MAROS MEGYEI TANÁCS

2019. január 31.-i
3. számú HATÁROZAT
Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak
leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a
mellékletének a módosítására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 1881/25.01.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági
Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalatirányítási Osztály szakjelentését, a
Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,
Tekintettel, a Marossárpatak-i Kezelő és Kisegítő Központnak az 1684/03.12.2018. sz. átiratára,
amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 26338/05.12.2018. sz. alatt iktattak, az egy 10.300 nm
felületű földterület ingatlannak, Marossárpatak községnek a magántulajdonából a köztulajdonába és
onnan Maros megyének a köztulajdonába való átutalásának a jóváhagyására vonatkozó 70/2011. sz.
HT Határozatnak egy anyagi tévedésének a kijavításának az értelmébe, a Marossárpatak község
Helyi Tanácsának az 50/05.12.2018. sz. Határozatára, és a Marosvásárhely-i „Ariel” Gyermek és
Ifjúsági Színház 519/28.11.2018. sz. átiratára, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a
26081/03.12.2018. sz. alatt iktattak,
Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a köztulajdon javaira vonatkozó 213/1998.
sz. Törvény előírásait,
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó
215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés c) betű és a 97. cikkely előírásainak alapján,
határoz:
I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező
vagyontárgyak leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács
Határozatnak a melléklete, a következőképpen lesz módosítva:
„a) Az I szakasz „Ingatlan javak”a következő pozíciók módosulnak:
- 3586. sz. pozíció „Marossárpatak-i Foglalkozás Terápiás Gyógykezelő Központ” (4) oszlop
”Azonosító elemek” módosulnak és a következő lesz a tartalma: „Marossárpatak Község, 210/A
sz., Beruházás PHARE alapokból, alagsor+földszint típusú épület, beton alapra építve, tégla
flakkal, hullámlemezes tetővel, 150,77 nm alagsorral, 861,50 nm földszinttel és 10.300 nm felületű
hozzátartozó földterülettel, feltüntetve az 50069/Glodeni telekkönyvben, 162. kataszteri szám,
940/2/1/2. top szám”;
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- 3582. sz. pozíció „Az „Ariel” Gyermek és Ifjúsági Színház székhelyének az épülete” (6) oszlop
”Leltári érték-(lej)” módosul és a következő lesz a tartalma: „10.666.223,03”.
II. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának és a
Terület és Városrendezési Igazgatóságnak, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóságnak és a Marosvásárhely-i „Ariel” Gyermek és Ifjúsági Színháznak, amelyek felelnek
a végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

1881/25.01.2019 sz.
VI/D/1 akta

INDOKOLÁS
Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak
leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a
mellékletének a módosítására vonatkozóan
Maros megyének a köztulajdon javainak a leltározását, a köztulajdonra vonatkozó 213/1998. sz.
Törvény alapján végezték el, és a Megyei Tanács elfogadta a Maros Megyei Tanácsnak az utólag
módosított és kiegészített, 42/2001. július 12. sz. Határozatával.
A Maros Megyei Tanácsnak a 108/2008. sz. Határozatával, a megye köztulajdonába foglaltak, több
tulajdon, amelyek között a „Marossárpatak-i Foglalkozás Terápiás Gyógykezelő Központ” és az
„Ariel Gyermek és Ifjúsági Színház székhelyének az épülete”.
A 3586 pozícióba foglalták a Marossárpatak-i Foglalkozás Terápiás Gyógykezelő Központ épületét,
a hozzátartozó földterület nélkül.
Utólag, Marossárpatak Községnek a Helyi Tanácsa elfogadta a 2011. 09. 29.-i 70. sz. Határozatot,
amellyel jóváhagyták a Marossárpatak-i Foglalkozás Terápiás Gyógykezelő Központhoz tartozó
területnek az átutalását, Maros Megyének a köztulajdonába.
A Maros Megyei Tanácsnak a 142/2011. sz. Határozatával, az illető területet belefoglalták Maros
Megyének, a köztulajdonának a leltárába, ahol az azonosító elemeknél megjegyezték, hogy a
földterület az 50041 Glodeni telekkönyvbe van feltüntetve, az 50041. top szám alatt.
Marossárpatak Községnek a Helyi Tanácsa, elfogadta az 50/20.12.2012. sz. Határozatot, az
ingatlanhoz, amelyben folytatja a tevékenységét a Marossárpatak-i Foglalkozás Terápiás
Gyógykezelő Központ, tartozó földterületnek az átutalására vonatkozó 70/2011. sz. HTH
módosításához, az egyes anyagi tévedéseknek a kiigazításának az értelmébe, 10.300 nm területtel,
Marossárpatak községnek a magántulajdonából a köztulajdonába és Maros Megyének a
köztulajdonába való átutalása, amelyben megjegyzik, hogy a földterület be van jegyezve az
50069/Glodeni telekkönyvbe.
Figyelembe véve, hogy a Marossárpatak Községnek a Helyi Tanácsának az 50/20.12.2012. sz.
Határozatát a Maros Megyei Tanácsnak, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság – Marossárpatak-i Kezelő és Kisegítő Központ 1684/03.12.2018. sz. átiratával
közölték, amelyet a 26338/05.12.2018. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, szükség van
Maros Megyének a köztulajdonának a leltárának a 3586. sz. pozíciójának a módosítására, a
földterületnek az azonosító elemeinek a módosításának az értelmébe – 50069 Eremitu telekkönyv.
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Az 519/28.11.2018. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 26081/03.12.2018. sz. alatt
iktattak, az „Ariel” Gyermek és Ifjúsági Színház, a tudomásunkra hozza, hogy a Marosvásárhely,
Nyomda utca 4 sz. alatti ingatlannál, amely az ügykezelése alatt található a Maros Megyei
Tanácsnak a 108/2008. sz. Határozatának az alapján, elvégeztek egyes beruházásokat a 2015-2018
periódusban, ezzel megváltoztatva annak a leltári értékét.
Tekintettel a fennebbiekre, szükség van a (6) sz. „Leltári értéke (lej)” oszlopnak a módosítására a
3582. sz. pozícióba, amelynek a következő lesz a tartalma: „10.666.223,03”.
A bemutatottak értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra az utólag módosított és
kiegészített, a Maros megye köztulajdonának a leltárának az elfogadására vonatkozó 42/2001. sz.
Maros Megyei Tanács Határozat Mellékletének a módosításáról és kiegészítéséről szóló
határozattervezetet.

