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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

 

 

31619/24.11.2020. sz. 

IX B/1 akta 

 

KÖZLEMÉNY 

a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan 

 

Ma, 2020. november 24.-én, a Maros Megyei Tanács közli, a következő normatív jellegű 

okirattervezetre vonatkozó, nyilvános konzultáció eljárásának a megnyitását: A Maros megye saját 

és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, a 2021. évre 

érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó határozattervezet. 

A normatív jellegű okirattervezethez tartozó dokumentáció tartalmazza: 

 A javasolt normatív jellegű okirat elfogadásának a szükségességének a jóváhagyási 

beszámolóját; 

 A Gazdasági igazgatóságnak a szakjelentését; 

 A Jogügyi Szolgálatnak a jelentését; 

 A határozattervezetnek az 1-6  mellékleteit. 

A dokumentáció elemezhető: 

 az intézménynek az internetes oldalán, a www.cjmures.ro címen, a Normatív jellegű 

határozattervezetek szakaszban; 

 az intézménynek a székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér, 1 sz., 1. iroda; 

 az okirattervezetet meglehet szerezni, másolatként, az Intézménynek az Iktatójába 

megküldött kérés alapján. 

A nyilvános konzultációnak alávetett okirattervezetre vonatkozó, ajánlás értékű, javaslatokat, 

indítványokat és véleményeket, 2020. december 5.-ig lehet benyújtani: 

 az intézmény honlapján elérhető, online űrlapon, amely a „Relații și informații publice – 

Guvernare transparentă, deschisă și participativă, standardizare, armonizare, dialog 

îmbunătățit” rovatban található, a F.PS.19.07 – Formular pentru colectarea de propuneri 

néven; 

 mint elektronikus formátumú üzenet, a következő elektronikus postai címre: 

cjmures@cjmures.ro; 

 postai úton, cím: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 540026; 

 az intézmény székhelyén, Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 8.00 – 16.00 óra között. 

A benyújtott anyagon a következő megjegyzést kell feltüntetni: „A Maros megye saját és a Maros 

Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, a 2021. évre érvényes egyes 

helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó határozattervezet közvitájára vonatkozó 

javaslatok”. 

http://www.cjmures.ro/
mailto:cjmures@cjmures.ro
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A javaslatokat közzéteszik az intézmény honlapján, a normatív jellegű határozattervezetek 

(Proiecte de hotărâri cu caracter normativ) rovatban. 

Az írásban megfogalmazott és megküldött javaslatoknak az elutasítása, írásba lesz megindokolva. 

Az érdeklődők számára, lehetőség van egy olyan gyűlés megszervezésére is, amelyen a 

jogszabálytervezetről nyilvános vitát lehet folytatni, abban az esetben, ha ezt egy törvényesen 

létrehozott egyesület vagy más hatóság írásban kéri 2020. december 5-ig. 

További információk a következő elérhetőségen kérhetők, telefon: 0265/263211, 1231-es belső 

szám, email: buget@cjmures.ro címen, kapcsolattartó: Iulia Axente. 

 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

TERVEZET 

 

31427/23.11.2020. sz. 

 

2020._________.-i 

___. számú HATÁROZAT 

 

Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, 

2021. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 31421/23.11.2020. sz. Jóváhagyási Beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság – Költségvetési Szolgálatának a 31507/24.11.2020. sz. szakjelentését, a Jogügyi 

Szolgálatnak a 31515/24.11.2020. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve: 

- az utólag módosított és kiegészített az adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015. sz. Törvény 453-499. 

cikkelyeit; 

- az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt az építkezési munkálatok végrehajtásának 

engedélyezésére vonatkozó 50/1991. sz. Törvényt, valamint a Regionális Fejlesztési és Lakásügyi 

Minisztérium 839/2009. sz. Rendeletével elfogadott az 50/1991. sz. Törvény alkalmazási szabályait; 

- az utólag módosított és kiegészített a román állampolgárok nyilvántartására, tartózkodási helyükre, 

állandó lakhelyükre és személyazonossági irataikra vonatkozó 97/2005. sz. Sürgősségi Kormány 

