
R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2019. november 28-i 

314-es számú határozat 

 

 

a 2019. szeptember 26-i 254-es számú helyi tanácsi határozat kiegészítésének 

jóváhagyására, amely az Aqua Invest Mureş közösségi fejlesztési egyesület alapító 

okiratának és alapszabályzatának módosítására és kiegészítésére vonatkozik 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

Látva a Közterület-kezelő Igazgatóság 65987/7844/22.10.2019 számú Jóváhagyási 

Referátumát a 2019. szeptember 26-i 254-es számú helyi tanácsi határozat kiegészítésének 

jóváhagyására, amely az Aqua Invest Mureş közösségi fejlesztési egyesület alapító okiratának 

és alapszabályzatának módosítására és kiegészítésére vonatkozik,  

Tekintettel a Helyi Tanács ülésén tett javaslatra; 

Az AQUA INVEST MUREȘ Fejlesztési Egyesület  Alapszabályzata 16. cikkelye 2. bek. 

„h” és „k” betűje, 20. cikk. 3. bek. és 21. cikk. 1.bek. előírásainak figyelembe vételével, 

Figyelembe véve az alábbi előírásokat:   

- Az újraközölt, 51/2006-os számú közhasznú közszolgáltatásokra vonatkozó törvény, 

az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

- Az újraközölt, 241/2006-os számú törvény, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel; 

- Az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó 26/2000-es számú kormányrendelet, 

az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

- A 855/2008-as számú kormányhatározat, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel;  

- A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye 1. bek, 2. bek. „d” betűje, és 7. bek. „n” betűje, 139. cikkelye 1. 

és 3. bek.,  243. cikkelye 1. bek. „a” betűje előírásai értelmében, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel,  

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely.  Jóváhagyják a 2019. szeptember 26-i 254-es számú helyi 

tanácsi határozat kiegészítését, Bratanovici Cristian úr megbízásával, helyi 

tanácsosi minőségben, mint Marosvásárhely Municípium megbízottja az 

AQUA INVEST MUREȘ Interkommunitáris Fejlesztési Egyesület 

Közgyűlésében, az Egyesület Alapító szabályzatát és Alapszabályzatát érintő 

módosítások jóváhagyásának megszavazásával, a 2019. szeptember 26-i 254-es 

számú helyi tanácsi határozat 1., 2. és 3. cikkelye rendelkezéseinek értelmében.   



 

2. cikkely: Jelen határozat végrehajtásával a Marosvásárhely Municípium Végrehajtó 

Testületét bízzák meg, a Közterület-kezelő Igazgatóság révén.  

 

3. 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.  
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