
Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/2 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

 

 

8491/29.03.2021. sz. 

IX B/1 akta 

 

KÖZLEMÉNY 

a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan 

 

Ma, 2021. március 29.-én, a Maros Megyei Tanács közli, a következő normatív jellegű 

okirattervezetre vonatkozó, nyilvános konzultáció eljárásnak a megnyitását: A Maros Megyei 

Személynyilvántartó Főigazgatóság által, az Országos személynyilvántartó regiszterből, személyes 

jellegű adatoknak helyi szinten való kiadására vonatkozó szabályzatnak a jóváhagyásáról szóló 

határozattervezet. 

A normatív jellegű okirattervezethez tartozó dokumentáció tartalmazza: 

 A javasolt normatív jellegű okiratnak az elfogadásának a szükségességének a jóváhagyási 

beszámolója; 

 A Műszaki igazgatóságnak a szakjelentése; 

 A Jogügyi Szolgálatnak a jelentése; 

 A határozattervezetnek a melléklete. 

A dokumentáció megtekinthető: 

 az intézménynek az internetes oldalán, a www.cjmures.ro címen, a Normatív jellegű 

határozattervezetek szakaszban; 

 az intézménynek a székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér, 1 sz., 1. iroda; 

 az okirattervezetet meglehet szerezni, másolatként, az Intézménynek az Iktatójába 

megküldött kérés alapján. 

A nyilvános konzultációnak alávetett okirattervezetre vonatkozó, ajánlás értékű, javaslatokat, 

indítványokat és véleményeket, 2021. április 9.-ig lehet benyújtani: 

 az intézmény honlapján elérhető, online űrlapon, amely a „Relații și informații publice – 

Guvernare transparentă, deschisă și participativă, standardizare, armonizare, dialog 

îmbunătățit” rovatban található, a F.PS.19.07 – „Formular pentru colectarea de propuneri” 

néven; 

 mint elektronikus formátumú üzenet, a következő elektronikus postai címre: 

cjmures@cjmures.ro; 

 postai úton, cím: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 540026; 

 az intézmény székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám) 8.00 – 16.00 óra között. 

A benyújtott anyagon a következő megjegyzést kell feltüntetni: „Javaslatok a Maros Megyei 

Személynyilvántartó Főigazgatóság által, az Országos személynyilvántartó regiszterből, személyes 

http://www.cjmures.ro/
mailto:cjmures@cjmures.ro
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jellegű adatoknak helyi szinten való kiadására vonatkozó szabályzatnak a jóváhagyására 

vonatkozóan”. 

A javaslatokat közzéteszik az intézmény honlapján, a normatív jellegű határozattervezetek (Proiecte 

de hotărâri cu caracter normativ) rovatban. 

Az írásban megfogalmazott és megküldött javaslatoknak az elutasítása, írásba lesz megindokolva. 

Az érdeklődők számára lehetőség van egy olyan találkozó megszervezésére is, amelyen a 

jogszabálytervezetről nyilvános vitát lehet folytatni, abba az esetbe, ha ezt egy törvényesen 

létrehozott egyesület vagy egy másik hatóság írásban kéri 2021. április 9-ig. 

Kiegészítő információkért, a rendelkezésükre állunk a következő telefonszámon: 0265/263-211, 

1231-es belső szám vagy elektronikus levélben a axente.iulia@cjmures.ro címen, kapcsolattartó 

Iulia Axente. 

 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Delia Belean szolgálatvezető 

Ellenőrizte: Genica Nemeş igazgató 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

7967/24.03.2021. sz.  

 

2021. _______.-i 

_____. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság által, az Országos személynyilvántartó 

regiszterből, személyes jellegű adatoknak helyi szinten való kiadására vonatkozó szabályzatnak a 

jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének, a 2021. 03. 23.-i 7925. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Költségvetési szolgálatnak a 2021. 03. 26.-i 8332. sz. Szakjelentését, a Jogügyi szolgálat 2021. 03. 

26.-i 8357. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Tekintettel: 

- az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. 