Rendeletet és a Lakósság nyilvántartó állandó jegyzékéből szolgáltatott adatokra vonatkozó díjak 

megállapításának a számítási alapjának a jóváhagyására vonatkozó 387/2005. sz. Kormány 

Határozatot; 

- az elektronikus kommunikációs hálózatok fizikai infrastruktúrájának rendszerére, valamint az 

elektronikus kommunikációs hálózatok felszerelésének a költségeinek a csökkentésére vonatkozó 

egyes intézkedésekre vonatkozó 159/2016. sz. Törvényt, 

- az utólag módosított és kiegészített, az elektromos kommunikációs hálózatok infrastruktúrájának a 

rendszerére vonatkozó 154/2012. sz. Törvényt; 

- az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közutak rendszerére vonatkozó 43/1997. 

sz. Kormány Rendelet 40^1 cikkely, 41. cikkely (22) bekezdés, 46. cikkely és 47. cikkely (7) és (10) 

bekezdések rendelkezéseit; 

- a Közúti Infrastruktúrát Ügyintéző Országos Társaság R.T. által alkalmazott egyes díjaknak a 

jóváhagyására vonatkozó 1836/07.12.2018. sz. Szállításügyi miniszteri rendeletet; 

- az utólagosan módosított és kiegészített, az utak rendszerére vonatkozó 43/1997. sz. Kormányrendelet 

által előírt, a megengedett maximális tömegeket és/vagy méreteket meghaladó tömegű és/vagy méretű 

közúti járművek közlekedésének az engedélyezésére és lebonyolítására vonatkozó Normák 
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jóváhagyására vonatkozó 1236/6509/1267/2010. sz., a Szállításügyi miniszternek, a Regionális 

Fejlesztési és Infrastruktúra és Közigazgatási miniszternek és Belügyminiszternek a közös rendeletét; 

 - az utólag módosított és kiegészített a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 20. 

cikkely (1) bekezdés „b” betű, 27. cikkely, 30. cikkely (1) és (2) bekezdések és a 68. cikkely előírásait; 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 87. cikkely és 173. cikkely (1) bekezdés „f” betű, megerősítve a (3) 

bekezdés „c” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés rendelkezései alapján,  

Az utólag módosított és kiegészített a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságáról szóló 52/2003. sz. 

Törvény által szabályozott eljárásnak a betartásával, 

 

határoz: 

 

1. cikkely 2021. január 1.-i dátummal, jóváhagyja a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények 

és Maros megye saját költségvetésének bevételeit képező egyes tevékenységekre kiszabott helyi 

illetékek és díjak értékeit, az 1-6. mellékletek szerint, amelyek szerves részét képezik a jelen 

határozatnak.  

2. cikkely (1) A jelen határozat végrehajtásáért felelnek: a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a 

Gazdasági Igazgatósága, a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatósága, a Műszaki Igazgatósága, a Terület- 

és Városrendezési Igazgatósága és a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság. 

(2) A jelen határozatot közzé teszik Maros megye Hivatalos Közlönyében és közlik: Maros Megye 

Prefektusi Hivatalával, Maros Megye Személynyilvántartó Igazgatóságával és a Maros Megyei 

Tanácsnak a szakigazgatóságaival. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 
 

   

 

 

31421/23.11.2020. sz. 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, 

a 2021. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezethez 

 

Az utólag módosított és kiegészített, a Pénzügyi Törvénykönyvre vonatkozó 227/2015. sz. Törvény 

484. cikkely, megerősítve az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 

273/2006. sz. Törvény 30. cikkely (2) bekezdés rendelkezéseinek értelmébe, a megyei tanácsok 

speciális díjakat hozhatnak létre, egyes szolgálatoknak a működtetéséhez, amelyeket a magán és a 

nem fizikai személyek érdekébe végeznek. 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 30. 

cikkely (2) bekezdés szerint, a speciális díjak értékét évente, a megyei tanácsnak a határozatával 

állapítják meg és ugyanannak a jogszabálynak a (6) bekezdése szerint, jövedelmet képeznek a helyi 

költségvetésben és csak azoktól a magán és nem fizikai személyektől lehet behajtani, akik abba a 

helyi közszolgáltatásba részesülnek, amelyért létre hozták azt a díjat. 

