Közszolgálat 
tényleges működési dátumának kezdetével Mezőpagocsa, Mezősámsond és 
Mezőkirályfalva községei ezen szolgálathoz hozzárendeltek.  
(2) Ugyanazon dátummal együttesen Mezőpagocsa, Mezősámsond községek 
Marosvásárhelyi Személy-nyilvántartó Központhoz való hozzárendelése, valamint 
Mezőkirályfalva Szászrégeni Személy-nyilvántartó Központhoz való hozzárendelése  
megszűnik.  
 
2. Cikk. A jelen határozat nyilvánosság elé kerül és közölve lessz a Maros Megyei 
Prefektus Intézménnyel, a Bukaresti Személy-nyilvántartó és Adatkezelési Központal, 
a Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Központal, a Mezőrűcsi Község Helyi Személy-
nyilvántartási Közszolgálatával, a Szászrégeni Község Helyi Személy-nyilvántartási 
Közszolgálatával, Mezőrűcsi Községének Polgármesteri Hivatalával, Mezőpagocsa 



 

Községének Polgármesteri Hivatalával, Mezősámsond Községének Polgármesteri 
Hivatalával, Mezőkirályfalva Községének Polgármesteri Hivatalával, Marosvásárhely 
Polgármesteri Hivatalával és a Szászrégeni Polgármesteri Hivatallal.  
 
 
ELNÖK                                                                                                      Ellenjegyzi  
Ciprian Dobre                                                                                                 TITKÁR  
                                                                                                               Paul Comsa 
 
 

 
 
 

 

 



 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

MAROS MEGYEI TANÁCS               MAROS MEGYEI LAKOSSÁG-NYILVÁNTARTÓ KÖZPONT 

2016.03.08/ 2045 Sz. 
A17 Akta 

INDOKLÁS 
három helyiség aktuális hozzárendelésének módositását illetően, egy új lakosság-
nyilvántartó központhoz való hozzárendelés értelmében 
 
A helyi közösségi személynyilvántartó közszolgálat álltal végzett tevékenység alapja 
a szolgáltatások polgárokhoz való közelitésének elve, melyet úgy az állam 
érdekében, mint a személyek érdekében folytat.  
 
Mezőrücs községén belüli folyamatban van egy új közösségi személynyilvántartó 
közszolgálat előkészitése, mely a személynyilvántartó szálon kiszolgálja Mezőrücs, 
Mezőpagocsa, Mezősámsond és Mezőkirályfalva községek polgárait.  
 
 Mezőpagocsa és Mezősámsond községei jelenleg a Marosvásárhelyi Helyi 
Személynyilvántartó Közszolgálathoz vannak rendelve, mig Mezőkirályfalva községe a 
Szászrégeni Helyi Személynyilvántartó Közszolgálathoz tartozik.  
 
Mezőpagocsa, Mezősámsond és Mezőkirályfalva községei kinyilatkozatták 
egyetértésüket a jelenlegi hozzárendelés módositását illetően, a 2016.03.01-i 40. 
számú, 2016.02.29-i 51. számú, illetve a  2016.02.10-i 225. számú cimzések álltal.  
 
A 2001/ 84. Sz. Kormányrendelet 25. Cikk (3) bekezdés rendelkezéseinek 
megfelelően, a személynyilvántartó közszolgálatok létesitését, szervezését és 
működését illetően, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel „a jelenlegi 
hozzárendelés módositása a személynyilvántartó közszolgálatok létesitésétől és azok 
szervezésétől függően, a megyei tanács határozata álltal állapitódik meg, a megyei 
közszolgálat javaslatára, a Központ meghagyásával” (Személynyilvántartó és 
Adatkezelési  Központ Bukarest).  
 
A Bukaresti Személynyilvántartó és Adatkezelési Központ 2016.03.15-i 3750013 sz. 
cimzése álltal, meghagyta azon helyiségek jelen hozzárendelésének módositását, 
melyek a Mezőrűcsi Helyi Lakosság-Nyilvántartó Központ álltal lesznek kiszolgálva.  
 
A fentiek értelmében, jóváhagyás tekintetében alávetjük a határozattervezetet a 
három helyiség aktuális hozzárendelésének módositását illetően, egy új lakosság-
nyilvántartó központhoz való hozzárendelés értelmében.  
   
 

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 
CODRUŢA SAVA 

 
 

2.számú példány 
Összeállitotta: Maria Romela Bocheş – jogi tanácsos 
Ellenőrizte: Codruţa Sava – ügyvezető igazgató 
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