
 

 

R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2019. augusztus 29-i 

220-as számú határozat 

 

 

 

a 2018.04.28/116-os számú tanácsi határozat 1. cikkelyének módosítására, amely a 

szociális lakások, visszaszolgáltatott lakások bérlőinek lakás-, szükséglakás-

,állami alapból bérlakás- és fiataloknak szánt bérlakás kérelmeit elbíráló 

szakbizottság összetételének frissítéséről szól 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

          Tekintve a 2018. 04. 28-i 116-os H.T.H. 1. cikkelyének módosítására irányuló, 2019. 

07. 18-i, 45.725 számú Jóváhagyási referátumot, amely a szociális lakás-, visszaszolgáltatott 

ingatlanok lakóinak bérlakás-, szükséglakás-, állami bérlet- és fiataloknak szánt bérlakás-

igényléseket elbíráló szakbizottság összetételének frissítésére vonatkozik, és amelyet a 

Szociális-kulturális és Vagyoni tevékenységek Igazgatóságának Kulturális, sport-, ifjúsági és 

lakásügyi osztálya dolgozott ki,  

Figyelembe véve a helyi tanácsülésen tett javaslatot,  

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye, (2) bekezdése „c” betűje, a (6) bekezdése „b” betűje, a (7) 

bekezdése „q” betűje, a (8) bekezdése „b” betűje és a 139. cikkelye (1) és (3) bekezdése „g” 

betűje előírásai alapján.  

 

 

Elhatározza: 
 

1. cikkely. Jóváhagyják a helyi tanács 2018.04.28-ai 116-os számú határozata 1-es 

cikkelyének módosítását, amely a szociális lakás-, visszaszolgáltatott ingatlanok 

lakóinak bérlakás-, szükséglakás-, állami bérlet- és fiataloknak szánt bérlakás-

igényléseket elbíráló szakbizottság összetételének frissítésére vonatkozik, a 

következők szerint: 

 

1. Polgármester                                                                    - elnök 

2. Városi jegyző                                                    - tag 

3. Bíró Csaba Szilveszter – helyi tanácsos                              - tag 

4. Benedek Theodora Mariana Nicoleta -  helyi tanácsos      - tag 

5. Bălaş Radu - helyi tanácsos                                            - tag 

6. Kovács Lajos Alpár - helyi tanácsos                             - tag 

7. Moldovan Călin - helyi tanácsos                                   - tag 

8. Blaga-Zătreanu Cosmin Simion – a D.A.S.C.P ügyvezető igazgatóhelyettese                          

 - tag 

9. Marina Ciugudean - a SACSTL osztályvezetője                   - tag 

10.  LOCATIV Rt. képviselője                                        - tag 

11. Mureşan Ramona - a S.A.C.S.T.L tisztviselője       - tag  

 



 

 

 

2. cikkely: Abban az esetben, ha az egyik bizottsági tagot helyettesítik, a bizottságban a 

jog szerinti helyettesítője vesz részt. 

 

3. cikkely. A mai napon érvényüket vesztik azon előbbi határozatok, amelyek a 

szociális lakás-, visszaszolgáltatott ingatlanok lakóinak bérlakás-, szükséglakás-, állami 

bérlet- és fiataloknak szánt bérlakás-igényléseket elbíráló szakbizottság összetételét 

szabályozzák. 

 

4.  cikkely. Jelen határozat előírásainak végrehajtásával Marosvásárhely 

municípium Végrehajtó Testületét bízzák meg a Szociális-Kulturális, Vagyoni és 

Kereskedelmi Tevékenységek Igazgatósága – Kulturális, sport-, ifjúsági és lakásügyi osztálya 

révén.  

 

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.  

 

 

 

Üléselnök 

Bakos Levente Attila 

 

Ellenjegyzi,  

Buculei Dianora Monica, Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője  

 


