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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2019. február 28.-i 

22. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóság összetételének a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak a Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóságának az 

összetételének a módosítására vonatkozó 2019.02.20.-i 4256. sz. Indokolását, a Közigazgatás és 

Kancellária Szolgálatnak a jelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a 

szakbizottságoknak a véleményezését, 

Látva, a Marosvásárhely Municípium – Helyi Rendőrség Igazgatóságának a 2696/15.02.2019. sz. 

átiratát, amellyel értesít arról, hogy 2019. január 31.-i dátummal kezdődőleg Raul-Dacian Matiș úr 

foglalja el annak az intézménynek a végrehajtó igazgatói tisztségét, 

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, alátámasztva 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, valamint a 97. cikkelyének (1) bekezdés 

rendelkezéseinek alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Megállapítja Ioan-Zosim Damaschin úrnak a Maros Megyei Közrendészeti Területi 

Hatósági tagsági minőségének a jog szerinti megszűnését.  

2. cikkely Érvényesíti Raul-Dacian Matiș úrnak a kinevezését, mint tagja a Maros Megyei 

Közrendészeti Területi Hatóságnak. 

3. cikkely 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 az 1. 

és 2. cikkelyben megnevezett személyeknek. 

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

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

  4256/20.02.2018. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóságnak az összetételének a módosítására vonatkozó 

határozattervezethez 

 

 

Figyelembe véve, a 2696/15.02.2019. sz. átiratot, amellyel a Marosvásárhely Municípium – Helyi 

Rendőrség Igazgatósága, értesít arról, hogy 2019. január 31.-i dátummal kezdődőleg Raul-Dacian 

Matiș úr foglalja el annak az intézménynek a végrehajtó igazgatói tisztségét, 

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 

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

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

Javasoljuk a jóváhagyását, a Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóság összetételének a 

módosítására vonatkozó határozattervezetnek. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

KÖZIGAZGATÁSI ÉS KANCELLÁRIA OSZTÁLY 

 

  4257/20.02.2019. sz. 

VI/D/1 akta  

 

SZAKJELENTÉS 

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 2696/15.02.2019. sz. átirattal, a Marosvásárhely Municípium – Helyi Rendőrség Igazgatósága, 

értesít arról, hogy 2019. január 31-i dátummal kezdődőleg Raul-Dacian Matiș urat kinevezték  

annak az intézménynek a végrehajtó igazgatói tisztségébe. 

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

megszervezésének és működésének a szabályzatának a 9. cikkelyének az előírásai a következőket 

írja elő: 

- (1) bekezdés „A közrendészeti területi hatóságnak a tagsági minőségét elveszítik, abban az 

esetben, amikor a jogosult már nem tölti be azt a tisztséget, amely a kinevezéséhez vezetett (…)”; 

- (2) bekezdés „A közrendészeti területi hatóságnak azon tagjai, akik elveszítették a tagsági 

minőségüket  az (1) bekezdés körülményei között vagy az elhalálozásuk vagy más okok következtébe, 

amelyek megakadályozzák, hogy megfelelő módon betöltsék a minőségük által kapott  tisztségüket, 

helyettesítve lesznek más a megyei tanácsnak (…) plénumának az első gyűlésén érvényesített, a 4 és 

5 cikkelyek szerint kinevezett személyekkel”. 

Figyelembe véve a fennebbieket, a közösség érdekeinek a képviseleti és népszerűsítési 

tevékenységnek jó körülmények között való lebonyolításának az érdekébe, egy közbiztonságos 

környezet biztosításának a céljából, szükségesnek gondoljuk a Maros Megyei Közrendészeti 

Területi Hatóságnak az összetételének a módosítását, az elemzett határozattervezet szerint. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

Készítette: Ligia Dascălu 

Ellenőrizte: Delia Belean, szolgálatvezető 

Péld. sz. 2 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/2 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 

 

 4253/20.02.2019. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

A Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóság összetételének a módosítására vonatkozó 

határozattervezethez 

 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 4256/20.02.2019. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Közigazgatás és Kancellária Szolgálat 4257/20.02.2019. 

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 iratoknak a tartalmából kitűnik, hogy a közigazgatási okiratnak az 

elfogadására vonatkoznak, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Román 

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

bekezdés, a 787/2002. sz. Kormányhatározattal elfogadott, a közrendészeti területi hatóságnak a 

szervezési és működési szabályzata 9. cikkely (2) bekezdés, valamint az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) 

bekezdés „f” betű előírásai. 

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

működésére vonatkozó 218/2002. sz. Törvény 17. cikkely (2) bekezdés, szabályozza a 

közrendészeti területi hatóságnak az összetételét. A közrendészeti területi hatóságnak a tagjai, vagy 

az entitásnál elfoglalt tisztségüknek köszönhetően vagy az entitás képviselőjeként való kinevezésük 

következtébe töltik be a tagsági minőségüket. 

A 218/2002. sz. Törvény 17. cikkely (3) bekezdés előírásai alapján, a 136/2016. sz. MMTH-tal 

érvényesítették a Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóságnak a névszerinti kinevezését, az 

összetétele utólag módosítva volt a MMT 42/2017., 160/2017., 204/2017. és 8/2018. sz. 

határozataival. 
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A Marosvásárhely Municípium – Helyi Rendőrség Igazgatósága, értesít arról, hogy 2019. január 

31-i dátummal kezdődőleg Raul-Dacian Matiș úr foglalja el annak az intézménynek a végrehajtó 

igazgatói tisztségét. 

Ez a körülmény meg van határozva a 787/2002. sz. Kormányhatározattal jóváhagyott, A 

közrendészeti területi hatóságok szervezési és működési szabályzatának a 9. cikkely (2) 

bekezdésben, amely elrendeli az előzőleg a 8/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal 

érvényesített képviselőjét annak a szervnek - Ioan-Zosim Damaschin úrnak, az újonnan kinevezett 

személlyel való helyettesítését és a Maros Megyei Tanács általi érvényesítésének való alávetését. 

Ami, a hatóságnak a tevékenységére vonatkozó feladatköri normákat illeti, megjegyezzük, hogy a 

218/2002. sz. Törvény 17. cikkely (3) bekezdés előírásai szerint, a megyei tanács kell, érvényesítse 

a közrendészeti területi hatóságnak névleges kinevezését, mely okból ide vonatkoznak az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. 

Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”f” betű előírásai, amely szerint a megyei tanács más a törvény 

által előírt feladatokat gyakorol. 

Megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a jogszabályoknak, 

a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. Törvény 81-82. 

cikkelye, megerősítve a 30. cikkely, előírásainak a betartásával készítették el. 

A fennebbiek szempontjából, úgy értékeljük, hogy a Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóság 

összetételének a módosítására vonatkozó határozattervezet teljesíti a törvényes feltételeket, ahhoz, 

hogy alá lehessen vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

SZOLGÁLATVEZETŐ 

Adriana Farkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lokodi Emőke / 2 pld. 
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