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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2017. október 26.-i 

160. számú HATÁROZAT 
A Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóság összetételének a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Figyelembe véve a Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóság összetételének a módosítására 

vonatkozó 22005/18.10.2017. sz. Indokolást, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Látva a Maros megyei „HOREA” Katasztrófavédelmi Felügyelőségnek a 3421784/04.10.2017. sz. 

átiratát, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Román Rendőrség szervezésére és 

működésére vonatkozó 218/2002. sz. Törvény 17. cikkely (2) bekezdés és (3) bekezdés 

előírásainak, összevetve a 787/2002. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott A közrendészeti területi 

hatóságok megszervezésének és működésének a szabályzatának a 7. cikkely és 9. cikkely 

előírásainak értelmébe, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Megállapítja dr. ing. Oltean Dorin dandártábornok úrnak a Maros Megyei Közrendészeti 

Területi Hatósági tagsági minőségének a jog szerinti megszűnését.  

2. cikkely Érvényesíti Handrea Ioan Călin alezredes úrnak, a Maros megyei „HOREA” 

Katasztrófavédelmi Felügyelőségnek a főfelügyelőjének a kinevezését, mint tagja a Maros Megyei 

Közrendészeti Területi Hatóságnak. 

3. cikkely Az utólag módosított, a Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóság tagjainak a 

kinevezésének az érvényesítésére vonatkozó 2016. szeptember 29.-i 136. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat a megfelelő módon megváltozik. 

4. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóságnak, és a 

megnevezett személyeknek. 

5. cikkely A jelen határozat végrehajtásával a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóságot bízza meg. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS KANCELLÁRIA SZOLGÁLAT 

 

 

  22005/18.10.2017 sz. 

VI D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóság összetételének a módosítására vonatkozó 

határozattervezethez 

 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Román Rendőrség szervezésére és 

működésére vonatkozó 218/2002. sz. Törvény 17. cikkely (2) bekezdés és (3) bekezdés előírásainak 

alapján, összevetve a 787/2002. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott A közrendészeti területi 

hatóságok megszervezésének és működésének a szabályzatának a 7. cikkely és 9. cikkelyével, a 

Maros Megyei Tanács, a 2016. szeptember 29.-i 136. sz. Határozatával, érvényesítette a Maros 

Megyei Közrendészeti Területi Hatóságnak a tagjainak a kinevezését. 

A fent említett Szabályzatnak a 9. cikkely (1) bekezdésnek a rendelkezéseinek az értelmébe, a 

közrendészeti területi hatóság tagjának a minőség elvesztődik, ha a rá jogosult nem tölti be a 

tisztséget, amely a kinevezését determinálta. 

A Maros megyei „HOREA” Katasztrófavédelmi Felügyelősége, a 3421784/04.10.2017. sz. 

átiratában, közli, hogy 2017. augusztus 4.-i dátummal Handrea Ioan Călin alezredes úr a 

felügyelőség parancsnoka, aki dr. ing. Oltean Dorin dandártábornok urat helyettesítette a tisztségén, 

aki a Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóságnak a tagja. 

Figyelembe véve, a 787/2002. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, A közrendészeti területi 

hatóságok megszervezésének és működésének a szabályzatának a 9. cikkelyének a (2) 

bekezdésének a rendelkezéseit, amely kimondja, hogy a közrendészeti hatóság tagjai, akik 

elveszítették azt a minőségüket, más személyekkel lesznek helyettesítve, akiket a megyei tanácsnak 

az első gyűlésén fognak kijelölni és érvényesíteni, 

Javasoljuk a Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóságnak az összetételének a módosítását, a 

mellékelt határozattervezet szerint. 

                                        

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş

 

 

 

Készítette: Ligia Dascălu tanácsadó 
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