
Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro        1/1 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

2018. augusztus 30.-i 

____. számú HATÁROZAT 

Egy területnek, amely Maros Megye köztulajdonába és a Maros Megyei Klinikai Kórháznak az 

ügyintézése alatt található, az ingyenes használatba adására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 18166/24.08.2018. sz. Indokolását, a 

Gazdaság Igazgatóságnak a Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállalatirányítási Osztályának a 

Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a Jelentését, valamint a Szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Marosvásárhely-i Fellebbviteli Szék 2451/DE/01.08.2018. sz. átiratát, amelyet a 

16529/01.08.2018. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácson, valamint a Maros Megyei Klinikai 

Kórháznak a 11303/21.08.2018. sz. átiratát, amelyet a 17962/22.08.2018. sz. alatt iktattak a Maros 

Megyei Tanácsnál, 

Tekintettel, a bíróság megszervezésére vonatkozó 304/2004. sz. Törvény 138. cikkely (2) bekezdés 

előírásaira, a köztulajdon javaira vonatkozó 213/1998. sz. Törvény előírásaira, valamint az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. 

Törvény 874. sz. cikkelyére, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely, (1) bekezdésének, c) betű, a 97. cikkely (1) bekezdés alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja az ingyenes használatba adását, 3 éves periódusra, a Marosvásárhely 

municípium, 1918. December 1 sugárút 24-26. sz. alatti ingatlan részét képező 350 nm felületű 

területet, a Marosvásárhely-i Fellebbviteli Széknek, az intézménynek a gépjárműinek, valamint az 

igazság szolgáltatás kivitelezésében érintett különleges rendszerben közlekedő gépjárműveknek a 

parkolásához. 

(2) Az (1) bekezdésben említett területnek az azonosító adatai be vannak mutatva a jelen 

határozatnak a szerves részét képező mellékletben. 

2. cikkely Az ingyenes használatba adási szerződést a Maros Megyei Klinikai Kórház, mint az 

ingatlannak az ügykezelője és a Marosvásárhely-i Fellebbviteli Szék, mint a területnek a 

haszonélvezője fogják aláírni. 

3. cikkely A Marosvásárhely-i Fellebbviteli Szék fogja állni az általa használt területnek a 

karbantartási kiadásait. 

4. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságának, a 

Maros Megyei Klinikai Kórháznak és a Marosvásárhely-i Fellebbviteli Széknek, amely felel a 

végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

TÖRVÉNYESSÉGÉT VÉLEMÉNYEZTE 

Paul Cosma 

JEGYZŐ

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  18166/24.08.2018 sz. 

VI/D/1 akta  

 

INDOKOLÁS 

Egy területnek, amely Maros Megye köztulajdonába és a Maros Megyei Klinikai Kórháznak az 

ügyintézése alatt található, az ingyenes használatba adására vonatkozóan 

 

A Marosvásárhely municípium 1918. December 1 sugárút 24-26 sz. alatti ingatlan, Maros Megye 

köztulajdonának része, az egyes ingatlanok az állam magántulajdonából és az Egészség és 

Családügyi Minisztérium ügykezeléséből a megyék köztulajdonába és az illető megyei tanácsoknak 

az ügykezelése alá való átutalására vonatkozó 867/2002. sz. Kormányhatározat alapján. 

Az ingatlant bejegyezték a 120147/Tîrgu Mureș telekkönyvbe, a Maros Megyei Tanácsnak a 

7/2009. sz. Határozatával pedig, átutalták ügykezelésre a Maros Megyei Klinikai Kórháznak. 

Az illető ingatlanban fejti ki tevékenységét a 2. sz. Poliklinika, amelynek a szerkezetében található 

az Integrált Járó Betegrendelő, amely biztosítja a járó betegkezelést, az orvos szolgáltatásokat 

nagyszámú szakorvosi rendelőkben biztosítva. 

Az ingatlannak a felülete 7140 nm, amely udvarokból, építményekből és két épülettömbből állnak, 

415 nm-es, illetve 1345 nm-es beépített felülettel a földön, az egész ingatlannak egészségügyi 

rendeltetése van. 

A Marosvásárhely-i Fellebbviteli Szék a 2451/De/2018. sz. átirattal, amelyet a 16529/2018. sz. alatt 

iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, kéri az ingyenes használatba adását a 350 nm felületű 

területnek, 3 éves periódusra, a Fellebbviteli Széknek, a gépjárműinek és az igazság szolgáltatás 

kivitelezésében érintett különleges rendszerben közlekedő gépjárműveknek a parkolásához. 

Tekintettel a Marosvásárhely-i Fellebbviteli Szék kérésére, a megyei közhatóság, a 16529/2018. sz. 

átirattal, vélemény kért a Kórháztól, mint az 1918. December 1 sugárút 24-26. sz. ingatlannak – 2. 

sz. Poliklinika, ügykezelőjétől. 

A Maros Megyei Klinikai Kórház, a 11303/2018. sz. átirattal, amelyet a 17962/2018. sz. alatt 

iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, közölte a beleegyezését a közvetkező körülmények között: 

- A 350 nm felületű területet, csak kimondottan parkoló rendeltetéssel legyen használva a 

Fellebbviteli Szék alkalmazottjainak a részére, valamint az igazságszolgáltatás kivitelezésébe 

beavatott különleges rendszerben közlekedők részére, 

- Parcellánként szabadítsanak fel a parkolóból bizonyos részeket, egyes kiépítési és modernizálási 

munkálatoknak az elvégzésének az érdekébe, utólag pedig a parkolónak a karbantartását a 

Fellebbviteli Szék végezze. 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk a 350 nm felületű területnek az ingyenes használatba 

adását, a Marosvásárhely-i Fellebbviteli Szék részére, 3 éves periódusra, ennek az intézménynek a 

gépjárműinek a parkolásához, valamint az igazságszolgáltatás kivitelezésébe beavatott különleges 

rendszerben közlekedők részére. 



A fennebb bemutatottak értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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