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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2018. március 29.-i 

___. számú HATÁROZAT 

Maros Megye és a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség közötti együttműködésnek a 

jóváhagyásáról, amelynek tárgya a Maros megye, Marosvásárhely Călăraşilor utca 26-28 sz. alatti 

ingatlannál egyes beruházásoknak a közös kivitelezésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 5914/23.03.2018. sz. Indokolását, a Maros 

Megyei Rendőr Felügyelőségnek a 2903/12.02.2018. sz. átiratát, a Jogügyi Szolgálatnak a jogi 

szakjelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, az egyes javaknak, az állam köz- és magántulajdonából és a Belügy Minisztérium 

ügykezeléséből, a közigazgatási területi egységek köztulajdonába és a Bukarest Municípium 

Tanácsának, megyei és helyi tanácsok ügykezelésébe való átutalására vonatkozó 2344/2004. sz. 

Kormányhatározatot, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”c” és ”e” betű és (6) bekezdés ”a” betű 

előírásainak értelmébe, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 97. cikkelyének (1) bekezdés alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros Megye és a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség közötti 

együttműködést, amelynek tárgya a Maros megye, Marosvásárhely Călăraşilor utca 26-28 sz. alatti 

ingatlannál egyes beruházásoknak a közös kivitelezése, a mellékletben előírt együttműködési 

egyezmény szerint, amely szerves része a jelen határozatnak. 

2. cikkely Felhatalmazza Péter Ferenc urat, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét, az 1. cikkely 

által előírt okiratnak az aláírására. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Rendőr Felügyelőségnek és a Gazdasági 

Igazgatóságnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 
           

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

  5914/23.03.2018. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

Maros Megye és a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség közötti együttműködésnek a 

jóváhagyásáról, amelynek tárgya a Maros megye, Marosvásárhely Călăraşilor utca 26-28 sz. alatti 

ingatlannál egyes beruházásoknak a közös kivitelezésére vonatkozó határozattervezet  

 

A Maros Megyei Rendőr Felügyelőség, a 2903/12.02.2018. sz. alatt iktatott átirattal, kérelmezte a 

Maros Megyei Tanácsot egy megoldásnak az azonosítását, ami a Maros megye, Marosvásárhely 

Călărașilor utca 26-28 sz. alatti ingatlannak a kondicionáló berendezésének a meghibásodásának a 

kijavítására vonatkozó beruházásnak közös kivitelezését illeti. 

A beruházás, az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból finanszírozott beruházási 

létesítmények/tervezeteknek a műszaki-gazdasági dokumentációk összeállításának a lépéseire és 

keret-tartalmára vonatkozó 907/2016. sz. Kormányhatározat által előírt lépések betartásával lesz 

megvalósítva, valamint a felek által való fedezésével a kiadásoknak, az ingatlan feletti 

tulajdonrésznek az arányába. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”c” és ”e” betű, összevetve a (6) bekezdés ”a” betű 

előírásainak értelmébe, amelyek szerint, az intézmények közötti együttműködéssel kapcsolatos 

feladatok gyakorlásakor, a megyei tanácsok együttműködési egyezményeket köthetnek más jogi 

személyekkel, közös tevékenységek finanszírozása és kivitelezése érdekébe, javasoljuk Maros 

Megye és a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség közötti együttműködésnek a jóváhagyását, 

amelynek tárgya a Maros megye, Marosvásárhely Călăraşilor utca 26-28 sz. alatti ingatlannál egyes 

beruházásoknak a közös kivitelezése, a mellékelt határozattervezet szerint. 

 

 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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