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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2017. október 26-i 

149. számú HATÁROZAT 
A Maros Megyei Tanács, egy ingatlannak, Maros megye köztulajdonából és a Maros Megyei 

Tanács igazgatásából, az állam köztulajdonába való átutalásáról szóló 190/2016. sz. Határozatának 

a mellékletének a módosítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóságnak a 22136/19.10.2017. sz. Indokolást, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Figyelembe véve a Maros megyei „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőségnek a 

3420026/14.09.2017. sz. átiratát, amelyet a Maros Meggyei Tanácsnál a 19565/19.09.2017. sz. alatt 

iktattak, 

Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, a köztulajdon javaira vonatkozó 213/1998. sz. 

Törvény 9. cikkely (2) bekezdésének és az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 

a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény rendelkezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés c) betűje és a 97. cikkelyének a rendelkezéseinek 

alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely A Maros Megyei Tanács, egy ingatlannak, Maros megye köztulajdonából és a Maros 

Megyei Tanács igazgatásából, az állam köztulajdonába való átutalásáról szóló 190/2016. sz. 

Határozatának a melléklete, a következőképpen módosul: 

A 8. sz. oszlop „Leltári érték (lej)” módosul és a következő lesz a tartalma „8.403.357,13 lej” 

2. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával és a 

Maros megyei „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőséggel, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  22136/19.10.2017 sz. 

VII/D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanács, egy ingatlannak, Maros megye köztulajdonából és a Maros Megyei 

Tanács igazgatásából, az állam köztulajdonába való átutalásáról szóló 190/2016. sz. Határozatának 

a mellékletének a módosítására vonatkozóan 

 

 

A Románia Kormányának, az egyes ingatlanoknak, az állam köztulajdonából és a Hadügy 

Minisztérium igazgatása alól, Maros megye köztulajdonába és a Maros Megyei Tanács 

igazgatásába való átutalására vonatkozó 1184/06.09.2016. sz. Határozatával, a Gernyeszegben 

található ingatlan, amely területből és építményből áll, be volt azonosítva a C.F nr.2244/N/Gorneşti, 

C.F. nr.51604/ Gorneşti és a C.F. nr.51603/Gorneşti, telekkönyvekkel, átutalták Maros megye 

köztulajdonába. 

A Maros megyei „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőséget javasolta, a Katasztrófavédelmi 

Főfelügyelőség, a 2014-2020-as finanszírozási periódusnak Az európai alapok megpályázási 

programjába, „A katasztrófák operatív személyzetének a felkészítésének a kiválósági központja” 

tervezettel. 

Az európai alapoknak a megpályázása és az említett pályázatok kivitelezésének érdekébe, 

beazonosították a Gernyeszegben található ingatlant, amely Maros megye köztulajdonában 

található. 

Figyelembe véve a fentebbieket, Románia Kormányának a Főtitkársága, a 20.320/14.12.2016. sz. 

átiratában, amelyet a 24099/15.12.2016. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, kérelmezi a 

Gernyeszegben található ingatlannak – terület és építmények, az átutalását, Maros megye 

köztulajdonából az állam köztulajdonába, hogy átadhassák a Belügyminisztérium-Maros megyei 

„Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőségnek az igazgatásába, „A katasztrófák operatív 

személyzetének a felkészítésének a kiválósági központja” tervezetnek a kivitelezésének az 

érdekébe. 

A megyei közhatóság a 190/2016. sz. Határozatával, jóváhagyta a Gernyeszegben található 

ingatlannak, amely területből és építményből áll, be volt azonosítva a C.F nr.2244/N/Gorneşti, C.F. 

nr.51604/ Gorneşti és a C.F. nr.51603/Gorneşti, telekkönyvekkel, az átutalását Maros megye 

köztulajdonából és a Maros Megyei Tanácsnak az igazgatásából, az állam köztulajdonába. 

A fentebb említett Határozatnak a jóváhagyásának a pillanatában, a határozat mellékletébe, a 8. 

oszlopban, „leltári érték lej”, be volt jegyezve a Megyei Tanácsnak a vagyonkezelési könyvelésben 

szerepelő leltári értéke az ingatlannak, amely 8.434.019,32 volt, érték, amely a 2014. évi 

újraértékelés következtében következett. 

A 3420026/2017. sz. átiratával a Maros megyei „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőség tudatja 

velünk a tényt, hogy a Kormányhatározat előmozdításának az érdekébe, szükség van arra, hogy az 

Igazságügyi Minisztérium megjegyzéseinek értelmébe, az újraértékelési jegyzőkönyv, amelyet el 

fognak küldeni ne legyen 6 hónapnál régebbi. 

Figyelembe véve a fentebbieket és tekintettel a tényre, hogy a 2017. évben el akarták végezni az új 

újraértékelését a megye köz és magán tulajdonában levő javainak, Románia Kormányának, a 

közintézmények vagyonához tartozó állóeszközök újraértékelésére és amortizálására vonatkozó 

81/2003. sz. Rendeletének a rendelkezéseinek a betartásával, a Maros Megyei Tanácsnak az 

Elnökének a 443/10.10.2017. sz. Rendeletével, létrehozták Maros megye köztulajdonának az 

újraértékelő bizottságát. 
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A bizottságnak az újraértékelési tevékenységének következtében, a Gernyeszegben található 

ingatlannak – terület és építmények, a könyvelési értéke 8.403.357,13 lej, ennek értelmébe szükség 

van a Maros Megyei Tanácsnak a 190/2016. sz. Határozatának a Mellékletének a módosítására is.  

A bemutatottak értelmébe, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

IGAZGATÓ  

Alin Mărginean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Marcela Moldovan, tanácsadó 
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