
 
R O M ÁN I A          
Maros megye 
Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  
 
 

 
2021. július 29-i 

249-es számú határozat 
 
 
 

haszonbérleti szerződés megkötésére az Ingatlan- és Piackezelő Kft.-vel (SC Administrator 
Imobile și Piete SRL) a Marosvásárhely Megyei Jogú Város területén levő fizetős 

közparkolókat illetően, 2021.12.31-éig 
 

 
 
 
Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén  
 
  

Figyelembe véve a 2237/27.07.2021 számú Jóváhagyási referátumot, haszonbérleti szerződés 
megkötésére az Ingatlan- és Piackezelő Kft.-vel (SC Administrator Imobile și Piete SRL) a 
Marosvásárhely Megyei Jogú Város területén levő fizetős közparkolókat illetően, 2021.12.31-éig, 

Figyelembe véve a helyi tanács plénumán megfogalmazott módosító kiegészítéseket, 
Látva a Jogi, Közigazgatási Bírósági és Helyi Közigazgatási Igazgatóság 2021.07.28-i 

54.237 számú szakjelentését, 
A 2019. március 28-i 93-as számú helyi tanácsi határozat – a marosvásárhelyi parkolóhelyek 

közvetlen ügykezelésére az Ingatlan- és piackezelő K.F.T. (Administrator Imobile şi Pieţe S.R.L) 
által – alapján, valamint a 71/2002-es kormányrendelet alapján, amelyet a 10/2020-as törvénnyel 
módosítottak és egészítettek ki, 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 
297. cikkelye (1) bekezdése „b” betűje, a 300. és 322. cikkelye előírásainak megfelelően – az 
utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 
139. cikkelye (1) bekezdése és a 196. cikkelye (1) bekezdése előírásai alapján,  

 
 
 

Elhatározza:  
 
 

1. cikkely: Jóváhagyják haszonbérleti szerződés megkötésére az Ingatlan- és Piackezelő Kft.-vel 
(SC Administrator Imobile și Piete SRL) a Marosvásárhely Megyei Jogú Város területén levő fizetős 
közparkolókat illetően, a jelen határozat szerves részét képező 1-es számú mellékletnek megfelelően.  
  

2. cikkely: A fizetős közparkolók koncesszionálási szerződése 2021.12.31-éig lesz érvényes. 
             

3. cikkely: Jelen határozat előírásainak gyakorlatba ültetésével az Ingatlan- és Piackezelő Kft.-t 
bízzák meg.  
              

4. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi 
kormányrendelet 252. cikkelye 1. bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint az 554/2004. 
számú közigazgatási bíráskodási törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen határozatot 
benyújtják Maros megye prefektusának, törvényességi felülvizsgálat végett. 



 
 5. cikkely: Jelen határozatot közlik az Ingatlan- és Piackezelő Kft-vel. 
 
 

Üléselnök 
Kelemen Atilla-Márton 

 
Ellenjegyzi,  
Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője,  
Bâta Anca Voichiţa 
 
 
 
 
(A határozatot 19 „igen” szavazattal fogadták el)              
 
 
               


