
Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/2 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

KÖZIGAZGATÁSI ÉS KANCELLÁRIA SZOLGÁLAT 

 

23799/17.09.2019. sz. 

VI D/1 akta 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

A 2019. szeptemberi soros ülésnek, a határozattervezeteinek, a szakjelentéseinek, illetve a 

véleményezéseinek, az összeállításának az érdekébe, az illetékes osztályoknak és a 

szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan 

 

1. Határozattervezet a Maros megye 2019. évi általános költségvetésének a kiigazítására 

vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Költségvetési szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság. 

 

2. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét 

képező vagyontárgyak leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a mellékletének a módosítására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Vagyonkezelési, közszolgálati, vállalatirányítási osztály, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság, Jogügyi, közrendészeti és nemzetközi kapcsolatok 

bizottság. 

 

3. Határozattervezet a Gh. Marinescu 50. sz. alatti ingatlanra vonatkozó egyes intézkedéseknek a 

jóváhagyására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Vagyonkezelési, közszolgálati, vállalatirányítási osztály, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság, Terület és városrendezési bizottság, Közszolgálati 

bizottság, Jogügyi, közrendészeti és nemzetközi kapcsolatok bizottság. 

 

4. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonának részét képező, Dicsőszentmárton, Avram 

Iancu utca 160. sz. alatti ingatlanban, egy óvodának, a létrehozásának és működésének az érdekébe 

adott beleegyezésre vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Vagyonkezelési, közszolgálati, vállalatirányítási osztály, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Szociális-kulturális bizottság, Jogügyi, közrendészeti és nemzetközi kapcsolatok 

bizottság. 

 

5. Határozattervezet a S.C "Parc Industrial Mureş" S.A (Maros Ipari Park R.T.) ügykezelésének a 

biztosításának az érdekébe, egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Vagyonkezelési, közszolgálati, vállalatirányítási osztály, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Közszolgálati bizottság. 
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6. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 

jóváhagyására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Közigazgatási és kancellária szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság, Terület és városrendezési bizottság, Közszolgálati 

bizottság, Szociális-kulturális bizottság, Jogügyi, közrendészeti és nemzetközi kapcsolatok 

bizottság, Mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottság. 

 

7. Határozattervezet az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek 

szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a 

jóváhagyásáról szóló, 47/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 

mellékleteinek a kiegészítésére vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Vagyonkezelési, közszolgálati, vállalatirányítási osztály, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság, Szociális-kulturális bizottság, Jogügyi, közrendészeti 

és nemzetközi kapcsolatok bizottság, Terület és városrendezési bizottság. 

 

8. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési 

intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2. 

mellékletének a módosítására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Humánerőforrás szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság. 

 

9. Határozattervezet a ”Közigazgatási székhely műszaki központjának a felújítása” beruházásnak, a 

dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Beruházási és közbeszerzési szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság. 

 

10. Határozattervezet a "Beavatkozási központ Marosvásárhely municípiumban, Köteles Sámuel 

utca 33 sz." – megvalósíthatósági tanulmány fázis, beruházás műszaki-gazdasági 

dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan 2017. július 

27.-i 119. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, "Beavatkozási központ 

Marosvásárhely municípiumban, Köteles Sámuel utca 33 sz." beruházás műszaki-gazdasági 

mutatóinak az aktualizálására vonatkozóan. 

Illetékes osztály: Beruházási és közbeszerzési szolgálat, Jogügyi szolgálat. 

Szakbizottság: Műszaki-gazdasági bizottság. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

JEGYZŐ 

Paul Cosma

 

 