Törvény által, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel aktualizált, a 

személynyilvántartó közösségi közszolgálatok létrehozására, szervezésére és működésére 

vonatkozó 84/2001. sz. Kormányrendelet 5. cikkely „e^2” betű előírásaira; 

- utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a román állampolgárok 

nyilvántartására, lakóhelyeire, tartózkodási helyeire és személyazonosító irataira vonatkozó 

97/2005. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 11. cikkely (2) bekezdés előírásaira; 

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 679/2016. sz. EU szabályzatra; 

- a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak egyes átszervezési intézkedéseinek a 

meghatározására vonatkozó 168/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatra; 

- a Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését 

megillető, 2021. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására 

vonatkozó 191/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozatra. 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közigazgatásra vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „d” betű és (5) bekezdés „k” betű és a 182. cikkely (1) 

bekezdés rendelkezései alapján, 

Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatásban a döntéshozatalnak az átláthatóságára 

vonatkozó 52/2003. sz. Törvény által szabályozott eljárásoknak a betartásával, 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja, a Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság által, az Országos 

személynyilvántartó regiszterből, személyes jellegű adatoknak helyi szinten való kiadására 

vonatkozó szabályzatot, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint. 
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(2) A Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság által, az Országos személynyilvántartó 

regiszterből, a személyes jellegű adatoknak helyi szinten való kiadásának a speciális díjainak az 

értéke, megegyezik a Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények 

költségvetését megillető, 2021. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására 

vonatkozó 191/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal meghatározott díjakkal. 

2. cikkely Az Országos személynyilvántartó regiszterből, a személyes jellegű adatoknak helyi 

szinten való kiadására vonatkozó speciális díjnak és a Szabályzatának a jóváhagyásáról szóló 

188/2013. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak megszűnik az alkalmazhatósága. 

3. cikkely Jelen határozatot köztudomásra hozzák Maros megyének a Hivatalos Közlönyében és 

megküldik a Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóságnak, amely felel a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ  

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

7925/23.03.2021 sz. 

IX/B/1 akta  

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság által, az Országos személynyilvántartó 

regiszterből, személyes jellegű adatoknak helyi szinten való kiadására vonatkozó szabályzatnak a 

jóváhagyásáról szóló határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság, megyei érdekű közintézmény, amely a 

személynyilvántartó közösségi közszolgálatok létrehozására, szervezésére és működésére 

vonatkozó 84/2001. sz. Kormányrendelet rendelkezései szerint volt létrehozva és a Maros Megyei 

Tanácsnak alárendelve működik. 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság fő feladatköreihez tartozik, az Országos 

személynyilvántartó regiszternek a használata és értékesítése. 

Ez a feladatkör a többi közintézményekkel vagy köz- vagy magánjogú, jogi személyekkel való 

kapcsolattartás folyamán jelentkezik és személyes jellegű adatoknak a kiadásának egyes sajátos 

tevékenységeinek a lebonyolítását feltételezi, tevékenységek, amelyek nagyfokú felelősséggel, 

anyagi, humán erőforrásokkal stb. jár. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 188/2013. sz. Határozatával, jóváhagyták a Maros Megyei 

Személynyilvántartó Igazgatóság által, az Országos személynyilvántartó regiszterből, személyes 

jellegű adatoknak helyi szinten való kiadására vonatkozó szabályzatot. 

A Szabályzat jóváhagyásától keletkezett jogi módosulások, valamint a Maros Megyei 

Személynyilvántartó Igazgatóságnak egyes átszervezési intézkedéseire vonatkozó 168/2019. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozat szerint az intézmény megnevezésének a módosításának 

következtébe, szükségessé válik egy új szabályzatnak a jóváhagyása. 

A 2364/23.02.2021. sz. átirattal, a Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság megküldte a 

megyei közhatóságnak a Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság által, az Országos 

személynyilvántartó regiszterből, személyes jellegű adatoknak helyi szinten való kiadására 

vonatkozó szabályzat tervezetét, a jóváhagyásának az érdekébe és a közigazgatásban a 

döntéshozatal áttekinthetőségére vonatkozó 52/2003. sz. Törvény által előírt eljárásnak a 

teljesítésének az érdekébe. 

A román állampolgárok nyilvántartására, lakóhelyeire, tartózkodási helyeire és személyazonosító 

irataira vonatkozó 97/2005. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 11. cikkely (2) bekezdés rendelkezései 

szerint, a fizikai és jogi személyek kérésére, a személyes jellegű adatoknak a kiadása, a törvény által 

meghatározott esetekbe, térítéskötelesen történik. 

Az Országos személynyilvántartó regiszterből, a személyes jellegű adatoknak helyi szinten való 

kiadásának a speciális díjainak az értéke, megegyezik a Maros megye saját és a Maros Megyei 

Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, 2021. évre érvényes egyes helyi 
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illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó 191/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal 

meghatározott díjakkal. 

A fennebb bemutatottak értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VEZÉRIGAZGATÓ 

Codruța Sava

 

 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

 

 

8332/26.03.2021. sz. 

