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2022. Március 24.-i 

41. számú HATÁROZAT 

A Maros megye szintjén létrehozott, Toborzásra-besorozásra vonatkozó panaszokat elemző 

bizottságba, a Maros Megyei Tanács képviselőjének a kinevezéséről 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 6860/2022. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Humánerőforrás szolgálat 6888/2022. sz. szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 6905/2022. sz. 

jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Maros Megyei Katonai Központ, a 2022.02.18.-i A-464/1 sz. kérésére, 

Az utólag módosított és kiegészített, a lakosságnak a haza védelmére való felkészítésére vonatkozó 

446/2006. sz. Törvény 29. cikkely rendelkezései szerint, 

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 előírásai alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Kinevezi Lucian Petruța-Oroian urat, a Maros Megyei Tanács képviselői minőségébe, a 

Maros megye szintjén létrehozott, Toborzásra-besorozásra vonatkozó panaszokat elemző 

bizottságba. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik: a Maros Megyei Katonai Központnak, a Maros Megyei Tanács 

szakapparátusának a Humánerőforrás Szolgálatával, valamint az 1. cikkelyben megnevezett 

személynek, aki felel a jele határozat előírásainak a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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6860/17.03.2022 sz. 

IX/B/1 akta  

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros megye szintjén létrehozott, Toborzásra-besorozásra vonatkozó panaszokat elemző 

bizottságba, a Maros Megyei Tanács képviselőjének a kinevezéséről 

 

Az utólag módosított, a kötelező katonai szolgálatnak a békeidőre, való felfüggesztésére és az 

önkéntes alapon működő katonai szolgálatra való áttérésre vonatkozó 395/2005. sz. Törvény 2. 

cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, 2007. január 1.-vel felfüggesztik a kötelező katonai 

szolgálatot, mint sorállományú katona és csökkentett sorállományú katona. 

A sorállományú katonaként, a katonai szolgálatvégzés kötelezettségére való visszatérés, a 

következő állapotok közül az egyiknek a megjelenésének esetében történik: ostromállapot, 

mozgósítás és háborús állapot, fentebbemlített normatív okirat 3. cikkely szerint. 

Az utólag módosított és kiegészített, a lakosságnak a haza védelmére való felkészítésére vonatkozó 

446/2006. sz. Törvény 29. cikkely rendelkezései szerint, a megye szintjén egy a toborzásra-

besorozásra vonatkozó panaszokat elemző bizottság működik. Ennek a bizottságnak tagja a megyei 

tanács egy képviselője is. 

A Maros Megyei Katonai Központ, a 2022.02.18.-i A-464/1 sz. átirattal, felkért a Maros Megyei 

Tanácsot, hogy nevezzen ki egy képviselőt, aki tagja lesz a fentebb megnevezett bizottságnak. 

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

Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 136. cikkely rendelkezései 

szerint, vonatkoztatva a 182. cikkely (4) bekezdésre, alávetjük jóváhagyásra a Maros megye 

szintjén létrehozott, Toborzásra-besorozásra vonatkozó panaszokat elemző bizottságba, a Maros 

Megyei Tanács képviselőjének a kinevezéséről szóló határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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