
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 

 

 

 

 

2019. december 20.-i 

168. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak egyes átszervezési intézkedéseinek a 

meghatározására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 32422/12.12.2019. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Humánerőforrás Szolgálatnak a 33419/12.12.2019. sz. szakjelentését, a Jogügyi 

Szolgálatnak a 33507/13.12.2019. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Bukarest-i Személynyilvántartó és Adatbázis Ügykezelő Igazgatóságnak a 

3521072/05.12.2091. sz. kedvező véleményezését és a Köztisztviselők Országos Ügynökségének a 

47912/13.11.2019. sz. átiratát,  

Az utólag módosított és kiegészített, a 372/2002. sz. Törvénnyel jóváhagyott, a személynyilvántartó 

közösségi közszolgálatoknak a létrehozására, megszervezésére és működésére vonatkozó 84/2001. 

sz. Kormányrendelet 9. cikkely (3) bekezdés előírásai szerint, 

Betartva a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

391. cikkely (3) bekezdés „d” betű, 407. cikkely, 408. cikkely és 518. cikkely (1) bekezdés „c” betű 

rendelkezéseit, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés „a” betű, megerősítve az (2) bekezdés „b” és „c” betűvel és a 182. cikkely (1) 

bekezdés előírásai alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak az átszervezését, a 

Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatósággá. 

2. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóságnak a szerkezeti 

felépítését, a tisztségjegyzékét és a Szervezési és működési szabályzatát, a jelen határozatnak a 

szeres részét képező 1-3 sz. mellékletek szerint. 

3. cikkely Bármely, a jelen határozatnak ellentmondó rendelkezést semmissé nyilvánítja. 

4. cikkely A Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság vezérigazgatója, Codruţa Sava 

asszony, teljesíteni fogja az összes adminisztratív ügyletet és eljárást, az intézménynek a pénzügyi 

beiktatásával kapcsolatba, az új megnevezéssel megfelelően, amelyet az 1. cikkely előírásai szerint 

határoztak meg, valamint az intézménynek a személyzetének az újra besorolására vonatkozóan, a 

jelen határozat érvénybe lépésétől 15 napos határidőn belül. 

5. cikkely A közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény 

előírásainak, a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt egyes közszolgálatoknak a szintjén való 
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alkalmazásának érdekébe hozott egyes intézkedések megállapításáról szóló 118/2017. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozat melléklete a következőképpen módosul: 

1. Az A szakasznak megfelelő cím módosul és a következő lesz a tartalma: 

„A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a Maros Megyei 

Személynyilvántartó Főigazgatóság keretében, a köztisztségeknek az alapfizetése” 

2. Az A szakasz, 1. pont, 3. sz. pozíciót semmissé nyilvánítják. 

6. cikkely A jelen határozat 1-2 cikkely alkalmazásába, 30 napos határidőn belül, a Maros Megyei 

Tanács szakapparátusának a Humánerőforrás Szolgálat és a Maros Megyei Személynyilvántartó 

Főigazgatóság vezetősége, esetenként, biztosítani fogja, a köztisztviselők karrier jogainak a 

betartását, amelyek a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet által, az intézménynek az újraszervezésének az esetére vannak meghatározva. 

7. cikkely A jelen határozat 2020. január 1.-jével lép érvénybe és közlik a Maros Megyei 

Személynyilvántartó Igazgatóságnak és a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a 

Humánerőforrás Szolgálatának. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

MAROS MEGYEI 

SZEMÉLYNYILVÁNTARTÓ 

IGAZGATÓSÁG

 

 

 

 

 

32422/12.12.2018 sz. 

D1 akta

 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak egyes átszervezési intézkedéseinek a 

meghatározására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 2005. január 20.-i 3. sz. Határozatával jóváhagyták a Maros Megyei 

Személynyilvántartó Igazgatóságnak a létrehozását, megszervezését és működését, illetve az 

intézménynek a szerkezeti felépítését, tisztségjegyzékét és a Szervezési és működési szabályzatát. 

Utólag, a Maros Megyei Tanácsnak a 2010. augusztus 12.-i 111. sz. Határozatával jóváhagyták, az 

új szerkezeti felépítését, tisztségjegyzékét és a Szervezési és működési szabályzatát, a 

Köztisztviselők Országos Ügynökségének és a Bukarest-i Személynyilvántartó és Adatbázis 

Ügykezelő Igazgatóságnak a véleményezésével, az abban a pillanatban érvényes jogi előírások 

szerint. 

Utólag, a tisztségjegyzék és a szervezési és működési szabályzat sorozatos módosításokat 

szenvedett, a végzett tevékenységnek a dinamikájának a függvényébe, a tisztségjegyzéknek az 

utolsó módosítását a 155/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal hagyva jóvá. 2017.-be a 

Maros Megyei Tanácsnak a 79/2017. sz. Határozatával jóváhagyták a jelenleg alkalmazott 

Szervezési és működési szabályzatot. 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó, 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 391. 

cikkely 3. bekezdés „d” betű, meghatározza, hogy: ”A közhatóságoknak és –intézményeknek a 

szervezeti felépítése a következő követelményeket kell, betartsa: 

d) egy főigazgatóságnak a létrehozásához szükség van minimum 25 végrehajtói állásra”. 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak a szervezeti felépítésében, 37 tisztség van: 

34 köztisztviselő és 3 szerződéses személyzet, amelyekből: 4 vezetői köztisztviselő és 33 végrehajtó 

tisztség (30 köztisztviselő és 3 szerződéses tisztség). 

Így teljesítve van a fennebbi feltétel, amelyet a törvényhozó határozott meg, az intézménynek 

főigazgatósággá való átszervezésnek az érdekébe és következésképpen a jelenlegi megnevezésének 

a megváltoztatásának az érdekébe, Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságról Maros 

Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóságra. 