ELNÖK
Péter Ferenc
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MAROS MEGYEI TANÁCS
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY

1865/25.01.2019. sz.
VI/D/1 akta
SZAKJELENTÉS
Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak
leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a
mellékletének a módosításáról
Maros megyének a köztulajdon javainak a leltározását, a köztulajdonra és annak a jogi rendszerére
vonatkozó 213/1998. sz. Törvény és a Románia Kormányának az 548/1999. sz. Határozatával
jóváhagyott Alkalmazási műszaki normák alapján végezték el, és a Megyei Tanács elfogadta a
Maros Megyei Tanácsnak a 42/2001. július 12. sz. Határozattal, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel. Ez, együtt a municípiumoknak, a városoknak és a községeknek a leltáraival meg
voltak küldve Romániának a Kormányának, és hitelesítve voltak Románia Kormányának a
964/2002. sz. Határozatával.
A Maros Megyei Tanácsnak a 108/2008. sz. Határozatával, a megye köztulajdonába foglaltak, több
tulajdon, amelyek között a „Marossárpatak-i Foglalkozás Terápiás Gyógykezelő Központ” és az
„Ariel Gyermek és Ifjúsági Színház székhelyének az épülete”.
A 3586 pozícióba foglalták a Marossárpatak-i Foglalkozás Terápiás Gyógykezelő Központ épületét,
a hozzátartozó földterület nélkül. Abba az időbe, a földterület Marossárpatak község
magántulajdonához tartozott, ingyenes használati joggal a Maros Megyei Tanács – Maros Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a javára, az építmény létezésének az idejére.
Mivel, az erre a földterületre épített ingatlanban, a Marossárpatak-i Foglalkozás Terápiás
Gyógykezelő Központ, megyei érdekeltségű közintézmény, a Maros Megyei Tanács, kérte ennek a
földterületnek az átutalását Maros megyének a köztulajdonába.
Következésképpen, Marossárpatak Községnek a Helyi Tanácsa elfogadta a 2011. 09. 29.-i 70. sz.
Határozatot, amellyel jóváhagyták a Marossárpatak-i Foglalkozás Terápiás Gyógykezelő
Központhoz tartozó területnek az átutalását, Maros Megyének a köztulajdonába.
A Maros Megyei Tanácsnak a 142/2011. sz. Határozatával, az illető területet belefoglalták Maros
Megyének, a köztulajdonának a leltárába, ahol az azonosító elemeknél megjegyezték, hogy a
földterület az 50041 Glodeni telekkönyvbe van feltüntetve, az 50041. top szám alatt.
Utólag, Marossárpatak Községnek a Helyi Tanácsa, elfogadta az 50/20.12.2012. sz. Határozatot, az
ingatlanhoz, amelyben a tevékenységét folytatja a Marossárpatak-i Foglalkozás Terápiás
Gyógykezelő Központ, tartozó földterületnek az átutalására vonatkozó 70/2011. sz. HTH
módosításához, az egyes anyagi tévedéseknek a kiigazításának az értelmébe, 10.300 nm területtel,
Marossárpatak községnek a magántulajdonából a köztulajdonába és Maros Megyének a
köztulajdonába való átutalása, amelyben megjegyzik, hogy a földterület be van jegyezve az
50069/Glodeni telekkönyvbe.

