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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

2018. augusztus 30.-i 

____. számú HATÁROZAT 

A Város és területrendezési műszaki bizottságnak a Szervezési és Működési Szabályzatának a 

módosítására és annak az összetételének az aktualizálására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Alelnökének a 18309/27.08.2018. sz. indokolását, a 

Terület és Városrendezési Igazgatóság a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, 

valamint a Szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a terület és városrendezésre vonatkozó 350/2001. 

sz. Törvény 37. cikkely előírásaira, és a terület és városrendezésre és a városrendezési 

dokumentációk aktualizálására vonatkozó 350/2001. sz. Törvény alkalmazási metodológiai 

normáinak a jóváhagyásáról szóló 233/2016. sz. Rendelet 26. cikkely előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely, (1) bekezdésének, f) betű, alátámasztva az (5) bekezdés c) 

betűével, valamint a 97. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Város és területrendezési műszaki bizottságnak a Szervezési és Működési 

Szabályzatát, az 1. melléklet szerint. 

2. cikkely A Város és területrendezési műszaki bizottság aktualizálva lesz a 2. mellékletbe foglalt 

összetétel szerint. 

3. cikkely Az 1 és 2 mellékletek a jelen határozatnak a szerves részei. 

4. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Terület és Városrendezési 

Igazgatóságnak, valamint a jelen határozat 2. mellékletébe megnevezett személyeknek, akik 

felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ALELNÖK 

 

  18309/27.08.2018. sz. 

VI D1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Város és területrendezési műszaki bizottságnak a Szervezési és Működési Szabályzatának a 

módosítására és annak az összetételének az aktualizálására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács szintjén, az utólag módosított és kiegészített, a terület és városrendezésre 

vonatkozó 350/2001. sz. Törvény 37. cikkely alapján, létrehozott Maros Megyei terület és 

városrendezési műszaki bizottság, egy konzultatív szerv, elemzői, műszaki szakfelmérői és 

támogatási feladatkörrel, amely biztosítja a főépítész véleményezésének a műszaki megalapozását 

és a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az irányítása alatt működik. 

A város és területrendezési műszaki bizottság, műszaki szempontból megalapozza a főépítésznek a 

véleményezésének a kibocsátását, a terület és városrendezési dokumentációnak a kiadásának 

érdekébe, beleértve a megalapozó tanulmányokért vagy az előzetes kutatásokért. 

A Város és Területrendezési Műszaki Bizottságnak a Szervezési és Működési Szabályzatát, 

valamint annak az összetételét, a 350/2001. sz. Törvény szerint, a megyei tanács hagyja jóvá, a 

megyei tanácsnak az elnökének a javaslatára. 

Javasoljuk, hogy a város és területrendezési műszaki bizottság 5 tagból tevődjön össze, 

szakemberek a város és területrendezés területén, engedélyezettek a város és területrendezés, 

építészet, történelmi műemlékek, archeológia területén, valamint a szociológia, gazdaság, földrajz 

területén, építészmérnökök, közhálózati és szállítási mérnökök. 

A fentiek értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ALELNÖK 

Alexandru Cîmpeanu 
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