IX/B/1 akta 

 

SZAKJELENTÉS 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság által, az Országos személynyilvántartó 

regiszterből, a személyes jellegű adatoknak helyi szinten való kiadására vonatkozó szabályzatnak a 

jóváhagyásáról szóló határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság, megyei érdekű közintézmény, amely a 

személynyilvántartó közösségi közszolgálatok létrehozására, szervezésére és működésére 

vonatkozó 84/2001. sz. Kormányrendelet rendelkezései szerint volt létrehozva és a Maros Megyei 

Tanácsnak alárendelve működik. 

Az utólag módosított és kiegészített, a személynyilvántartó közösségi közszolgálatok létrehozására, 

szervezésére és működésére vonatkozó 84/2001. sz. Kormányrendelet szerint, a Maros Megyei 

Személynyilvántartó Főigazgatóság fő feladatköreihez tartozik, az Országos személynyilvántartó 

regiszternek a használata és értékesítése is. 

Ez a feladatkör a többi közintézményekkel vagy köz- vagy magánjogú, jogi személyekkel való 

kapcsolattartás folyamán jelentkezik és személyes jellegű adatoknak a kiadásának egyes sajátos 

tevékenységeinek a lebonyolítását feltételezi, tevékenységek, amelyek nagyfokú felelősséggel, 

anyagi, humán erőforrásokkal stb. jár. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 188/2013. sz. Határozatával, jóváhagyták a Maros Megyei 

Személynyilvántartó Igazgatóság által, az Országos személynyilvántartó regiszterből, a személyes 

jellegű adatoknak helyi szinten való kiadására vonatkozó szabályzatot. 

A Személyes jellegű adatok kiadására vonatkozó szabályzat jóváhagyásától keletkezett jogi 

módosulások, valamint a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak egyes átszervezési 

intézkedéseire vonatkozó 168/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat szerint az intézmény 

megnevezésének a módosításának következtébe, a fennebb említett intézmény elvégezte a 

szabályzatnak a felülvizsgálását és aktualizálását, kérve a Maros Megyei Tanácsnál, a 

4971/23.03.2021. sz. alatt iktatott átirattal, egy új szabályzatnak a jóváhagyását, teljesítve a 

közigazgatásban a döntéshozatal áttekinthetőségére vonatkozó 52/2003. sz. Törvény által előírt 

eljárást. 

Megjegyezzük, hogy a román állampolgárok nyilvántartására, lakóhelyeire, tartózkodási helyeire és 

személyazonosító irataira vonatkozó 97/2005. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 11. cikkely (2) 

bekezdés rendelkezései szerint, a fizikai és jogi személyek kérésére, a személyes jellegű adatoknak 

a kiadása, a törvény által meghatározott esetekbe, térítéskötelesen történik. 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 30. 

cikkely (3) bekezdés, valamint az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel aktualizált, az 

Adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015. sz. Törvény 484. cikkely előírásai szerint, a tevékenységi 

területek és a feltételek, amelyek esetén speciális díjak vezethetők be, az illető díjakért javasolt, 



helyi érdekű közszolgálatok szervezési és működési módját, a döntéshozó hatóságok által 

jóváhagyott szabályzattal határozzák meg. 

Ezek szerint, a 2021. évre, az Országos személynyilvántartó regiszterből, a személyes jellegű 

adatoknak helyi szinten való kiadásának a díját, a Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak 

alárendelt intézmények költségvetését megillető, a 2021. évre érvényes egyes helyi illetékek és 

díjszabások jóváhagyására vonatkozó 191/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1. sz. 

Mellékletével hagyták jóvá. 

Figyelembe véve, hogy az Országos személynyilvántartó regiszterből, a személyes jellegű 

adatoknak helyi szinten való kiadásának, a díjának a meghatározása és számolása, a Lakóság 

nyilvántartó permanens regiszterből az adat kiadására vonatkozó díjak meghatározásának a 

számolási alapjának a jóváhagyására vonatkozó 387/2005. sz. Kormányhatározat előírásainak a 

betartásával történik, amint meghatározza, úgy a 188/2013. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal 

jóváhagyott Szabályzat, mint a jóváhagyásnak alávetett, jelen Szabályzat, a speciális díjnak az 

nagysága, a Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények 

költségvetését megillető, a 2021. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására 

vonatkozó 191/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozatban meghatározottal lesz egyenlő. 

