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KÖZLEMÉNY

a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan

Ma,  2022.  május  11-én,  a  Maros  Megyei  Tanács  közli,  a  következő  normatív  jellegű
okirattervezetre  vonatkozó,  nyilvános  konzultáció  eljárásnak  a  megnyitását:  Maros  Megye
zászlójának, a modelljének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezet.

A normatív jellegű okirattervezethez tartozó dokumentáció tartalmazza:

 A javasolt normatív jellegű okiratnak az elfogadásának a szükségességének a jóváhagyási
beszámolója;

 A Terület és városrendezési igazgatóságnak a szakjelentése;

 A Jogügyi Szolgálatnak a jelentése;

 A határozattervezetnek az 1. és 2. sz. mellékletei.

A dokumentáció konzultálható:

 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, 2022. május 22.-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:  „Maros  Megye  zászlójának,  a
modelljének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezet megvitatására 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.
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Az  érdekeltek  számára  lehetőség  van  egy  olyan  ülésnek  a  megszervezésére  is,  amelyen  a
jogszabálytervezetről  nyilvános  vitát  lehet  folytatni,  abba  az  esetbe,  ha  ezt  egy  törvényesen
létrehozott egyesület vagy más közhatóság írásban kéri, 2022. május 22-ig.

További  információk  a  következő  telefonszámon  kérhetők:  0265-263-211,  1212-es  belső  szám,
elektronikus levélben: cancelarie@cjmures.ro címen, kapcsolattartó: Delia Belean szolgálatvezető,
Közigazgatási és kancellária szolgálat.

ELNÖK 

Péter Ferenc

FŐJEGYZŐ

Paul Cosma
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2022. ________-i
___. számú HATÁROZAT

Maros Megye zászlójának, a modelljének a jóváhagyására vonatkozóan

A Maros Megyei Tanács,

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének, a 12603/10.05.2022. sz. jóváhagyási beszámolóját,  a
Közigazgatási  és  kancellária  szolgálatnak  a  12647/10.05.2022.  sz.  szakjelentését,  a  Jogügyi
szolgálat 12651/10.05.2022. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,

Figyelembe véve, az egyes megyék címereinek a jóváhagyására vonatkozó 1998. szeptember 30-i
684. sz. Kormányhatározatot,

A közigazgatási területi egységek által, a saját zászlóik jóváhagyására és használatára vonatkozó
2015. évi 141. sz. Törvény 1. cikkely (1) és (2) bekezdés, 2. cikkely (4) bekezdés és 3. cikkely (1)
és (2) bekezdés szerint,

Az  utólagos  módosításokkal  és  kiegészítésekkel  újraközölt,  a  közigazgatásban  a  döntéshozatal
átláthatóságára vonatkozó 52/2003. sz. Törvény által szabályozott eljárásnak a betartásával,

Az  utólag  módosított  és  kiegészített,  a  Közigazgatási  Törvénykönyvre  vonatkozó  57/2019.  sz.
Sürgősségi Kormányrendelet 196. cikkely (1) bekezdés a) betű és 173. cikkely (1) bekezdés „f”
betű alapján,  

határoz:

1. cikkely Jóváhagyja,  Maros Megye zászlójának a modelljét,  az 1.  sz.  melléklet  ___ változata
szerint.

2.  cikkely A zászlónak a  leírása  és  a  felhasznált  szimbólumok jelentése,  a  2.  sz.  mellékletben
vannak leírva.

3. cikkely Az 1. és 2. sz. mellékletek a jelen határozat szerves részei.

4.  cikkely Jelen  határozatot  közlik,  a  Fejlesztésügyi,  Közmunkálatok  és  Közigazgatási
Minisztériumnak,  amely  megteszi  az  összes  intézkedést,  a  Románia  Kormányának  a
jóváhagyásának  való  alávetés  érdekébe,  Maros  Megyei  Prefektusi  Hivatalának,  a  Jogügyi  és
közigazgatási igazgatóságnak és közzéteszik Maros Megyének a Hivatalos Közlönyében.

ELNÖK
Péter Ferenc

Törvényességét véleményezte
FŐJEGYZŐ
Paul Cosma
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JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ

Maros Megye zászlójának, a modelljének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez

A 141/2015.  sz.  Törvény szabályozza,  a  közigazgatási  területi  egységek által,  a  saját  zászlójuk
jóváhagyására,  kitűzésére  és  használatára  vonatkozó feltételeket,  mint  helyi  szimbólum,  minden
közigazgatási területi egység alávetheti a Kormány jóváhagyásának, a saját és egyedi zászlóját, a
döntéshozó hatóság határozatának az alapján.

A fentebb említett  törvény 2.  cikkely (1) bekezdés  szerint,  a  zászlónak a  formája és a méretei
megegyeznek,  az  utólagos  módosításokkal  és  kiegészítésekkel  újraközölt,  a  közhatóságok  és  –
intézmények által, a Románia zászlójának a kifüggesztésére, a nemzeti himnusz lejátszására és a
Románia címerével ellátott bélyegzők használatára vonatkozó 75/1994. sz. Törvényben, a Románia
zászlójának meghatározott méretekkel, a törvény értelmében.

Ami  a  közigazgatási  területi  egységek  zászlóinak  a  színét  és  megkülönböztető  jeleit  illeti,  a
141/2015.  sz.  Törvény  előírja,  hogy  azok  nem  sérthetik  a  nemzeti  szimbólumokat  és  nem
tartalmazhatják más államoknak a nemzeti szimbólumait.

Ugyanakkor, az említett normatív szabályzat még előírja, hogy a közigazgatási területi egységek
zászlóin,  szerepelhetnek  a  közigazgatási  területi  egységeknek,  a  törvény  szerint  jóváhagyott,
címereik is.

Figyelembe  véve  a  fentebbieket,  alávetjük  megvitatásra  és  jóváhagyásra  a  Maros  Megye
zászlójának, a modelljének a jóváhagyására vonatkozó 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                              4/4


