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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

 

 

2019. december 20.-i 

160. számú HATÁROZAT 

Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, 

2020. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 27764/29.10.2019. sz. Jóváhagyási Beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság – Költségvetési Szolgálatának a 27765/29.10.2019. sz. szakjelentését, a Jogügyi 

Szolgálatnak a 29886/18.11.2019. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve: 

- az utólag módosított és kiegészített az adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015. sz. Számviteli 

Törvény 453-500. cikkelyeit; 

- az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt az építkezési munkálatok végrehajtásának 

engedélyezésére vonatkozó 50/1991. sz. Törvényt, valamint a Regionális Fejlesztési és Lakásügyi 

Minisztérium 839/2009. sz. Rendeletével elfogadott az 50/1991. sz. Törvény alkalmazási szabályait; 

- az utólag módosított és kiegészített a román állampolgárok nyilvántartására, tartózkodási helyükre, 

állandó lakhelyükre és személyazonossági irataikra vonatkozó 97/2005. sz. Sürgősségi Kormány 

Rendeletet és a Lakósság nyilvántartó állandó jegyzékéből szolgáltatott adatokra vonatkozó díjak 

megállapításának a számítási alapjának a jóváhagyására vonatkozó 387/2005. sz. Kormány 

Határozatot; 

- az elektronikus kommunikációs hálózatok fizikai infrastruktúrájának rendszerére, valamint az 

elektronikus kommunikációs hálózatok felszerelésének a költségeinek a csökkentésére vonatkozó 

egyes intézkedésekre vonatkozó 159/2016. sz. Törvényt és az utólag módosított és kiegészített, az 

elektromos kommunikációs hálózatok infrastruktúrájának a rendszerére vonatkozó 154/2012. sz. 

Törvényt; 

- az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a közutak rendszerére vonatkozó 43/1997. 

sz. Kormány Rendelet 40^1 cikkely, 41. cikkely (22) bekezdés, 46. cikkely és 47. cikkely (7) és (10) 

bekezdések rendelkezéseit; 

- a Romániai Nemzeti Autópályáknak és Utaknak a Nemzeti Társasága által alkalmazott egyes 

díjaknak a jóváhagyására vonatkozó 1836/07.12.2018. sz. Szállításügyi miniszteri rendeletet; 

- az utólagosan módosított és kiegészített, az utak rendszerére vonatkozó 43/1997. sz. Kormányrendelet 

által előírt, a megengedett maximális tömegeket és/vagy méreteket meghaladó tömegű és/vagy méretű 

közúti járművek közlekedésének az engedélyezésére és lebonyolítására vonatkozó Normák 

jóváhagyására vonatkozó 1236/6509/1267/2010. sz., a Szállításügyi miniszternek, a Regionális 

Fejlesztési és Infrastruktúra és Közigazgatási miniszternek és Belügyminiszternek a közös rendeletét; 
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 - az utólag módosított és kiegészített a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 20. 

cikkelyének (1) bekezdésének „b” betűjét, 27. cikkelyét, 30. cikkelyének (1) és (2) bekezdéseit és a 68. 

cikkelyét; 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 87. cikkely és 

173. cikkely (1) bekezdés „f” betű, megerősítve a (3) bekezdés „c” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) 

bekezdés rendelkezései alapján, az utólag módosított és kiegészített a közigazgatási döntéshozatal 

átláthatóságáról szóló 52/2003. sz. Törvényt betartva Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 215. sz. Törvény 91. cikkelyének (3) 

bekezdésének ”c” betűjének és 97. cikkelyének (1) bekezdésének rendelkezéseinek alapján, az utólag 

módosított és kiegészített a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságáról szóló 52/2003. sz. Törvényt 

betartva, 

 

határoz: 

 

1. cikkely 2020. január 1.-i dátummal jóváhagyja a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények 

és Maros megye saját költségvetésének bevételeit képező egyes tevékenységekre kiszabott helyi 

illetékek és díjak mértékeit, az 1-6. mellékletek szerint, amelyek szerves részét képezik a jelen 

határozatnak.  

2. cikkely (1) A jelen határozat végrehajtásáért felelnek: a Gazdasági Igazgatóság, a Jogügyi és 

Közigazgatási Igazgatóság, a Műszaki Igazgatóság, a Terület- és Városrendezési Igazgatóság és a 

Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság. 

(2) A jelen határozatot közzé teszik Maros megye Hivatalos Közlönyében és közlik: Maros Megye 

Prefektusi Hivatalával, Maros Megye Személynyilvántartó Igazgatóságával és a Maros Megyei 

Tanácsnak a Szakigazgatóságaival. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 
 

   

 

 

27.764/29.10.2019. sz. 

VI.D/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, 

a 2020. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezethez 

 

Az utólag módosított és kiegészített, a Pénzügyi Törvénykönyvre vonatkozó 227/2015. sz. Törvény 

484. cikkely, megerősítve az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 

273/2006. sz. Törvény 30. cikkely (2) bekezdés rendelkezéseinek értelmébe, a megyei tanácsok 

speciális díjakat hozhatnak létre, egyes szolgálatoknak a működtetéséhez, amelyeket a magán és a 

nem fizikai személyek érdekébe végeznek. 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 30. 

cikkely (2) bekezdés szerint, a speciális díjak értékét évente, a megyei tanácsnak a határozatával 

állapítják meg és ugyanannak a jogszabálynak a (6) bekezdése szerint, jövedelmet képeznek a helyi 

költségvetésben és csak azoktól a magán és nem fizikai személyektől lehet behajtani, akik abba a 

helyi közszolgáltatásba részesülnek, amelyért létre hozták azt a díjat. 

Ebbe a kontextusba, a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak a 2019.10.16.-i 9287. sz. 

átiratával, amelyet a Megyei Tanácsnak az Iktatójába a 2019.10.16.-i 26420. sz. alatt iktattak, 

javasolja az Országos személynyilvántartó jegyzékből, a személyes jellegű adatoknak, a területi 

szintű szolgáltatásának a 2020-as különdíját a 2019. évre meghatározott szintjén tartását, illetve 5 

lej/ellenőrzés/személy az informatikai rendszerben. 

A szakapparátusnak a Közigazgatási és Kancellária Szolgálatnak valamint a Véleményező, 

Engedélyező Ellenőrző Szolgálatnak, illetve az Adatbázis Kezelő Osztálynak a Belső jegyzékeivel, 

javasolják, hogy a 2020. évi, a fizikai és jogi személyeknek, az elvégzett szolgáltatásoknak a 

díjainak és illetékeinek a szintje, maradjon a 2019. évnek a szintjén. 

Tekintettel a fennebbiekre, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet 136. cikkely előírásainak a feltételei szerint, alávetjük megvitatásra és 

jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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