
 

 
KÖNYVÉSZET 

a Városi  Közszolgáltatási Osztályhoz tartozó Vár és Házasságkötő terem Szolgálat keretén 

belül megüresedett vezetői szerződéses állás versenyvizsga útján történő elfoglalásához  

 

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;  

2. A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019/57-es számú sürgősségi  

kormányrendelet VI. részének I. és III. címe,   az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel;  

3. A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésre vonatkozó 2001/544-es számú 

törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;   

4. A megkülönböztetés minden formájának megelőzésére és szankcionálására vonatkozó 

2000/137-es számú kormányrendelet; 

5. A petíciók megoldásával kapcsolatos tevékenység szabályozására vonatkozó 2002/27-es 

számú rendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel (Románia Hivatalos 

Közlönye , I. Rész,  84-es szám – 2002. február 1); 

6. A Városi Közszolgáltatási Osztály Szervezési és Működési Szabályzata, a 2018/70-es 

számú HTH révén jóváhagyva; 

7. A Marosvásárhelyi Vár Kulturális-Turisztikai Központ működésére, valamint a Városi 

Közszolgáltatási Osztályhoz tartozó Középkori váron belüli, kulturális, turisztikai és 

gazdasági tevékenységekre szolgáló terek és helyek elosztására vonatkozó, a 2020/113-as 

számú HTH által jóváhagyva, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

8. Az újraközölt 2000/43-as számú kormányrendelet a régészeti örökség védelméről és a 

régészeti lelőhelyek nemzeti érdekű területté nyilvánításáról az utólagos módosításokkal 

és kiegészítésekkel;  

9. A műemlékvédelemre vonatkozó, újraközölt 2001/422-es számú törvény, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel.   

 

 

SOÓS ZOLTÁN      
 

POLGÁRMESTER                 
 

  



KÖNYVÉSZET 

 

A Városi Közszolgáltatási Osztályhoz tartozó Pénzügyi-számviteli és Közigazgatási 

Szolgálat keretében megüresedett  szerződéses végrehajtói szakfelügyelői állás 

versenyvizsga útján történő elfoglalásához  

 

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;  

2. A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019/57-es számú sürgősségi  

kormányrendelet VI. részének I. és III. címe,   az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel  

3. Az 1991/82-es számú számviteli törvény,  az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel;  

4. A helyi közpénzügyekre vonatkozó 2006/273-as számú törvény, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

5. Marosvásárhely Megyei Jogú Város 2020.10.01/1541-es számú rendelete, a kiadások 

kötelezettségvállalására, érvényesítésére, engedélyezésére és kifizetésére vonatkozó PS24 

rendszereljárás jóváhagyásáról; 

6. A 2005/1917-es számú O.M.F.P. a közintézmények számvitelének szervezésére és 

irányítására vonatkozó módszertani normák jóváhagyásáról, az utólagos módosításokkal 

és kiegészítésekkel; 

7. Az 1997/54-es számú kormányrendelet révén módosított és kiegészített 1994/15-ös 

számú törvény a  tárgyi és nem tárgyi javakban rögzített tőke értékcsökkenéséről; 

8. A 2015. november 5./2634-es számú O.M.F.P. a pénzügyi-számviteli dokumentumokról,  

az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

9. Az 1969/22-es számú törvény, vagyonkezelők foglalkoztatásáról és a gazdasági 

szereplők, hatóságok és közintézmények vagyonkezelésével kapcsolatos garanciákról és 

kötelezettségekről,  az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;  

10. A pénztári műveletek szabályzatára vonatkozó 1976/209-es számú dekrétum, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel;  

11. A Városi Közszolgáltatási Osztály Szervezési és Működési Szabályzata, a 2018/70-es 

számú HTH révén jóváhagyva; 

. 
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TEMATIKA 

a Városi  Közszolgáltatási Osztályhoz tartozó Vár és Házasságkötő terem Szolgálat keretén 

belül megüresedett szerződéses osztályvezetői állás versenyvizsga útján történő 

elfoglalásához 

 

 

- közigazgatásra vonatkozó szabályozások;  

- a közigazgatásbeli szerződéses alkalmazottakra alkalmazható előírásokra vonatkozó 

vonatkozó szabályozások  

- az átláthatóságra és közérdekű információkhoz való szabad hozzéférésre vonatkozó 

szabályozások;  

- a hátrányos megkülönböztetés minden formájának megelőzésére és szankcionálására 

vonatkozó szabályozások; 

- a közhatóságok és közintézmények szerződéses alkalmazottainak magatartására vonatkozó 

szabályozások; 

- a petíciók megoldására vonatkozó szabályozások; 

-    a régészeti örökség védelmére és a régészeti lelőhelyek nemzeti jelentőségű területté 

nyilvánítására vonatkozó szabályozások.   
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TEMATIKA 

A Városi Közszolgáltatási Osztályhoz tartozó Pénzügyi-számviteli és Közigazgatási 

Szolgálat keretében megüresedett  szerződéses szakfelügyelői állás versenyvizsga útján 

történő elfoglalásához  

 

 

- közigazgatásra vonatkozó szabályozások;  

- a közigazgatásbeli szerződéses alkalmazottakra alkalmazható előírásokra vonatkozó 

vonatkozó szabályozások;   

- az átláthatóságra és közérdekű információkhoz való szabad hozzéférésre vonatkozó 

szabályozások;  

- a helyi közpénzügyekre vonatkozó szabályozások;   

- a közhatóságok és közintézmények szerződéses alkalmazottainak magatartására vonatkozó 

szabályozások; 

- a közintézmények számviteli tevékenységére vonatkozó szabályozások;  

- a pénztári műveletekre vonatkozó szabályozások.  
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