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2021. március 25.-i 

49. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács helyi választott tisztségviselői azonosító igazolványainak jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 7596/19.03.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a 7631/19.03.2021. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálat 

7641/19.03.2021. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 206. cikkely meghatározásait figyelembe véve, 

Tekintettel a helyi választott tisztségviselők igazolványaik modelljének és az illető személyek 

minőségének a megkülönböztető jelének a meghatározására vonatkozó 18/2021. sz. 

Kormányhatározat előírásaira, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „f” betű, valamint a 182. cikkely (1) 

bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a helyi választott tisztségviselői azonosító igazolványait, a jelen határozat 

szerves részét képező 1-3 mellékletek szerint. 

2. cikkely Jelen határozat dátumával, semmissé nyilvánítja, a megyei tanácsosi igazolvány 

modelljének és a tanácsosi minőség megkülönböztető jelzésének a jóváhagyására vonatkozó 

15/2005. sz. Maros Megyei Tanács Határozatot. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Jogügyi és 

közigazgatási igazgatóságának és Humánerőforrás szolgálatának, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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7596/19.03.2021 sz. 

IX.B.1 akta  

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Tanács helyi választott tisztségviselői azonosító igazolványainak jóváhagyásáról 

 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 206. cikkely előírásai szerint, miután a megyei tanács elnöke leteszi az 

esküt, átadják neki az igazolványát és a megyei tanács elnöki minőségének a megkülönböztető jelét, 

amelyet joga viselni,  a törvény szerint, a mandátuma idején, illetve egy vállszalagot, Románia 

nemzet zászlójának a színeibe. 

A megyei tanács alelnökeinek a megválasztása után, átadják nekik a megyei tanács elnöke által 

aláírt igazolványt, valamint a megyei tanács alelnöki minőségének a megkülönböztető jelét. 

A megyei tanács elnökének és az alelnökeinek az igazolványait, a közigazgatási területi 

egység/alegység főjegyzője adja át. 

Hasonlóan, a megyei tanács megalakulásának törvényessé nyilvánítása után, a tisztséget betöltő 

tanácsosoknak kibocsátanak egy igazolványt, amely igazolja a megyei tanácsosi minőségüket, 

amelyet a megyei tanács elnöke ír alá, és kapnak egy a helyi közösség választott tisztségviselői 

minőségükre rámutató megkülönböztető jelzést, amelyet jogukban áll viselni, a mandátumuk idején. 

A megyei tanács elnöki, a megyei tanács alelnöki, illetve a megyei tanácsosi igazolványok 

modelljét és az illető személyeknek járó megkülönböztető jelzések modelljét, a 18/2021. sz. 

Kormányhatározattal határozták meg. Az említett normatív jellegű jogszabályban javasolt és a 

megyei tanács határozatával elfogadott modellt fogják használni az összes kibocsátott 

igazolványnak. 

Figyelembe véve a fennebbieket, valamint az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási 

Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 136. cikkely (1) bekezdés és 

a (8) bekezdés ”a” betű előírásait, megerősítve a 182. cikkely (4) bekezdéssel, alávetjük 

jóváhagyásra, a Maros Megyei Tanács helyi választott tisztségviselői azonosító igazolványainak 

jóváhagyásáról szóló határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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