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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. augusztus 31.-i 

123. számú HATÁROZAT 

Az utólagosan módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az 

elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat Mellékletének a 

módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság által bemutatott 17.950/24.08.2017. sz. Indokolást, valamint a 

szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített a köztulajdonban levő javakra vonatkozó 

213/1998. sz. Törvény előírásait, 

Tekintettel az állam és a közigazgatás-területi egységek köztulajdonát alkotó tárgyi eszközök 

használaton kívül helyezésének, megsemmisítésének és értékesítésének, a folyamatának a 

szabályozására vonatkozó 112/2000. sz. Kormányrendelet, valamint a tárgyi és nem tárgyi 

eszközökbe zárolt tőke amortizálására vonatkozó 15/1994. sz. Törvény alkalmazásának a 

metodológiai szabályainak a jóváhagyására vonatkozó 909/1997. sz. Kormányhatározat 22. cikkely 

előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének c) betűjének és a 97. cikkelyének (1) 

bekezdésének alapján, 

határoz: 

 

I. cikkely (1) Jóváhagyja az átutalását Maros megye köztulajdonából a magántulajdonába a 

Mezőbánd-Nagyölyves DN100 Vízvezetéknek és a Tuson-Nagysármás DN 150 Vízvezetéknek 

használaton kívül helyezésének, értékesítésének és, esetenként, a megsemmisítésének az érdekébe. 

(2) Az (1) bekezdés tárgyát képező javak azonosító elemei a jelen határozat szerves részét képező 

mellékletbe vannak foglalva. 

II. cikkely Az utólagosan módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az 

elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat Melléklete a 

következőképpen módosul: 

Az I D szakaszban „A vízellátó rendszer”:  érvényen kívül helyezik a következő pozíciókat: 425. 

pozíció „Mezőbánd-Nagyölyves Vízvezeték; a 433. pozíció „Tuson-Nagysármás Vízvezeték”; 

II. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával, amely 

felel a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  17.950/24.08.2017 sz. 

VI.D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

Az utólagosan módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az 

elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Megyei Tanács Határozat Mellékletének a módosításáról szóló 

határozattervezethez 

 

Maros megye köztulajdonában levő javak leltározását, a köztulajdon és annak a jogi rendszerére 

vonatkozó 213/1998. Törvény és Románia Kormányának az 548/1999. sz. Határozatával 

jóváhagyott alkalmazási műszaki szabályok alapján végezték el, és el volt sajátítva a Megyei 

Tanács által, az utólag módosított és kiegészített 42/2001. július 12-i Maros Megyei Tanács 

Határozattal. 

Ezt, együtt a municípiumok, városok és községek leltáraival előterjesztették Románia Kormányának 

és jóváhagyták Románia Kormányának a 964/2002. sz. Határozatával. 

Maros megye köztulajdonához tartozó vízellátó rendszer koncesszióba volt adva a „S.C SURM 

S.A”-nak, amely jogi személyiséggel rendelkező szakegység, amelynek az egyedüli részvényese a 

Maros Megyei Tanács volt. 

A Pénzügyi-könyvelési iroda a 16884/2017. sz. belső jegyzékével ismerteti velünk, hogy a vízellátó 

rendszer éves leltározásának a következtében, megállapítódott, hogy a Mezőbánd-Nagyölyves 

DN100 Vízvezeték és a Tuson-Nagysármás DN 150 Vízvezeték, amelyeknek az azonosító elemei a 

határozat mellékletébe vannak foglalva, ki voltak iktatva és cserélve a fizikai- és moráliskopásuk 

következtében. 

Figyelembe véve a fentieket, hogy lehessen értékesíteni vagy, esetenként, leírni azokat, javasoljuk 

az átutalásukat Maros Megye köztulajdonából a magán tulajdonába. 

Következésképpen, szükség van az utólag módosított és kiegészített, Maros megye 

köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Megyei Tanács Határozat 

Mellékletének a módosítására, a 425 és 433 pozíciók érvényen kívül helyezésének az értelmében, 

amelyeken ezek a javak fel vannak leltározva. 

A bemutatottak értelmébe javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

IGAZGATÓ  

Alin Mărginean

 

 

 

 

Készítette: Marcela Moldovan, tanácsadó 
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