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Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, rendkívüli ülésén 

 

 

Látva a Gazdasági Igazgatóság révén a Polgármester által kezdeményezett 2020. 06. 04-i 

30.788/2.123 sz. Jóváhagyási referátumot, a Marosvásárhely megyei jogú város közigazgatási-területi 

egység 2020-as évi költségvetésének kiigazítására vonatkozóan,  

Figyelembe véve a Helyi Tanács rendkívüli ülésén megfogalmazott megállapításokat és 

kiegészítéseket,  

Figyelembe véve a helyi közpénzügyekre vonatkozó 2006.06.29-i 273-as sz. törvény 19. 

cikkelye (1) bekezdése „a” betűje és a (2) bekezdése, 49. cikkelye és a 82. cikkelye előírásait, az 

utólagos módosításokkal, a 2020-as állami költségvetés törvénye – 2020. január 6-i 5-ös sz. törvény 

előírásait, az egyes gazdasági és pénzügyi-költségvetési intézkedésekre vonatkozó 29/2020-as számú 

sürgősségi kormányrendelet előírásait, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, valamint a 

2020-as állami költségvetés kiegészítésére vonatkozó 50/15.04.2020 számú sürgősségi 

kormányrendelet előírásait,  

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

129. cikkelye (2) bekezdése „b” betűje, a (4) bekezdése „a” betűje, a 139. cikkelye (3) bekezdése „a” 

betűje és a 196. cikkely (1) bekezdése „a” betűje előírásai alapján.  

 

 

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely: Jóváhagyják Marosvásárhely Közigazgatási Területi Egység 2020-as évi 

költségvetésének a kiigazítását, a jelen határozat szerves részét képező 1, 1/SF, 1/SD 

és 2 mellékleteknek megfelelően.  

  

2. cikkely: Jóváhagyják Marosvásárhely Közigazgatási Területi Egység 2020-as 

költségvetésének a kiigazítását 426.776.835,00 lej értékben, az 1-es mellékletnek 

megfelelően, illetőleg a működési részen 314.824.676,00 lej értékben, az 1/SF-es 

mellékletnek megfelelően, és a fejlesztési részen 111.952.159,00 lej értékben, az 

1/SD-es mellékletnek megfelelően.  

 

3. cikkely: Jóváhagyják Marosvásárhely Közigazgatási Területi Egység 2020-as helyi 

költségvetése kiadásainak részletezését, a jelen határozat szerves részét képező 2-es 

mellékletnek megfelelően.  



 

4. cikkely: Jelen határozat előírásainak gyakorlatba ültetésével Marosvásárhely 

Municípium Végrehajtó Testületét bízzák meg a Gazdasági Igazgatóság 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. 

 

6. cikkely. Jelen határozatot közlik:  

- az alárendelt valamennyi igazgatósággal/közszolgálattal/egységgel 

 

 

 

 

Üléselnök 

Papuc Sergiu Vasile 

 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében, 

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

 


