
 
R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2020. április 30-i 

86-os számú határozat 

 

 

annak megállípítására, hogy a Termés utca 8. szám alatti, összesen 1100 négyzetméteres 

telek 17/22 részét képező 850 négyzetméter Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

magántulajdonát képezi 

 

 
  

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

Figyelembe véve:  

a) A Polgármester a Közterület-kezelői Igazgatóság keretében működő Jogi iroda által 

kezdeményezett 22.269/2314/14.04.2020 számú Jóváhagyási referátumot annak megállapítására, 

hogy a Termés utca 8. szám alatti, összesen 1100 négyzetméteres telek 17/22 részét képező 850 

négyzetméter Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonát képezi,  

 b) Marosvásárhelyi Helyi Tanács szakbizottságainak jelentését 

 

Az alábbi előírások értelmében: 

 a földalapra vonatkozó 18/1991-es számú törvény 36. cikkelye (1) bekezdése, 

újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

 A 7/1996 számú kataszteri és ingatlanreklámozási törvény 41. cikkelye (5^2) bek., 

újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

 A közigazgatásbeli döntéshozás átláthatóságára vonatkozó újraközölt 52/2003-as 

számú törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „c” betűje, a (14) bekezdés, a 139. 

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

„a” betűje előírásai alapján 

 

 

 

Elhatározza: 

 

1.  cikkely: Jóváhagyják a Termés utca 8. sz. alatt található összesen 1100 

négyzetméteres telek 17/22 részét képező 850 négyzetméter Marosvásárhely Megyei 

Jogú Város magántulajdonához tartozásának tanúsítását, amelyet a 124994 szám 

alatt telekkönyveztek, kataszteri szám 2106, topszám 506/2/2/1, a többi területrész a 

következőképpen marad: 

- 5/22-ed rész, ami 250 négyzetmétert tesz ki az 1100 négyzetméterből – tulajdonos Nicuşan 

Iustina. 

 

2. cikkely: Jelen határozat végrehajtásával Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Közterület-kezelői 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. 

  



4. cikkely: Jelen határozat közlik a Közterület-kezelő Igazgatósággal és Nicuşan 

Iustinával. 

 

 

Üléselnök 

                        Papuc  Sergiu Vasile    

 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője nevében 

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

 


