MAROS MEGYEI TANÁCS
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG
KÖZIGAZGATÁSI ÉS KANCELLÁRIA SZOLGÁLAT
____/___.VII.2018. sz.
VI D/1 akta

HIRDETMÉNY

A Maros Megyei Tanács, az 52/2003. sz. Törvény rendelkezéseinek értelmében, kinyilvánítja
szándékát, hogy jóváhagyja egy határozatban a Transilvania Motor Ring Komplexumnak a
Használati szabályzatát és a bérleti díjait.
A határozattervezet megjelent, 2018. július 13.-tól, a Maros Megyei Tanács www.cjmures.ro
internetes oldalán és kifüggesztették az intézmény székhelyén, Marosvásárhely, Győzelem tér, 1 sz.
Az érdekelt személyek 2018. július 23.-ig küldhetnek írásbeli javaslatokat, indítványokat,
véleményeket, amelyeknek ajánlati értékkel rendelkeznek, a Maros Megyei Tanács székhelyére
vagy e-mail-en a cjmures@cjmures.ro címre.

ELNÖK

JEGYZŐ

Péter Ferenc

Paul Cosma

Készítette: Delia Belean Szolgálatvezető
Leellenőrizte: Genica Nemeş igazgató
Péld. sz.: 2
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MAROS MEGYEI TANÁCS
TERVEZET
2018. július ___.-i
_____. számú HATÁROZAT
A Transilvania Motor Ring Komplexumnak a Használati szabályzatának és a bérleti díjainak a
jóváhagyására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének a 15.066/13.07.2018. sz. indokolását, a Gazdasági
Igazgatóságnak és a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelező Igazgatóságnak a
15.067/13.07.2018. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Osztálynak a ____/____ sz. Jelentését, valamint a
szakbizottságok véleményezését,
Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz.
Törvény 68. cikkely (2) bekezdés előírásaira,
Megfontolva, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra
vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „c” betű, megerősítve a (4) bekezdés „a”
betű előírásait,
Az újraközölt, a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 52/2003. sz. Törvény
rendelkezései által szabályozott eljárások betartásával,
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó
2015/2001. sz. Törvény 97. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján,
határoz:
1. cikkely Jóváhagyja a Transilvania Motor Ring Komplexumnak a Használati szabályzatát, az 1.
sz. melléklet szerint.
2. cikkely Jóváhagyja a Transilvania Motor Ring Komplexumnak bérleti díjait, a 2. sz. melléklet
szerint.
3. cikkely Az 1 és 2 mellékletek a jelen határozat szerves részei.
4. cikkely (1) A jelen határozatnak a végrehajtásáért felelnek a Gazdasági Igazgatóság és a
Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelező Igazgatóság.
(2) A jelen határozatot közzéteszik Maros megyének a Hivatalos közlönyében és közlik a Maros
Megyei Prefektusi Hivatallal.
ELNÖK
Péter Ferenc

Törvényességét véleményezte
Paul Cosma
JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
15066/13.07.2018. sz.
IB/2 akta
INDOKOLÁS
A Transilvania Motor Ring Komplexumnak a Használati szabályzatának és a bérleti díjainak a
jóváhagyására vonatkozóan
A Transilvania Motor Ring egy a Maros Megye köztulajdonában és a Maros Megyei Tanácsnak az
ügykezelése alatt levő létesítmény.
Ezt az „AUTÓ PARK A MOTOR SPORTOK RÉSZÉRE” projekt keretébe építették, a 2007-2013
Regionális Operatív Program, az 5. Prioritási tengely – A turizmusnak a hosszútávú fejlesztése és
népszerűsítése, 5.2 Beavatkozási ágazat – A turizmus infrastruktúrájának a létrehozása, fejlesztése,
modernizálása, a természeti forrásoknak az értékesítésének és a turisztikai szolgáltatásoknak a
minőségének a növelése, által volt finanszírozva, amelynek az általános célkitűzése, a turizmusnak
a hozzájárulásának a növelése a helyi és regionális fejlődéshez, a turisztikai szolgáltatásoknak a
változatossá tételével, azaz „cél turizmusnak” a létrehozásával Maros megyében – a motor sportok
kedvelőinek a részére.
2018. június 15 – július 4 közötti periódusban lebonyolították az „Autópark a motor sportok
részére” munkálatnak a befejezésekor történő átvételt. A munkálat befejezésekor készített átvételi
jegyzőkönyvet jóváhagyták a 2018.07.05.-i dátummal, beiktatták a Maros Megyei Tanácsnál a
14.462/05.07.2018. sz. alatt, amely dátumtól az építmény a Maros Megyei Tanácsnak az
ügykezelése alá került.
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó
215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés c) betű előírásai szerint, a megyei Tanács a megye
vagyonának az ügyvitelére vonatkozó feladatokat teljesít.
Hasonlóan, ugyanannak a cikkely (4) bekezdés a) betű előírásai szerint, az (1) bekezdés c) betű által
előírt feladatokat gyakorolva, a megyei tanács határoz a megye köztulajdonában levő javaknak,
valamint a megyei érdekeltségű szolgáltatásoknak az ügykezelésbe, koncesszióba vagy bérbe
adásáról, esetenként, a törvény szerint.
A közintézményeknek a saját jövedelmük, az utólag módosított és kiegészített 273/2006. sz. a helyi
közpénzügyekre vonatkozó törvény 68. cikkely (2) bekezdés szerint, szolgáltatások biztosításából,
albérletekből, kulturális és sport tevékenységekből, művészeti versenyekből, kiadványokból,
szerkesztési szolgáltatásokból, tanulmányokból, tervezetekből, a saját vagy mellék tevékenységből
származó termékeknek az értékesítéséből és egyébből származnak.
A jelen indokoláshoz mellékelve található a „Transilvania Motor Ring” komplexumnak a
koncesszióba adására vonatkozó Célszerűségi tanulmánya, amelyet a S.C. Koncylion S.R.L.
készített el, a 25.162/1K/20.11.2017. sz. szolgáltatás végzési szerződés alapján, valamint a pályának
a bérbeadási díjainak a megállapítási módjának részletezése.
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A fennebb említett törvényes előírásoknak az alkalmazásának érdekébe, javasoljuk a Transilvania
Motor Ring Komplexumnak a Használati szabályzatának és a bérleti díjainak a jóváhagyására
vonatkozó mellékelt határozattervezetnek az elfogadását.

ELNÖK
Péter Ferenc
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