Az intézménynek a megnevezésének a kontextusában, a fennebbiek szerint, szükség van a vezetői 

köztisztségnek a megnevezésének a megváltoztatására végrehajtó igazgatóról főigazgatóra, a 
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köztisztséghez tartozó feladatkörnek a több mint 50%-os módosítása nélkül, a Közigazgatási 

Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 518. cikkely 1. bekezdés „c” 

betű előírásait alkalmazva. 

Ugyanakkor, a 2011-2019-es időszakba, a személyi állapot és a személynyilvántartás terén a 

jogszabály módosulásoknak az időbeli alakulása, a kompetenciák növelésével és új feladatoknak a 

kiosztásával, a feladatköröknek, amelyek jelenleg az intézményre hárulnak, egy fokozott 

komplexitást adott. 

Ezek szerint, 2011-től kezdve, a törvényhozó, a személyi állapot terén a következő új feladatköröket 

határozta meg: 

- 64/2011. sz. Kormányhatározat 174. cikkely: az anyakönyvvezető előtt beadott összes válási 

kérelemnek az ellenőrzése, a jellegzetes applikációnak a futtatása, a válási igazolásoknak a 

megszámozása és az anyakönyvvezetőnek való közlése, a válási igazolásnak az 

összeállításának az érdekébe, a megfelelő megjegyzéseknek a bejegyzése a személyi 

állapotot igazoló okiratokra, II. példány. 

- Polgári Törvénykönyv 375-378 cikkely: a megfelelő megjegyzéseknek a bejegyzése a 

személyi állapotot igazoló okiratokra, II. példány, a közjegyzői irodáktól kapott válási 

igazolásoknak az alapján, az értesítéseknek az összeállítása és megküldése, a személyi 

állapotot igazoló okiratokra, I. példány. 

- 33/28.06.2016. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 14
2
. cikkely: ellenőrzések elvégzése, 

dokumentum analízis, referátum készítése, a születési okiratoknak az elkészítését megelőző 

véleményezések, közlés a jogosultaknak, az anyakönyvvezetőknek az irányítása, a 

születések késői bejegyzésének az érdekébe. 

- 14/2018. sz. Törvény: a külföldi hatóságok által kiállított személyi állapotot igazoló 

igazolásoknak/kivonatoknak az átíratási kérelmeinek a véleményezése, azoknak a 

személyeknek a részére akik visszakapták vagy akik megkapták a román állampolgárságot. 

- a „Személyi Állapotra vonatkozó Okiratoknak a Kibocsátásának az Integrált Informatikai 

Rendszere” (S.I.I.E.A.S.C.) nemzeti projektnek a bevezetése. 

- az élve született ténymeghatározó orvosi igazolásokra vonatkozó mennyiségi mutatóknak a 

havi jelentéseinek és a megye 102 közigazgatási területi egysége által kibocsátott személyi 

állapotot igazoló okiratnak a többnyelvű standard nyomtatványának és a többnyelvű 

kivonatainak a számára vonatkozó havi jelentésnek az összeállítása. 

Következésképpen, a maximális hatékonyságú körülmények között való működésnek és a személyi 

állapot szolgálat keretében végzett összes tevékenységeknek az optimalizálásának az érdekébe, 

szükség van ennek a szolgálatnak az állásainak a kiegészítésére, 2 asszisztens és fő szakmai 

fokozatú I. besorolású betöltetlen levő köztisztségnek az átutalására, az intézménynek egy másik 

szervének a keretéből, valamint a szerkezeti felépítésnek a megfelelő módosítására. 

A szükséges tisztségek betöltetlen vannak és következik, hogy átköltöztessék őket a Jogügyi, 

humánerőforrás és közönségszolgálati osztály keretéből, 36. pozíció – asszisztens tanácsadó és 37. 

pozíció főtanácsadó a tisztségjegyzékben, anélkül, hogy módosítanák azoknak a megnevezéseit. A 



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

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              3/3 

két állásnak az áthelyezése nem befolyásolja az intézménynek a szerkezeti felépítését, az állásoknak 

a teljes számának a szempontjából. 

A Közigazgatási Törvénykönyv 402. cikkely előírásai szerint, ”A köztisztségek szerkezetének a 

meghatározásának és felülvizsgálásának és az állásoknak a minőségének a módosítási eljárása”, 

nem létezik a Köztisztviselők Országos Ügynökségének a véleményezésének a beszerzésének a 

kötelezettsége, viszont szükség van a Bukarest-i Személynyilvántartó és Adatbázis Kezelő 

Igazgatóságnak a véleményezésére, az utólag módosított és kiegészített, a személynyilvántartó 

közösségi közszolgálatoknak a létrehozására, szervezésére és működásáre vonatkozó 84/2001. sz. 

Kormányrendelet 9. cikkely (3) bekezdés előírásai szerint. 

Figyelembe véve, a Köztisztviselők Országos Ügynökségének a 47912/13.11.2019. sz. átiratát, 

valamint a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

173. cikkely 1. bekezdés „a” betű, alátámasztva a (2) bekezdés „b”  és „c” betűvel és a 182. cikkely 

(1) bekezdéssel, a 407. cikkely a 407. cikkelyhez viszonyítva, megerősítve az 518. cikkely (1) 

bekezdés ”c” betű rendelkezéseit, alávetjük jóváhagyásra a Maros Megyei Személynyilvántartó 

Igazgatóságnak egyes átszervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 

határozattervezetet. 

 

 

 

 

ELNÖK 

PÉTER FERENC 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

CODRUŢA SAVA
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