
R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2020. július 30-i 

133-as számú határozat 

 

 

 

 

keretegyezmény megkötésére, amely a 20 négyzetméteres telekre vonatkozik (az összesen 

145927 nm-ből), telekkönyvi azonosító száma: C.F. 96204/N, Marosvásárhely cad 3899, a B 

övezetből az Amszterdam utcából, amely Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonát 

képezi 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, rendkívüli ülésén 

 

          Figyelembe véve: 

a) A Közterület-rendező Igazgatóság, Jogi iroda révén a Polgármester kezdeményezte 

35705/3953/29.06.2020 számú Jóváhagyási referátumot; 

b) A helyi tanács ülésén tett javaslatokat,  

     c) a Marosvásárhelyi Tanács szakbizottságainak jelentését, 

  

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

 

 Specifikus törvénykezés: A 123/2012-es, az elektromos energiára és a természetes gázokra 

(földgáz) vonatkozó törvény,  1240/2012-es K.H. – az eljárási szabályok jóváhagyására vonatkozóan, a 

használati jog időtartamát, tartalmát és gyakorlásának korlátait illetően, a magánterületek esetén, amelyek a 

természetes gázok (földgáz) szolgáltató rendszert érintik, ily módon a keretszabályokat, valamint azon 

eljárási szabályokat, amelyek a  juttatások és kártérítések mennyiségének meghatározására és ezek kifizetési 

módjára vonatkoznak.  

 Tekintetbe véve az újraközölt 24/2000-es törvény előírásait a jogszabályok kidolgozására érvényes 

legiszlációs normákra vonatkozóan,   

 A közigazgatási döntéshozás átláthatóságára vonatkozó 52/2003 számú törvény, újraközölve;  

 A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 129. 

cikkelye (1) bekezdése, (14) bekezdése, a 139. cikkelye (1) bekezdése és (3) bekezdése, a 196. 

cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, a 243. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje és a 362. cikkelye (1) 

bekezdése 

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a keretegyezmény megkötését, amely a 20 négyzetméteres telekre 

vonatkozik (az összesen 145927 nm-ből), telekkönyvi azonosító száma: C.F. 96204/N, 

Marosvásárhely cad 3899, a B övezetből az Amszterdam utcából, amely Marosvásárhely Megyei 

Jogú Város magántulajdonát képezi, az SNT létesítményeinek meglétének teljes időtartamára .  

 

2. cikkely:  Jóváhagyják tárgyalás útján a juttatás mennyiségének meghatározását - melynek tárgya 

ez a telek-kategória - a kiszámolt bérleti díj keretein belül, az értékelő jelentésnek megfelelően,  

306,8 lei/m² / 64 euro/m² összegben. 

 

3. cikkely:  Kinevezik és felhatalmazzák a bizottságot tárgyalásra, illetve a végső ár 

megállapítására, a következő összetétellel:  

 



Tagok: 

1. Bătăran Viorel 

2. Alexandrescu Ioan Victor 

3. ........................PUi....................... helyi tanácsos 

4. ...................................Miculi ............. helyi tanácsos 

5. .......................Moldovan......................... helyi tanácsos 

Helyettesítő tagok: 

1. Gheorghiţă Ioan 

2. Ciontea Manuela 

3. ..................Mozes ........................... helyi tanácsos 

4. ...............................Bakos .................. helyi tanácsos 

5. ........................Biro.......................... helyi tanácsos 

     

  4. cikkely: Jelen határozat végrehajtásával a Közterület-rendezési Igazgatóságot bízzák meg.   

  

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. 

 

6. cikkely: Jelen határozatot közlik a Közterület-rendezési Igazgatósággal, a TRANSGAZ R.T. 

Gázszállító Országos Társasággal.  

.  

       

Üléselnök 

Bakos  Levente Attila 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében, 

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

  

       

 

 


