
 

R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2021. április 22-i 

132-es számú határozat 

 

 

a Giunca Maria Cristina bírósági végrehajtói periratban szereplő végrehajtási eljárások 

ügyében jogi megbízott alkalmazására vonatkozó, 2017. április 6-i 140. számú helyi 

tanácsi határozat 1. cikkelyének módosítására 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén  

 

Látva a Jogi, Közigazgatási Bírósági és Helyi Közigazgatási Igazgatóság révén 

Marosvásárhely megyei Jogú Város Polgármestere indítványozta 2021.04.16-i 29.136-os 

számú Jóváhagyási referátumot, a Giunca Maria Cristina bírósági végrehajtói periratban 

szereplő végrehajtási eljárások ügyében jogi megbízott alkalmazására vonatkozó, 2017. április 

6-i 140. számú helyi tanácsi határozat 1. cikkelyének módosítására, valamint a 

Marosvásárhelyi Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa keretében működő szakbizottságok 

véleményezését,  

Figyelembe véve a Helyi Tanács ülése keretében tett javaslatokat,  

Figyelembe véve a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú 

sürgősségi kormányrendelet előírásait, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

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

cikkelye (1) bekezdése előírásai alapján - az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a 2017. április 6-i 140. számú helyi tanácsi határozat 1. 

cikkelyének módosítását, amelynek az alábbi tartalma lesz:  

 

„A jogi tanácsadói szerződés kapcsán járó ügyvédi honorárium összegének 

meghatározása érdekében létrehozott bizottság, amelyet a 2017. április 6-i 140-es számú helyi 

tanácsi határozat 1. cikkelye által hagytak jóvá, a következő személyekből áll majd: 

- Soós Zoltán - Marosvásárhely megyei jogú város polgármestere; 

- Papuc Sergiu-Vasile – helyi tanácsos; 

- Frunda Csenge Orsolya – helyi tanácsos” 

 

2. cikkely: A jelen határozat előírásainak teljesítésével Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Gazdasági Igazgatóság, valamint a Jogi, Közigazgatási 

Bírósági és Helyi Közigazgatási 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. 

 

 

                                                                                                           Üléselnök 



Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László 

 

 

(A határozatot 20 „igen” szavazattal és 1 tartózkodással fogadták el)  

 

 

 

 


