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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

3996/13.02.2020. sz. 

IX/B/1 

 

2020. ____.-i 

___. számú HATÁROZAT 

Egy településnek, egy új személynyilvántartó helyi közösségi közszolgálathoz való, aktuális 

besorolásának a módosítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 989/05.02.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Jogügyi Szolgálatnak a 4049/14.02.2020. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Bukarest-i Személynyilvántartó és Adatbázis Ügykezelő Igazgatóságnak a 

3321204/2020. sz. kedvező véleményezését,  

Az utólag módosított és kiegészített, a személynyilvántartó közszolgálatok létrehozására, 

megszervezésére és működésére vonatkozó 84/2001. sz. Kormányrendelet 25. cikkely 3 bekezdés 

előírásainak a betartásával, 

Az utólag módosított, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „d” betű, megerősítve az (5) bekezdés „k” betűvel és a 

182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja, a Libánfalva közigazgatási területi egységnek a besorolásának a 

módosítását, annak az értelmében, hogy a libánfalvi Személynyilvántartó Helyi Közösségi 

Közszolgálat effektív működésének a dátumától, Libánfalva községet ehhez a szolgálathoz fogják 

sorolni. 

(2) Ugyanazon a napon, Libánfalva községnek megszűnik, a Szászrégen-i Személynyilvántartó 

Helyi Közösségi Közszolgálathoz való tartozása. 

2. cikkely Jelen határozatot köztudomásra hozzák és közlik a Bukarest-i Személynyilvántartó és 

Adatbázis Ügykezelő Igazgatóságnak, a Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóságnak, 

libánfalvi Személynyilvántartó Helyi Közösségi Közszolgálatnak, a Szászrégen-i 

Személynyilvántartó Helyi Közösségi Közszolgálatnak, Libánfalva községnek a Polgármesteri 

Hivatalával és a Szászrégen Municípium Polgármesteri Hivatallal. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 

 



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 
ELNÖK 

 

MAROS MEGYEI 

SZEMÉLYNYILVÁNTARTÓ 

IGAZGATÓSÁG

 

 

 

 

 

989/05.02.2020. sz. 

D1 akta

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Egy településnek, egy új személynyilvántartó helyi közösségi közszolgálathoz való, aktuális 

besorolásának a módosítására vonatkozó határozattervezethez 

 

A személynyilvántartó helyi közösségi közszolgálatok (S.P.C.L.E.P.) által végzett tevékenységek, a 

szolgálatoknak a polgárhoz való közeledésnek az elvén alapulnak, és az államnak az érdekébe, 

valamint a személyek érdekébe végzik. 

Libánfalva község szintjén, előkészülőben van egy új S.P.C.L.E.P. működése, amely személy 

nyilvántartási vonalon, ki fogja szolgálni Libánfalva községnek a lakóit, ahol létrehozták a 

szolgálatot. 

Jelenleg, Libánfalva község a Szászrégen-i Személynyilvántartó Helyi Közösségi Közszolgálathoz 

tartozik. 

Az utólag módosított és kiegészített, a személynyilvántartó közszolgálatok létrehozására, 

megszervezésére és működésére vonatkozó 84/2001. sz. Kormányrendelet 25. cikkely 3 bekezdés 

szerint: „az aktuális hozzárendelésnek a módosítása, a közösségi közszolgálatoknak a 

létrehozásának és megszervezésének a függvényébe (…), a megyei tanácsnak a határozatával 

állapítják meg, a megyei közösségi közszolgálatnak a javaslatára, az Igazgatóságnak a 

véleményezésével” (Bukarest-i Személynyilvántartó és Adatbázis Ügykezelő Igazgatóság). 

A Bukarest-i Személynyilvántartó és Adatbázis Ügykezelő Igazgatóság, a 3321204/2020. sz. 

átirattal, véleményezte a településnek, a libánfalvi Személynyilvántartó Helyi Közösségi 

Közszolgálathoz való aktuális besorolásának a módosítását. 

A fennebbiek értelmében, alávetjük jóváhagyásra az, egy településnek, egy új személynyilvántartó 

helyi közösségi közszolgálathoz való, aktuális besorolásának a módosítására vonatkozó 

határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

PÉTER FERENC 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

CODRUŢA SAVA

 

2. sz. példány 

Készítette: Maria Romela Bocheş, jogtanácsos 

Ellenőrizte: Codruţa Sava, végrehajtó igazgató 
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