Ebben a kontextusban, a 28.121/20.10.2020. sz. átirattal, a Maros Megyei Személynyilvántartó 

Igazgatóság javasolja az Országos személynyilvántartó jegyzékből, a személyes jellegű adatoknak, 

a területi szintű szolgáltatásának a 2021-es különdíjának a 2020. évre meghatározott szintjén 

tartását, azaz 5 lej/ellenőrzés/személy az informatikai rendszerben. 

A szakapparátusnak, a Közigazgatási és Kancellária Szolgálatnak valamint a Véleményező, 

Engedélyező Ellenőrző Szolgálatnak, illetve az Adatbázis Kezelő Osztálynak a Belső jegyzékeivel, 

javasolják, hogy a 2021. évi, a fizikai és jogi személyeknek, az elvégzett szolgáltatásoknak, a 

díjainak és illetékeinek a szintje, maradjon a 2020. évnek a szintjén. 

Alkalmazva, a fennebb említett jogi előírásokat és a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 

57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 136. cikkely előírásait, alávetjük megvitatásra és 

jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 



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

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/4 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
 

   

 

 

 

31507/24.11.2020 sz. 

 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, 

a 2021. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezethez 

 

 

 

Az utólag módosított és kiegészített, a Pénzügyi Törvénykönyvre vonatkozó 227/2015. sz. Törvény 

484. cikkely, alátámasztva az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 

273/2006. sz. Törvény 30. cikkely (2) bekezdés rendelkezéseinek értelmébe, a megyei tanácsok 

speciális díjakat hozhatnak létre, a magán és a nem fizikai személyeknek biztosított  

szolgáltatásoknak az elvégzéséért. 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 30. 

cikkely (2) bekezdés szerint, a speciális díjak értékét évente, a megyei tanácsnak a határozatával 

állapítják meg és ugyanannak a jogszabálynak a (6) bekezdése szerint, jövedelmet képeznek a helyi 

költségvetésben és csak azoktól a magán és nem fizikai személyektől lehet behajtani, akik abba a 

helyi közszolgáltatásba részesültek, amelyért létre hozták azokat a díjakat. 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság, egy megyei érdekeltségű közintézmény, amely 

a Maros Megyei Tanácsnak az alárendeltségében működik, az utólag módosított és kiegészített, a 

személynyilvántartó közösségi közszolgálatoknak a létrehozására, szervezésére és működésére 

vonatkozó 84/2001. sz. Kormányrendelet szerint. 

A 84/2001. sz. Kormányrendelet 20 cikkelye szerint „a jogi személyiséggel rendelkező 

közintézményként működő személynyilvántartó közösségi közszolgálatok folyó- és tőkeköltségeinek 

finanszírozása, a saját bevételekből és a helyi költségvetésekből nyújtott szubvenciókból történik”. 

Ugyanazon jogszabály 21. cikkelye szerint: „a 20. cikkelyben említett közösségi közszolgálatok 

bevételei az irat kibocsátási tevékenységekből, az írat kibocsátási folyamat során használt űrlapok 

értékesítéséből és a törvény feltételei között történő, személyre vonatkozó akták kiadásából, 

valamint adományokból és szponzorálásokból származnak”. 

Ebben a kontextusban, a 28.121/20.10.2020. sz. átirattal, a Maros Megyei Személynyilvántartó 

Igazgatóság, a 2021. évre javasolja az Országos személynyilvántartó jegyzékből, a személyes 
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jellegű adatoknak, a területi szintű szolgáltatásának, a különdíjának az 5 lej/ellenőrzés/személy az 

informatikai rendszerben, értéken tartását. 

