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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

2017. december 21.-i 

_____. számú HATÁROZAT 

A Maros megye köztulajdonához tarozó, Marosvásárhely, Városháza utca, 2 sz. alatti ingatlannak, 

egyes helyiségeinek, a Maros Megyei Múzeum részére, ingyenes használatba való adásának, az 

idejének a meghosszabbításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének a 27.596/15.12.2017. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállaltirányítási Osztálynak a szakjelentését, a 

Jogügyi Osztálynak a jelentését, valamint a Szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve a Maros Megyei Múzeumnak a kérését, a 18451/2017. sz. átiratban, 

Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári Törvénykönyvre 

vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 874. sz. cikkelyének az előírásait,  

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés c) betűje és a 97. cikkelyének rendelkezéseinek 

alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja az ingyenes használatba adását, a Marosvásárhely, Városháza utca 2 sz. alatti 

ingatlanban levő, 126,86 nm felületű, egyes helyiségeknek, a Maros Megyei Múzeum részére, a 

„Római limes digitalizálása. Marosvécs Sóvárad szakasz.” projektnek a kivitelezéséhez, 2019. 

december31.-ig.  

2. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával és a 

Maros Megyei Múzeumnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

  

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

  27.596/15.12.2017. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

 

 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros megye köztulajdonához tarozó, Marosvásárhely, Városháza utca, 2 sz. alatti ingatlannak, 

egyes helyiségeinek, a Maros Megyei Múzeum részére, ingyenes használatba való adásának, az 

idejének a meghosszabbítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 8/2014. január 30. sz. Határozatával, ingyenes használatba adtak a 

Marosvásárhely, Városháza utca 2 sz. alatti ingatlanból (volt Park Szálóda) 6 szobát, 126,86 nm 

összfelülettel, a Maros Megyei Múzeumnak a részére, a „Római limes digitalizálása. Marosvécs 

Sóvárad szakasz.” projektnek a kivitelezéséhez. 

A Marosvásárhely, Városháza utca 2 sz. alatt, a megye köztulajdonához tartozó található ingatlan 

helyiségeinek, az ingyenes használatba adási idejének a meghosszabbítására vonatkozó 42/2015. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozattal, jóváhagyták az ingyenes használatba adás idejét 2017. 

december 31.-ig. 

A Maros Megyei Múzeum a tudomásunkra hozza, hogy a projekt futam idejét meghosszabbították 

2019.12.31.-ig, ezen okból kifolyólag, kéri az ingyenes használatba adásnak a meghosszabbítását, a 

projekt szakemberei által elfoglalt szobákra, egészen addig a dátumig. 

A fentebbiek értelmébe, javasoljuk elemzésre és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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