Figyelembe véve, hogy a Marossárpatak Községnek a Helyi Tanácsának az 50/20.12.2012. sz.
Határozatát a Maros Megyei Tanácsnak, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság – Marossárpatak-i Kezelő és Kisegítő Központ 1684/03.12.2018. sz. átiratával
közölték, amelyet a 26338/05.12.2018. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, szükség van
Maros Megyének a köztulajdonának a leltárának a 3586. sz. pozíciójának a módosítására, a
földterületnek az azonosító elemeinek a módosításának az értelmébe – 50069 Glodeni telekkönyv.
Az 519/28.11.2018. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 26081/03.12.2018. sz. alatt
iktattak, az „Ariel” Gyermek és Ifjúsági Színház, a tudomásunkra hozza, hogy a Marosvásárhely,
Nyomda utca 4 sz. alatti ingatlannál, amely az ügykezelése alatt található a Maros Megyei
Tanácsnak a 108/2008. sz. Határozatának az alapján, elvégeztek egyes beruházásokat a 2015-2018
periódusban, ezzel megváltoztatva annak a leltári értékét.
Tekintettel a fennebbiekre, szükség van a (6) sz. „Leltári értéke (lej)” oszlopnak a módosítására a
3582. sz. pozícióba, amelynek a következő lesz a tartalma: „10.666.223,03”.
A bemutatottak értelmében, az elemzett határozattervezetet alá lehet vetni megvitatásra és
jóváhagyásra.

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ
Alin Mărginean

Készítette: Marcela Moldovan tanácsadó

MAROS MEGYEI TANÁCS
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG
JOGÜGYI SZOLGÁLAT
1896/25.01.2019. sz.
VI/D/1 akta

JELENTÉS
Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak
leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a
mellékletének a módosításáról szóló határozattervezethez
Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke, Péter Ferenc úr által, az 1881/25.01.2019. sz.
indokolással kezdeményezett határozattervezetet és a Vagyonkezelési, közszolgáltatási és
vállalatirányítási osztálynak az 1865/25.01.2019. sz. szakjelentését,
A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4)
bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá,
elvégeztük az elsődleges és másodlagos jogszabályoknak az ellenőrzését, amelyeknek az
alkalmazásával állították össze a tervezetet, a döntéshozó hatóságnak a tevékenységére vonatkozó
hatásköri normáknak való megfelelőséget és a törvényalkotási technikának a normáinak a
betartását, amelynek értelmében, el készítettük a jelen jelentést, amelyben a következőket
határozzuk meg:
A határozattervezetet kísérő okiratokból kitűnik, hogy a közigazgatási okiratnak az elfogadására
vonatkoznak, az utólag módosított és kiegészített, a köztulajdon javaira vonatkozó 213/1998. sz.
Törvény előírásai.
Maros megyének a köztulajdon javainak a leltározását, a köztulajdonra és annak a jogi rendszerére
vonatkozó 213/1998. sz. Törvény és a Románia Kormányának az 548/1999. sz. Határozatával
jóváhagyott Alkalmazási műszaki normák alapján végezték el, és a Megyei Tanács elfogadta a
Maros Megyei Tanácsnak a 42/2001. július 12. sz. Határozattal, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel és hitelesítve voltak Románia Kormányának a 964/2002. sz. Határozatával.
A közigazgatási okirattervezetnek a szabályozási tárgya, Maros Megye köztulajdonának a
leltárának a 3586. és 3582. sz. pozícióinak a módosítása, az ingatlanhoz, amelyben a tevékenységét
folytatja a Marossárpatak-i Foglalkozás Terápiás Gyógykezelő Központ, tartozó földterületnek, az
azonosító adataira vonatkozó anyagi tévedéseknek a kijavításának, illetve az „Ariel” Gyermek és
Ifjúsági Színház ügykezelése alatt levő, Marosvásárhely, Nyomda utca 4 sz. alatti ingatlannak a
leletári értékének a módosításának a következtébe, a 2015-2018-as időszakba egyes
beruházásoknak az elvégzésének a következtébe.
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó
215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „c” betű előírásai szerint, a Maros Megyei Tanács a
megye vagyonának az ügykezelésével kapcsolatos feladatokat gyakorol.
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Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a
jogszabályoknak, a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz.
Törvény 80-82. cikkelyeinek, alátámasztva a 30. cikkely előírásainak a betartásával készítették el.
A fennebb bemutatottak szempontjából és tekintettel a vonatkozó jogi rendelkezésekre, úgy
értékeljük, hogy az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező
vagyontárgyak leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács
Határozatnak a mellékletének a módosításáról szóló határozattervezet, teljesíti a törvényes
feltételeket ahhoz, hogy alá lehessen vetni megvitatásra és jóváhagyásra, a Maros Megyei
Tanácsnak a plénumának.

Végrehajtó Igazgató
Genica Nemeş

Készítette: Buta Ramona Alina – 2 pld
Ellenőrizte: Adriana Farkas –Szolgálat vezető
Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1.
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

2/2

