
R O M ÁN I A          
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Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2020. július 30-i 

158-as számú határozat 

 

 

a tevékenységi beszámolók online közzétételére 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, rendkívüli ülésén,  

 

Figyelembe véve: 

a) A Tatár Lehel tanácsos kezdeményezte 2019. december  6-i 76.768-as számú 

Jóváhagyási referátumot, a tevékenységi beszámolók online közzétételére vonatkozóan,   

b) A Marosvásárhelyi Helyi Tanács szakbizottságainak jelentését,  

 

Az alábbi előírások értelmében: 

 a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésre vonatkozó 544/2001-es számú 

törvény 5. cikkelye 3. pontja; 

 a közintézmények korporatív kormányzására vonatkozó 109/2011-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 29. cikkelye 14. pontja,  

 A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 139. cikkelye (1) bekezdése, a 225. cikkelye (2) bekezdése,  

 

 

Elhatározza: 

 

 1. cikkely. A jelen határozat időpontjával egyidőben, a Marosvásárhely municípium 

Végrehajtó Testülete keretén belüli, az alárendelt struktúrákhoz tartozó és a Helyi Tanács keretén 

belüli összes olyan személy tevékenységi beszámolója, akik törvény vagy tanácsi határozat 

alapján kötelesek tevékenységi beszámolót benyújtani, online közölve lesz.   

 

2. cikkely. A jelen határozat előírásai alól a közvállalkozások sem képeznek kivételt, 

ahogy a közvállalkozások korporatív kormányzására vonatkozó 2011/109-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 2-ik cikkelye 2. bekezdésébe vannak definiálva.   

 

 3. cikkely. Az 1-es cikkelyben említett beszémolókat közzéteszik a  www.tirgumures.ro 

honlapon és Marosvásárhely Municípium facebook oldalán, az alárendeltségébe tartozó 

struktúrák esetében pedig a  saját web- illetve facebook oldalon.  

 

4. cikkely. A jelen határozat időpontjával egyidőben, online közzéteszik, a 2-es 

cikkelyben említett platformokon, a régebbiekben benyújtott tevékenységi beszámolókat is.   

Nem képeznek kivételt azon személyek beszámolói sem, akik befejezték megbízásukat, vagy 

már nem alkalmazottjai Marosvásárhely municípiumnak, vagy az alárendeltségébe tartozó 

struktúráknak.  

 

5. cikkely. Az összes tevékenységi beszámoló elérhető marad online a polgárok számára, 

meghatározatlan időszakra.  

 

6. cikkely. A jelen határozat előírásainak véghezvitelével Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg az alárendeltségébe tartozó igazgatóságok és szakosztályok 

révén.  

 

http://www.tirgumures.ro/


7. 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. 

  

8. cikkely: Jelen határozat közlik az alábbiakkal:  

- Tatár Lehel tanácsos 

- Marosvásárhely Municípium Végrehajtó Testülete és az alárendelt struktúrák. 

 

 

Üléselnök 

                        Bakos Levente Attila   

 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője nevében 

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

 

 

 

 
 


