
 

R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2020. június 18-i 

114-es számú határozat 

 

 

az árverési odaítélési dokumentáció jóváhagyására az Újgát utcában található 12.513 

négyzetméteres telek értékesítésére vonatkozóan, amely Marosvásárhely Megyei Jogú 

Város magántulajdonát képezi 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 

Figyelembe véve:  

a) A Gazdasági Igazgatóság keretében működő Koncessziós, Bérbeadási és Eladási Iroda révén 

a Polgármester kezdeményezte 2020.05.29-i 29733-as számú Jóváhagyási referátumot, az árverési 

odaítélési dokumentáció jóváhagyására az Újgát utcában található 12.513 négyzetméteres telek 

értékesítésére vonatkozóan, amely Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonát képezi, 

b) A szakbizottságok – Közterület-kezelő Közszolgálat és Főépítész Igazgatósága – kedvező 

véleményezését, 

c) A szakbizottságok kedvező véleményezését  

d) a helyi tanács ülésén megfogalmazott kiegészítéseket 

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően:  

 az építkezési munkálatok engedélyezésére vonatkozó 50/1991-es számú törvény 13-as 

cikkelye (1) és (2) bekezdése, valamint a 17-es cikkelye, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel,  

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

cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, valamint a 362-es cikkelye (1) bekezdése, a 363-as cikkely 

előírásai alapján 

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely: Jóváhagyják az árverési odaítélési dokumentációt az Újgát utcában található 12.513 

négyzetméteres telek értékesítésére vonatkozóan, amely Marosvásárhely Megyei Jogú 

Város magántulajdonát képezi, s amely jelen határozat melléklete.  

 

2. cikkely: Jóváhagyják az árverési bizottság létrehozását és a helyettesítő tagokat, az alábbi 

összetételben:  

Papuc Sergiu Vasile      - alpolgármester - elnök 

Biró Csaba Szilveszter  - tag – városi tanácsos 

Mureșan Mihai              - tag – jogtanácsos, ADP 

_______________       - ANAF-képviselő 

Murariu Camelia           - tag – Koncessziós, Bérbeadási és Eladási Iroda 

 

       Helyettesítő tagok : 

Matei Dumitru              - tag – városi tanácsos 

Bakos Levente Attila    - tag – városi tanácsos 

Făgărășan Tudor           - tag – jogtanácsos, ADP 

Ioraș Simona                 - tag – Koncessziós, Bérbeadási és Eladási Iroda 

 



3. cikkely: Jelen határozat végrehajtásával Marosvásárhely Megyei Jogú Város Végrehajtó 

Testületét, a Gazdasági Igazgatóságot bízzák meg, a Koncessziós, Bérbeadási és Eladási 

Iroda és a Közterület-kezelői Igazgatóság révén. 

 

4. 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. 

 

5. cikkely: Jelen határozatot közlik az alábbiakkal:  

– Gazdasági Igazgatóság  

– Közterület-kezelő Közszolgálat.  

 

 

Üléselnök 

Bakos  Levente Attila 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében, 

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


