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Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2020. június 18-i 

112-es számú határozat 

 

 

arra, hogy nyilvános árverésen adjanak bérbe 21 helyszínt, amely Marosvásárhely Megyei 

Jogú Város köztulajdonát képezik, ideiglenes, kioszk-, furgon- vagy utánfutó típusú 

építmények felállítása céljából, kereskedelmi tevékenységekre a Somostetőn, az odaítélési 

dokumentáció jóváhagyására, az elbíráló bizottság összetételének és a póttagok 

jóváhagyására 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 

Figyelembe véve:  

a) A Polgármester által, a Közhasznú Városi Közszolgálat révén kezdeményezett, 2020. 

május 14-i, 91094-es számú jóváhagyó referátumot arra vonatkozóan, hogy nyilvános árverésen 

adjanak bérbe 21 helyszínt, amely Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonát képezik, 

ideiglenes, kioszk-, furgon- vagy utánfutó típusú építmények felállítása céljából, kereskedelmi 

tevékenységekre a Somostetőn, az odaítélési dokumentáció jóváhagyására, az elbíráló bizottság 

összetételének és a póttagok jóváhagyására,   

b) A szakbizottságok kedvező véleményezését  

c) a Marosvásárhelyi Tanács szakbizottságainak jelentését,  

Figyelembe véve a helyi tanács ülésén megfogalmazott kiegészítéseket, 

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

 a 839/2009-es Rendelet 28. cikkelye (2) bekezdése, továbbá a (3) bekezdés c.) betűje, 

amely az 50/1991-es, az építkezések engedélyeztetésére vonatkozó törvény módszertani 

normáinak jóváhagyására vonatkozik  

 a 46/2008-as törvény (Erdészeti Törvénykönyv) 1-es melléklete 4. pontjának „f” betűje   

 A közigazgatási döntéshozás átláthatóságára vonatkozó 52/2003 számú törvény, 

újraközölve 

 A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „c” betűje és (4) bekezdése „c” 

betűje, a 139. cikkelye (3) bekezdése „c” betűje és „g” betűje, a 196. cikkelye (1) bekezdése „a” 

betűje és a 243. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, valamint a 333-348-as cikkelyek alapján, 

 

 

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely: Bérbe adnak 21 helyszínt nyilvános árverésen, az Állatkert irányába vezető 

sétányon, amely Marosvásárhely megyei város tulajdonát képezi, ideiglenes, kioszk-, 

furgon- vagy utánfutó típusú építmények felállítása céljából, kereskedelmi 

tevékenységekre a Somostetőn, az 1-es Melléklet szerint, mely szerves része jelen 

határozatnak.   

 

2. cikkely: Jóváhagyják az odaítélési dokumentációt, amely a következőkből áll: 

 



 (1) Feladatfüzet, bemutatva a 2-es számú Mellékletben, mely része jelen határozatnak.  

(2) Az árverés eljárási adatlapja, bemutatva a 3-as számú Mellékletben, mely része jelen 

határozatnak.  

 (3) A bérleti szerződés modellje, bemutatva a 4-es számú Mellékletben, mely része 

jelen határozatnak.  

(4) Nyomtatványok és az árveréshez szükséges okiratok, bemutatva az 5-ös számú 

Mellékletben, mely része jelen határozatnak.  

 

3. cikkely: Jóváhagyják az értékelő bizottságot, a következő összetételben:  

1.  Moldovan Călin  (helyi tanácsos – elnök) 

2.  Peti  Andrei (helyi tanácsos - tag) 

3. ___________________________________ (az ANAF képviselője - tag) 

4. Măceșanu Virgil (a SPUM képviselője - tag) 

5. Murariu Camelia (a Koncessziós, Bérbeadási és Eladási Iroda képviselője - titkár)  

Helyettesítő tagok: 

1. ___________________________________ (helyi tanácsos – elnök) 

2. ____________________________________ (helyi tanácsos - tag) 

3. Coroian Adrian (a SPUM képviselője - tag) 

4. Ioraș Simona (a Koncessziós, Bérbeadási és Eladási Iroda képviselője - titkár) 

 

4. cikkely: Jelen határozat előírásainak végrehajtásával Marosvásárhely Végrehajtó 

Testületét bízzák meg, a Városi Közhasznú Közszolgálat, a Gazdasági Igazgatóság és a 

Főépítész Irodája által.  

 

5. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye (1) bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint a 

közigazgatási bírósági 554/2004-es törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen 

határozatot közlik a Maros Megyei Prefektúrával, a törvényes ellenőrzés gyakorlása érdekében. 

 

Üléselnök 

Bakos  Levente Attila 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében, 

Buculei Dianora Monica, D.J.C.A.A.P.L. ügyvezető igazgató 

 

 

 

 


