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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

 

 

1385/18.01.2021. sz. 

IX B/1 akta 

 

KÖZLEMÉNY 

a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan 

 

Ma, 2021. január 18.-án, 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 2020. december 17.-i 191. 

sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozattervezet. 

A normatív jellegű okirattervezethez tartozó dokumentáció magába foglalja: 

 A javasolt normatív jellegű okirat elfogadásának a szükségességének a jóváhagyási 

beszámolóját; 

 A Gazdasági igazgatóságnak a szakjelentését; 

 A Jogügyi Szolgálatnak a jelentését; 

 A határozattervezetnek a 7. sz. mellékletét. 

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, 2021. január 29.-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 2020. december 17.-i 191. sz. Maros Megyei 
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Tanács Határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozattervezet közvitájára vonatkozó 

javaslatok”. 

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 2021. január 29-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 

 

1224/15.01.2021. sz. 

 

2020._________.-i 

___. számú HATÁROZAT 

 

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

2021. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó 191/17.12.2020. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozat módosítására és kiegészítésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2021.01.15.-i 1203. sz. Jóváhagyási Beszámolóját, a 

Költségvetési Szolgálatának a 2021.01.15.-i 1276. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

2021.01.15.-i 1295. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve: 

- az utólag módosított és kiegészített, az adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015. sz. Törvény 486. 

cikkelyét; 

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

cikkely (1) bekezdés „b” betű, 27. cikkely, 30. cikkely (1), (2) és (6) bekezdés 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 rendelkezései alapján, 

megerősítve a (3) bekezdés „c” betűvel és a 182. cikkely (1) bekezdéssel,  

Betartva, az utólag módosított és kiegészített a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságáról szóló 

52/2003. sz. Törvény által szabályozott eljárást, 

 

határoz: 

 

I. cikkely A Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését 

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

191/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosul és ki lesz egészítve, amint következik: 

1. Az 1. cikkelyben előírt 6. sz. Melléklet után beiktatnak egy új mellékletet, a 7. sz. Mellékletet, a 

jelen határozat szerves részét képező mellékletbe foglalt tartalommal. 

2. Az 1. cikkelyben az (1) bekezdés után beiktatnak egy új bekezdést, a (2) bekezdést, a következő 

tartalommal: 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro        2/2 

„(2) A 7. sz. Mellékletben előírt díjak, a 2. cikkely (2) bekezdés feltételei szerint való köztudomásra 

hozatal dátumától lesznek alkalmazhatók.” 

II. cikkely  A jelen határozatot közzé teszik Maros megye Hivatalos Közlönyében.  

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 
 

   

 

1203/15.01.2021. 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 

191/17.12.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosítására és kiegészítésére vonatkozó 

határozattervezethez 

 

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

484. cikkely rendelkezéseinek értelmébe, megerősítve az utólag módosított és kiegészített, a helyi 

közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 30. cikkely (2) bekezdéssel, a megyei tanácsok 

speciális díjakat hozhatnak létre, egyes a magán és a nem fizikai személyek érdekébe végzett 

szolgáltatásoknak a teljesítéséért. 

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 törvénynek a (6) bekezdése szerint, a speciális díjak 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. 

A Transilvania Motor Ring egy a Maros Megye köztulajdonában és a Maros Megyei Tanács 

ügyintézése alatt levő létesítmény, amelynek az általános célja, a turizmus hozzájárulásának a 

növelése, a helyi és regionális fejlődéshez. 

Tekintettel a Transilvania Motor Ring komplexum használati szabályzatának az előírásaira, 

amelyek szerint a bérbeadási díjakat, évente a Maros Megyei Tanácsnak a Határozatával hagynak 

jóvá, a Maros Megyei Tanácsnak a Transilvania Motor Ring Komplexum Ügykezelő-Karbantartó 

Szolgálata, a 2020.12.24.-i 35253. sz. Belső jegyzékkel, azt javasolja, hogy a magán és a nem 

fizikai személyek részére végzett szolgáltatásoknak a 2021. évi díjainak a szintje, a Transilvania 

Motor Ring Komplexumnak a Használati szabályzatának és a bérleti díjainak a jóváhagyására 

vonatkozó 2018.08.09.-i 86. sz. Maros Megyei Tanács Határozatban meghatározottak szintjén 

maradjon. 

A fennebbiek értelmében, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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