MAROS MEGYEI TANÁCS
2017. március 30.-i
29. számú HATÁROZAT
egy ingatlannak Maros megye köztulajdonából az állam köztulajdonába való átutalására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva a Gazdasági Igazgatóság 6100/23.03.2017. sz. indokolását, valamint a szakbizottságok
véleményezéseit,
Figyelembe véve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 2016.12.22.-i 162018. sz. átiratát,
amelyet a 2016.12.27.-i 24867. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, valamint a Maros Megyei
Mezőgazdasági Igazgatóság 2017.01.31.-i 237. sz. átiratát, amelyet a 2017.01.31.-i 1952. sz. alatt
iktattak a Maros Megyei Tanácsnál,
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium alárendeltségében/irányításában levő egyes
szervezetek újraszervezésére vonatkozó egyes intézkedésekre vonatkozó 157/2006. sz. Törvény 5.
cikkelyének (2) bekezdésének rendelkezései szerint,
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi
215. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének a) és c) betűjének és 97. cikkelyének alapján,

határoz:
1. cikkely (1) Jóváhagyja a Marosvásárhely municípium, Mărăşeşti tér, 13. sz. alatt levő, a
92709/N/III/Marosvásárhely sz. telekkönyvben megjelölt ingatlan átadását Maros Megye
köztulajdonából az állam köztulajdonába, fenntartva a használati jogot, amit jóváhagytak a 113/2015.
sz. Maros Megyei Tanács Határozattal a Közösségek közötti Fejlesztés Egyesülete az „AQUA
INVEST MUREŞ” javára és a 10/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal a Romániai
Vöröskereszt Társaság – Maros Megyei Kirendeltségének javára.
(2) Az (1) bekezdésben említett ingatlan adatai meg vannak jelölve a jelen határozat szerves részét
képező mellékletben.
2. cikkely Az 1. cikkelyben említett ingatlan átadása-átvétele az érdekelt felek között megkötött
protokoll alapján fog történni, 30 napos határidőn belül.
3. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával és a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériummal, akik felelnek a végrehajtásáért.
ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY
6100/23.03.2017 sz.
VII/D/1 akta
INDOKOLÁS
egy ingatlan Maros megye köztulajdonából az állam köztulajdonába való átutalására vonatkozóan
A Marosvásárhely municípium, Mărăşeşti tér, 13. sz. alatt levő ingatlant átutalták Maros megye
köztulajdonába két lépésben.
Eredetileg a S.C. „Industrie Mică şi Prestaţii” S.A. (Kisipari és Szolgáltató R.T.) tulajdonából
átutalták Maros megye köztulajdonába és a Maros Megyei Vidéki Közszolgáltató Önálló Ügyvitelű
Társaság igazgatása alá, a működésének az érdekébe, a Marosvásárhely-i 3374/a sz. CF
(telekkönyv) szerinti 354 nm felületű építményt.
Az ingatlanhoz tartozó területet átruházták az állam köztulajdonából a Maros megyei
köztulajdonba, az egyes ingatlanok jogi besorolásának a szabályozására vonatkozó 1658/2008. sz.
Kormány Határozattal.
Utólag az egész ingatlant – területet és építményt átruházták a Maros Megyei Mezőgazdasági
Kamarának, a Marosvásárhely municípium, Mărăşeşti u. 13 sz. alatt elhelyezkedő, Maros megyei
köztulajdonban levő ingatlan felett az üzemeltetési jog átruházására vonatkozó 119/2010. sz. MMT
Határozatával.
A Maros Megyei Mezőgazdasági Kamarát, a Mezőgazdasági Tanácsadási Országos Ügynökségek
alárendeltségében levő megyei mezőgazdasági tanácsadási hivatalok/központok újraszervezésével a
megyei mezőgazdasági kamarák alapítására vonatkozó 1609/2009. sz. Kormány Határozat
alkalmazásával, a Maros Megyei Tanácsnak a Maros Megyei Mezőgazdasági Kamarának a
szervezeti ábrájának, tisztségjegyzékének és Szervezési és működési szabályzatának a
jóváhagyására vonatkozó 25/2010. sz. Határozatával, alapították.
A szóban forgó ingatlanban folytatja a tevékenységét a Közösségek közötti Fejlesztés Egyesülete is
az „AQUA INVEST MUREŞ”, megyei érdekeltségű közintézmény, és a Romániai Vöröskereszt
Társaság – Maros Megyei Kirendeltsége, országos érdekeltségű közintézmény, a MMT 113/2015.
és 10/2017. sz. Határozatai szerint.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium alárendeltségében/irányításában levő egyes
szervezetek újraszervezésére vonatkozó egyes intézkedésekről szóló 157/2006. sz. Törvénnyel
szabályozták a megyei mezőgazdasági igazgatóságok újraszervezését, mint jogi személyiséggel
rendelkező közintézmények, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumnak alárendelt
dekoncentrált közszolgáltatások, a megyei és Bukarest municípiumi mezőgazdasági igazgatóságok
tevékenységének, örökségének és személyzetének, agronómus házainak, a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Minisztérium keretében működő Felügyeleteket, vizsgálatokat és ellenőrzéseket
nyomon követő igazgatóságnak alárendelt működőképes osztályainak az átvételével.
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A fennemlített jogszabály 5. cikkelyének (2) bekezdésének rendelkezései szerint „A megyei
mezőgazdasági kamarák igazgatása alatt levő, a megye köztulajdonába tartozó javakat át kell
utalni az állam köztulajdonába megyei tanács határozat útján, maximum 15 napon belül a jelen
törvény érvénybe lépésének dátumától”.
A fennemlített jogi előírások alkalmazásában, a Vidékfejlesztési és Közigazgatási Minisztérium a
2016.08.09.-i 70667. sz. átiratával, kérvényezi a Marosvásárhely municípium, Mărăşeşti utca, 13.
sz. alatt levő ingatlan átadását az állam köztulajdonába, a Maros Megyei Tanácsnál a 2017.01.31.-i
1952. sz. alatt iktatott, 2017.01.31.-i 237. sz. átiratában a Maros Megyei Mezőgazdasági
Igazgatóság kérelmezi tőlünk a támogatásunkat a tevékenység optimális feltételek között történő
kivitelezésének érdekébe.
Figyelembe véve a bemutatottakat javasoljuk a Marosvásárhely municípium, Mărăşeşti tér, 13. sz.
alatt levő, a 92709/N/III/Marosvásárhely sz. telekkönyvben megjelölt ingatlan átadását Maros
Megye köztulajdonából az állam köztulajdonába, fenntartva a használati jogot, amit jóváhagytak a
113/2015. sz. MMTH-val a Közösségek közötti Fejlesztés Egyesülete az „AQUA INVEST
MUREŞ” javára és a 10/2017. sz. MMTH-val a Romániai Vöröskereszt Társaság – Maros Megyei
Kirendeltségének javára.
A bemutatottaknak az értelmébe, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra az egy ingatlan Maros
megye köztulajdonából az állam köztulajdonába való átutalására vonatkozó határozattervezetet.

ELNÖK
Péter Ferenc

VEZÉRIGAZGATÓ
Alin Mărginean

Készítette: Marcela Moldovan, tanácsadó
Kakasi András
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