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2022. január 26.-i 

3. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására 

vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a módosításáról, valamint 

egyes intézkedéseknek a meghatározásáról, egyes ingatlanok ügyintézésének az érdekébe  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2022.01.20.-i 1669. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgáltatási és vállalatirányítási osztály 

szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház 

22646/2021. sz. átiratát és a Maros Megyei Múzeum 60/2022. sz. és 101/2022. sz. átiratait, 

Tekintettel, a Közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2016. sz. Sügősségi Kormányrendelet 

286. cikkely (1) – (3) bekezdések, 287. cikkely, 289. cikkely és 298-300 cikkelyek és az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt Polgári törvénykönyv 858 – 860. cikkelyek, 863. 

cikkely ”f” betű és a 866-868 cikkelyek előírásaira, 

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

(1) bekezdés „c” betű megerősítve a (4) bekezdés ”a” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés 

előírásai alapján, 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az 

elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat melléklete, a 

következőképpen lesz módosítva: 

a) Az I. Szakaszban „Ingatlan javak” a következő pozíciók módosulnak: a 240., 306. és 804. 

pozíciók, amelyeknek a tartalma a jelen határozat szerves részét képező Mellékletbe van foglalva. 

II. cikkely A mellékletben, a 240. pozíciónál az újonnan épített C2 és C3 építmények és a 804. 

pozícionál az újonnan épített C1 és C2 építmények, át lesznek utalva ügykezelésre a Maros Megyei 

Múzeumnak, a sajátos tevékenységeik végzésének az érdekébe. 

III. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági 

igazgatóságának és Műszaki igazgatóságának, a Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu” 

Municípiumi Kórháznak, valamint a Maros Megyei Múzeumnak, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma

 



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

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

MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

1669/20.01.2022 sz. 

X/D/1 akta  

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására 

vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a módosításáról, valamint 

egyes intézkedéseknek a meghatározásáról, egyes ingatlanok ügyintézésének az érdekébe  

 

Maros Megyének a köztulajdon javainak a leltározását, a köztulajdonra és annak a jogi rendszerére 

vonatkozó 213/1998. sz. Törvény alapján végezték el, és el volt fogadva a Maros Megyei 

Tanácsnak, az utólag módosított és kiegészített, 2001. július 12.-i 42. sz. Határozatával. 

Az ingatlannak, amelyben a Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház 

tevékenykedik, a leltári értéke módosult, az állóeszközök és egyes modernizálási 

munkálatok/generál javítások újraértékeléséből származó egyes különbségeknek a következtébe. 

Következésképpen, szükség van az ingatlannak a leltári értékének a módosítására, amely jelenleg a 

20.727.799,28 lej. 

A Maros Megyei Múzeum, a 60/10.01.2022. sz. átirattal, közölte a 2019. április 10.-i 2. sz. 

építkezési engedélyt, valamint a 2124/04.11.2019. sz. munkálat befejezési átvételi jegyzőkönyvet, a 

kéréssel, hogy a Time Box kiállítási pavilonok, Maros Megye köztulajdonának a leltárába legyenek 

foglalva és legyenek átutalva ügyintézésre, a sajátos tevékenységek végzésének az érdekébe. 

Ugyanakkor, a Maros Megyei Múzeum, a 101/14.01.2022. sz. átirattal, közölte a 295/09.06.2018. 

sz. építkezési engedélyt és a 31/06.12.2018. sz. munkálat befejezési átvételi jegyzőkönyvet, a 

Természettudományi részleg műhely épületére, valamint a 626/09.11.2018. sz. építkezési engedélyt 

és a 8116/25.03.2021. sz. munkálat befejezési átvételi jegyzőkönyvet, a Természettudományi 

részleg melegház épületére, azzal a kéréssel, hogy azok legyenek bele foglalva Maros Megyének a 

köztulajdonának a leltárába és legyenek átutalva ügykezelésre, a sajátos tevékenységek végzésének 

az érdekébe. 

Tekintettel a fennebbiekre, szükség van arra, hogy az épített ingatlanok, Maros Megye 

köztulajdonának a leltárába legyenek foglalva, illetve az ingatlan javak legyenek ügyintézésre 

átutalva a Maros Megyei Múzeum részére, a sajátos tevékenységeiknek a lebonyolításának az 

érdekébe. 

A bemutatottak értelmében, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, az utólag módosított és 

kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a módosításáról, valamint egyes ingatlanok 

ügyintézésének az érdekébe, egyes intézkedéseknek a meghatározásáról, szóló határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc  
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