
MAROS MEGYEI TANÁCS

2022. április 14.-i
57. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér megnevezésére vonatkozó egyes aspektusainak a
tisztázásáról

A Maros Megyei Tanács,

Látva,  a  Maros  Megyei  Tanács  Elnökének  a  9059/8.04.2022.  sz.  jóváhagyási  beszámolóját,  a
Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési,  közszolgálati és vállalatirányítási osztály 2022.04.08.-i
9087. sz. szakjelentését,  a Jogügyi  Szolgálatnak a 2022.04.08.-i  9120. sz.  jelentését,  valamint  a
szakbizottságok véleményezését,

Figyelembe véve, a „Marosvásárhely-i – Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalatnak a
2174/30.03.2022. sz. átiratával megfogalmazott kérését, valamint a Vezetőtanácsnak a 2022.03.30.-
i 7. sz. Határozatát,

Tekintettel:

- Románia területének az adminisztratív szervezésére vonatkozó 2/1968. sz. Törvény módosításáról
és kiegészítéséről szóló 2018. november 29.-i 290. sz. Törvény I. cikkely (8) pont előírásaira;

- a Marosvásárhely-i repülőtér megnevezésének a megváltoztatására vonatkozó, 2006.03.30.-i 30.
sz. Maros Megyei Tanács Határozat előírásaira;

Az  utólag  módosított  és  kiegészített,  a  Közigazgatási  törvénykönyvre  vonatkozó  57/2019.  sz.
Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „a” betű, megerősítve a (2) bekezdés „d”
betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek alapján,

határoz:

1. cikkely (1) A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérre vonatkozó, a Maros Megyei Tanács által
összeállított/elfogadott/kibocsátott okiratban, az összes a megyei közérdekű létesítményre, illetve az
azt  ügykezelő  jogi  személyre  való  utalás  és  vonatkoztatás,  a  következő  megnevezések
figyelembevételével értendők:

 létesítmény: Marosvásárhely-i – Transilvania repülőtér;

 jogi személyiség: „Marosvásárhely-i – Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat.

(2) Ezek  a  megnevezések  lesznek  használva,  a  jelen  határozat  elfogadása  után  készült  összes
dokumentum összeállításánál is.
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2.  cikkely A  jelen  határozatot  közlik,  a  Maros  Megyei  Tanács  szakapparátusának  az  összes
független igazgatóságainak, szolgálatainak és osztályainak és a  „Marosvásárhely-i – Transilvania
repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat részére, amely felel a végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
FŐJEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

9059/8.04.2022 sz.
IX/B/1 akta

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ

A  Marosvásárhely-i  Transilvania  repülőtér  megnevezésére  vonatkozó  egyes  aspektusainak  a
tisztázásáról

A  „Marosvásárhely-i  Transilvania  repülőtér”  Ö.Ü.V.  megküldte  a  megyei  közhatóságnak  a
székhelyére, a 2174/30.03.2022. sz. átirattal beterjesztett dokumentációt, amelyet a Maros Megyei
Tanácsnál a 8159/31.03.2022. sz. alatt iktattak, a „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V.
Vezetőtanácsának  a  7/30.03.2022.  sz.  Határozatával  jóváhagyott,  a  „Marosvásárhely-i  –
Transilvania  repülőtér”  Önálló  Ügyvitelű  Vállalat  megnevezésére  vonatkozó  tisztázások
jóváhagyására vonatkozóan.

A Maros Megyei Tanácsnak a 2006. 03. 30.-i 30. sz. Határozatával, jóváhagyták a Marosvásárhely-i
repülőtér megnevezésének a megváltoztatását, a „Marosvásárhely-i – Transilvania repülőtér” nevet
adva neki.

A  Románia  területének  az  adminisztratív  szervezésére  vonatkozó  2/1968.  sz.  Törvény
módosításáról  és kiegészítéséről  szóló 290/2018. sz.  Törvény I. cikkely 8.  ponttal  szabályozták,
hogy 2018.  december  12-vel  kezdődően  „azon  közigazgatási  területi  egységeknek  az  esetében,
amelyeknek a megnevezésében ”î” betű található, ezek ”â” betűvel lesznek helyettesítve, a Románia
Hivatalos Közlönyének, I. Része, 1993. március 8-i 51. számában közzétett, a román nyelv írásában
az „â” és „sunt” formákra való visszatérésre vonatkozó, a Román Akadémiának az 1993. február
17-i Közgyűlésének a Határozatával meghatározott szabályoknak az alkalmazásával.”

Ugyanakkor, a Vállalat megnevezésének a helyes használatában, bármely szabálytalanságnak vagy
félreértésnek  az  elkerülésének  az  érdekében,  szükség  van  a  Marosvásárhely-i  –  Transilvania
repülőtér megnevezésére vonatkozó aspektusoknak a tisztázására.

Következésképpen, szükséges tisztázni a tényt, hogy a Maros Megyei Tanács szakapparátusának és
a  döntéshozó  és  végrehajtó  hatóság  szintjén,  a  Marosvásárhely-i  –  Transilvania  repülőtérre
vonatkozó, összeállított/elfogadott/kibocsátott  dokumentumokban,  az összes a megyei  közérdekű
létesítményre,  illetve az azt ügykezelő jogi személyre való utalás és vonatkoztatás,  a következő
megnevezések figyelembevételével értendők:

- létesítmény: Marosvásárhely-i – Transilvania repülőtér;

- jogi személyiség: „Marosvásárhely-i – Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat.

Ezek  a  megnevezések  lesznek  használva,  a  jelen  határozat  elfogadása  után  készült  összes
dokumentum összeállításánál is.
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Figyelembe  véve  a  fentebbieket,  javasoljuk  jóváhagyásra,  a  Marosvásárhely-i  Transilvania
repülőtér megnevezésére vonatkozó egyes aspektusainak a tisztázásáról szóló határozattervezetet.

ELNÖK

Péter Ferenc
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