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2019. október 31.-i 

124. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely Mărășești tér 13 sz. alatti ingatlannak Maros megyének a köztulajdonából az 

állam köztulajdonába való átutalására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács,  

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 27090/23.10.2019. sz.  jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgálati és vállalatirányítási osztálynak a 

szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumnak alárendelt/által irányított egyes szerveknek 

az átszervezésére vonatkozó egyes intézkedésekről szóló 157/2016. sz. Törvény 5. cikkely (2) 

bekezdés előírásainak értelmében, 

Figyelembe véve, a Marosvásárhely-i Fellebbviteli Széknek a 2106/2018. sz. Döntésével végleges 

maradt 429/2018. sz. Maros Törvényszék Ítéletét, mindkettő a 2409/102/2017. sz. aktában 

meghirdetve, valamint a Maros Megyei Mezőgazdasági Igazgatóságnak a 3660/18.10.2019. sz. 

átiratát, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 26801/21.10.2019. sz. alatt iktattak, 

A Közigazgatási Törvénykönyv 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) 

bekezdés c) betű, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja a Marosvásárhely Mărășești tér 13 sz. alatti – terület és építmények, a 

129785-C1/Târgu Mureș, 129785/Târgu Mureș, 129785-C1-U3 és 129785-C1-U4 telekkönyvekben 

azonosított, ingatlannak az átutalását, Maros Megyének a köztulajdonából az államnak a 

köztulajdonába.  

(2) Az (1) bekezdésben említett ingatlannak az azonosító adatai megtalálhatóak a jelen határozatnak 

a szerves részét képező mellékletben. 

2. cikkely Az 1. cikkelyben említett ingatlannak az átadása-átvétele, az érdekelt felek által 

megkötött protokoll alapján történik, a jelen határozatnak az elfogadásától 30 napos határidőn belül. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának és a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium – Maros Megyei Mezőgazdasági Igazgatóságnak. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Marosvásárhely Mărășești tér 13 sz. alatti ingatlannak Maros megyének a köztulajdonából az 

állam köztulajdonába való átutalására vonatkozóan 

 

A Marosvásárhely municípium Mărășești tér 13 sz. alatti ingatlan, Maros megyének a 

köztulajdonának a része. 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumnak alárendelt/által irányított egyes szerveknek 

az átszervezésére vonatkozó egyes intézkedésekről szóló 157/2016. sz. Törvénnyel, szabályozták a 

megyei mezőgazdasági igazgatóságoknak az átszervezését, mint jogi személyiségű 

közintézmények, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumnak alárendelt dekoncentrált 

közszolgálat, a megyei és a Bukarest municípiumi mezőgazdasági igazgatóságoknak a vagyonainak 

és személyzeteinek, az agronómus házainak, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumnak 

a keretéből, a Felülvizsgálati, ellenőrzési és felügyeleti igazgatóságnak alárendelt működőképes 

osztályainak, valamint a megyei agrárkamaráknak az átvételével, szervek, amelyeket felszámolnak. 

A fennebb említett törvény 5. cikkely (2) bekezdés előírja, hogy „A megyei agrárkamaráknak az 

ügyintézése alatt levő, a megye köztulajdonának a vagyontárgyai, át lesznek utalva az államnak a 

köztulajdonába, megyei tanács határozattal”. 

Tekintettel a bemutatottakra, javasolják a Marosvásárhely Mărășești tér 13 sz. alatti – terület és 

építmények, a 129785-C1/Târgu Mureș, 129785/Târgu Mureș, 129785-C1-U3 és 129785-C1-U4 

telekkönyvekben azonosított, Maros Megyének a köztulajdonához tartozó, ingatlannak az átutalását, 

az államnak a köztulajdonába. 

A fennebbiek értelmében, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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