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Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, rendkívüli ülésén 

 

 

Látva a Melegházak, Parkok és Zöldövezetek Igazgatósága által bemutatott 2020. 

02.04-i 141 számú Jóváhagyási referátumát, a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát 

képező erdőalapból 2020-ban begyűjtendő faanyag mennyiségére vonatkozó bevételi és 

kiadási költségvetés elfogadására, valamint az elvégzendő szükséges munkálatok 

jóváhagyására vonatkozóan,  

Az Erdészeti Törvénykönyvnek, a 46/2008-as módosított és kiegészített, az 

erdőfelügyelet és az országos erdőgazdálkodás adminisztrációjának szabályozására, valamint  

az állami erdőterületek, továbbá az erdőtulajdonosok hatáskörének jóváhagyására vonatkozó 

törvény előírásainak megfelelően, az erdőfelügyelet előírásainak és kötelezettségeinek 

betartása céljából, a köztulajdonban levő Erdőállomány hasznosítási szabályzatát előíró 

617/2016-os KH, továbbá a 139/2005-ös, Románia erdeinek igazgatására vonatkozó 

Sürgősségi Kormányrendelet alkalmazási szabályzata szerint,  

Figyelembe véve a jogszabályok kidolgozásának normáira vonatkozó, újraközölt 

24/2000-es törvény előírásait, a helyi közigazgatási döntéshozás átláthatóságára vonatkozó, 

újraközölt 52/2003-as számú törvény előírásait,  

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „c” betűje, a (6) bekezdés „b” 

betűje, a 136. cikkelye (8) bekezdése, valamint a 196. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje és a 

243. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje előírásai alapján,  

 

 

Elhatározza: 

 

 1. cikkely: Jóváhagyják a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező 

erdőalapból 2020-ban begyűjtendő faanyag mennyiségére vonatkozó bevételi és kiadási 

költségvetést, valamint az elvégzendő szükséges munkálatokat.  

 

         2. cikkely: Jóváhagyják a 2020-as referenciaárakat, fajcsoportokra, 

megközelíthetőségre, méretekre és a termék jellegére lebontva, a jelen határozat szerves 

részét képező 1-es számú mellékletnek megfelelően. 

            

3. cikkely:  Jóváhagyják a Melegházak, Parkok és Zöldövezetek Igazgatósága által 

meghatározott árat, a lábon álló faanyag értékesítését illetően, amelynek alapjául a 

Marosvásárhelyi Erdészeti Hivatal által a 2018.12.20-i 1591-es, 2019.01.10-i 63-as és 

2019.11.01-i 6641-es sz. átiratokban közölt előszámítások szolgáltak, a jelen határozat 

szerves részét képező 2-es számú mellékletnek megfelelően. 



 

 4. cikkely:  Jóváhagyják a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező, 

2020-ban kitermelésre kerülő faanyag kitermelésére és szállítására vonatkozó szolgáltatások 

beszerzésének maximális árát, a jelen határozat szerves részét képező 1-es mellékletnek 

megfelelően.  

 

5. cikkely: Jelen határozat végrehajtásával Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

Végrehajtó Testületét bízzák meg a Melegházak, Parkok és Zöldövezetek Igazgatósága 

révén. 

  

6. 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. 

 

7. cikkely: Jelen határozatot közlik a Marosvásárhelyi Melegházak, Parkok és 

Zöldövezetek Igazgatóságával.  

. 

Üléselnök 

Bakos  Levente Attila 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében, 

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

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-es melléklet 

 

 



A Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező erdőalapból 2020-ban 

begyűjtendő faanyag mennyisége 

 

 

Nr.   

crt.                  

   Partida  Mod de valorificare             Observații 

   Vânzare pe picior           

Cantitate mc. 

Se va licita într-un singur 

lot de   O.S. Tg.Mureș 

   1.       6989                159                  Lot 1 

   2.       6990                264                  Lot 1 

   3.     10019                222                  Lot 1 

   4.     10020                  25                  Lot 1 

   5.     60030                176                  Lot 1 

   6.     60035                672                  Lot 1 

   7.     60036                  51                  Lot 1 

    TOTAL              1569  

Nr.crt.    Partida     Prestări servicii  

   4.     10015                 83  

   5.      10017               264  

 TOTAL               374  

 TOTAL 

GENERAL 

           1916  mc.  

                                                                                                                                                          

 

 