A Közigazgatási és Kancellária Szolgálatnak valamint a Véleményező, Engedélyező Ellenőrző 

Szolgálatnak a Belső jegyzékeivel, javasolják, hogy a 2021. évi, a fizikai és jogi személyeknek, az 

elvégzett szolgáltatásoknak a díjainak és illetékeinek a szintje, maradjon a 2020. évre 

meghatározottaknak és jóváhagyottaknak a szintjén, amelyek a Maros Megyei Tanácsnak, a Maros 

megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, a 2020. 

évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó, 160/20.12.2019. sz. 

Határozatának a 2. és 3. mellékleteiben vannak meghatározva. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újra közölt, az építkezési munkálatok 

végrehajtásának engedélyezésére vonatkozó 50/1991. sz. Törvény 7. cikkely (18) és (19) 

bekezdéseinek és 45. cikkely (1^1) bekezdésének az előírásai, szabályozzák a városrendezési 

bizonylatok, építkezési engedélyek, valamint a speciális szerkezetek véleményezéseinek a 

kiadásakor az illetékeknek a kirovását. 

Az utólag módosított és kiegészített, az Adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015. sz. Törvény 474. 

cikkely rendelkezései, megállapítják a városrendezési bizonylatok, építkezési engedélyek, valamint 

más véleményezéseknek a kiadására alkalmazott illetéknek a minimális és maximális határait. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az utak rendszerére vonatkozó 43/1997. 

sz. Kormányrendelet alapján, a Maros Megyei Tanácsnak, mint a Maros megyei utak 

adminisztrátorának, a kötelessége, hogy kövesse és ellenőrizze a törvényes előírásoknak a 

betartását, az utak övezeteibe végzett munkálatoknak a végrehajtására, valamint a Maros megyei 

közutaknak a karbantartására, javítására és modernizálására vonatkozóan. 

Úgyszintén, a 28859/28.10.2020. sz. Belső jegyzékhez tartozó 1, 2 és 3 Mellékleteivel, a Műszaki 

Igazgatóság megküldte a 2021. évre alkalmazandó díjak javaslatait, amint következnek: 

- 1. sz. melléklet: A 2021. évre, a Maros Megyei Tanács tulajdonában és/vagy az ügyintézése 

alatt levő megyei utak övezeteiben, előzetes belegyezések, a megyei utak övezeteibe 

elhelyezési és/vagy hozzáférési engedélyek kibocsátási díjai és a megyei utak övezeteinek a 

használati díjai; 

- 2. sz. melléklet: A 2021. évre, a Maros Megye tulajdonában levő ingatlanokra, ingatlanokba 

vagy alá való bejutási jognak a gyakorlási díja; 

- 3. sz. melléklet: A 2021. évre, a Maros Megyei Tanács ügyintézése alatt levő megyei 

utakon, a közúti szállítmányok engedélyezési díja, amelyeket olyan közúti járművekkel 

végeznek, amelyeknek a megengedett maximális össztömegük, a tengelyenként 

engedélyezett maximális tömegük és/vagy amelyeknek a megengedett maximális méreteik 

meghaladják az újraközölt, az utak rendszerére vonatkozó 43/1997. sz. Kormányrendelet 2 

és 3 mellékletei által előírt határokat. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az utak rendszerére vonatkozó 43/1997. 

sz. Kormányrendelet alapján, a Maros Megyei Tanács, Maros megye, megyei útjainak az 

adminisztrátori minőségében, köteles nyomon követni és ellenőrizni az utak övezeteiben végzett 

bármely fajta munkálatra vonatkozó törvényes előírásainak a betartását, valamint Maros megyének, 

a megyei közútjainak a karbantartását, javítását és modernizálását. 



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

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              3/4 

Ennek értelmében, a fennebb említett jogszabály 46. cikkely rendelkezései szerint, alátámasztva a 

47. cikkely (7) és (10) bekezdésekkel, a közutak terepsávjának és biztonsági övezeteinek a 

használatáért, egyes építményeknek, berendezéseknek és/vagy reklámtábláknak földalatti vagy 

feletti elhelyezésével, a közúthoz vezető bekötőútnak a kivitelezésével, a hozzátartozó 

kiépítésekkel, parkolók, autóleállók, úttest és ellenőrző felületek, valamint a közút övezetéhez való 

hozzáférésért, egyes az út ügyintézője által elfogadott munkálatoknak az elvégzésének az érdekébe, 

az út övezetének a használatáért és a hozzáférésért díjakat alkalmaznak, amelyeket megyei tanács 

határozattal hagynak jóvá, a megyei érdekű utak részére. 

Ugyanakkor, figyelembe voltak véve az elektronikus kommunikációs hálózatok fizikai 

infrastruktúrájának rendszerére, valamint az elektronikus kommunikációs hálózatok felszerelésének 

a költségeinek a csökkentési intézkedéseire vonatkozó 159/2016. sz. Törvény, a köztulajdonban 

levő ingatlanokra való belépési, fölötte való áthaladási, benne vagy alatta való továbbhaladási 

jognak a gyakorlásának érdekébe, a maximálisan kiróható illetékekre vonatkozó, a Kommunikációs 

Ügyintézési és Szabályozási Nemzeti Hatóságnak, a 997/13.11.2018. sz. elnöki Döntés, illetve a 

Maros Megyei Tanács igazgatásában levő, Maros Megye köztulajdonához, az elektronikus 

kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak, a hozzáférésének a megvalósításának a körülményeire 

vonatkozó Szabályzat jóváhagyásáról és annak az alkalmazásának az érdekébe egyes 

intézkedéseknek a megállapításáról szóló 144/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 

módosítására vonatkozó 28/28.03.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat előírásai. 

A Maros Megyei Tanács, Maros megye, megyei útjainak az adminisztrátori minőségébe, ki adhat, 

speciális szállítási engedélyt ezeken az utakon a szállítás végzésére, Romániában vagy más 

államban forgalomba írt vagy iktatott közúti járművel, a maximálisan megengedett össztömeg meg 

haladásával, a tengelyenkénti megengedett össztömeg meghaladásával és/vagy a megengedett 

méretek túllépésével, amelyek a 43/1997. sz. Kormányrendelet 2 és 3 mellékleteibe vannak 

foglalva, a közlekedésügyi és infrastruktúra miniszterének és a közigazgatási és belügyi 

miniszternek a közös rendelete által megállapított feltételek között. A fennebb említett jogi rendelet 

41. cikkely előírásai szerint, póthasználati díjakat alkalmaznak az utak használatáért, amelyeket az 

össztömeg, a tengelyenkénti tömeg, a szállítmány méreteiből eredő eredmény, az út kategóriájának 

és a megtenni kívánt távolság függvényébe számolnak ki. A fent említett illetékek és az ezek 

fizetése alóli kivételeket a közút adminisztrátora állapítja meg és a megyei tanácsoknak a 

határozatával hagyják jóvá, a megyei érdekeltségű utakra, a 43/1997. sz. Kormányrendelet 41. 

cikkely (22) bekezdésének az előírásai szerint és az említett jogszabály 40^1 szerint, a fennebb 

említett díjak, jövedelmet képeznek, a Maros Megyei Tanács ügykezelése alatt levő megyei utak 

tervezésére, ügykezelésére, működtetésére, karbantartására, javítására és modernizálására. 

Hasonlóan megjegyezzük, hogy figyelembe voltak véve, a Romániai Nemzeti Autópályáknak és 

Utaknak a Nemzeti Társasága által alkalmazott egyes díjaknak a jóváhagyására vonatkozó 

1836/07.12.2018 sz. Szállításügyi miniszteri rendelet előírásai, valamint az utak rendszerére 

vonatkozó 43/1997. sz. Kormányrendelet által előírt, a megengedett maximális tömegeket és/vagy 

méreteket meghaladó tömegű és/vagy méretű közúti járművek közlekedésének az engedélyezésére 

és lebonyolítására vonatkozó Normák, amelyeket a szállításügyi miniszter, a regionális fejlesztési és 

közigazgatási miniszter és a belügyminiszter közös, 1236/6509/126/2018. sz. rendeletével. 
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A fennebbiek szempontjából, a mellékelt határozattervezetet alálehet vetni megvitatásra és 

jóváhagyásra, a Maros Megyei Tanácsnak a plénumának. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 
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