A bemutatott szempontok értelmében, az Országos személynyilvántartó regiszterből, a személyes 

jellegű adatoknak helyi szinten való kiadására vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról szóló 

határozattervezetet, alá lehet vetni a Maros Megyei Tanácsnak, megvitatásra és jóváhagyásra. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Iulia Axente 

Ellenőrizte: Kádár Katalin szolgálatvezető 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

8357/26.03.2021. sz. 

IX B/1 akta 

 

 

JELENTÉS 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság által, az Országos személynyilvántartó 

regiszterből, a személyes jellegű adatoknak helyi szinten való kiadására vonatkozó szabályzatnak a 

jóváhagyásáról szóló határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a Maros Megyei Személynyilvántartó 

Főigazgatóság 7925/23.03.2021. sz. Jóváhagyási beszámolójával kezdeményezett 

határozattervezetet és a Gazdasági igazgatóság 8332/26.03.2021. sz. Szakjelentéséből levontakat 

mérlegelve, 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 45. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 2019.09.26.-i 115. sz. Határozattal hagytak jóvá, 

elvégeztük az elsődleges és másodlagos jogszabályoknak az ellenőrzését, amelyeknek az 

alkalmazásával állították össze a tervezetet, a döntéshozó hatóságnak a tevékenységére vonatkozó 

hatásköri normáknak való megfelelőséget és a törvényalkotási technikának a normáinak a 

betartását, amelynek értelmében, elkészítettük ezt a jelentést, amelyben a következőket határozzuk 

meg: 

A határozattervezetet kísérő okiratok tartalmából kitűnik, hogy a közigazgatási okiratnak az 

elfogadására vonatkoznak, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel aktualizált, a 

személynyilvántartó közösségi közszolgálatok létrehozására, megszervezésére és működésére 

vonatkozó 84/2001. sz. Kormányrendelet 5. cikkely „e^2” betű és 21. cikkely, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a román állampolgárok nyilvántartására, 

lakóhelyeire, tartózkodási helyeire és személyazonosító irataira vonatkozó 97/2005. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet 11. cikkely (2) bekezdés, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt, a közigazgatásban a döntéshozatal áttekinthetőségére vonatkozó 52/2003. sz. Törvény 7. 

cikkely, valamint az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 

57/2019. sz. Sürgősségi kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „d” betű és (5) bekezdés „k” 

betű előírásai. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 188/2013. sz. Határozatával, jóváhagyták a Maros Megyei 

Személynyilvántartó Igazgatóság által, az Országos személynyilvántartó regiszterből, a személyes 

jellegű adatoknak helyi szinten való kiadására vonatkozó szabályzatot 

A 2364/23.02.2021. sz. átirattal, a Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság megküldte a 

megyei közhatóságnak a Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság által, az Országos 

személynyilvántartó regiszterből, személyes jellegű adatoknak helyi szinten való kiadására 

vonatkozó szabályzat tervezetét, a jóváhagyásának az érdekébe és a közigazgatásban a 
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döntéshozatal áttekinthetőségére vonatkozó 52/2003. sz. Törvény által előírt eljárásnak a 

teljesítésének az érdekébe. 

A jóváhagyásnak alávetett szabályzatot, átvizsgálták és aktualizálták, a Maros Megyei Tanácsnak a 

188/2013. sz. Határozatával való jóváhagyásától eltelt időintervallum alatt bekövetkezett jogi 

változások szerint, valamint az intézmény átszervezésének a következtébe, az intézménynek, a 

nevének a megváltoztatása szerint, úgy ahogy meghatározták, a Maros Megyei Személynyilvántartó 

Igazgatóságnak az egyes átszervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 168/2019. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozattal. 

A 84/2001. sz. Kormányrendelet 5. cikkely „e^2” betű szerint, a közösségi közszolgálatok fő 

feladatköreihez tartozik, az Országos személynyilvántartó regiszternek a használata és értékesítése 

is. 

Hasonlóan, a 97/2005. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 11. cikkely (2) bekezdés rendelkezései 

szerint, a fizikai és jogi személyek kérésére, az Országos személynyilvántartó regiszterből, egyes 

személyes jellegű adatoknak a kiadása vagy ellenőrzése, a törvény által meghatározott díjak 

megfelelő kifizetésével történik. 

Ezek szerint, a Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények 

költségvetését megillető, a 2021. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására 

vonatkozó 191/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1. sz. Mellékletével jóvá hagyták, az 

Országos személynyilvántartó regiszterből, a személyes jellegű adatoknak helyi szinten való 

kiadásának a díját. 

Figyelembe véve, hogy az Országos személynyilvántartó regiszterből, a személyes jellegű 

adatoknak helyi szinten való kiadásának, a díjának a meghatározása és számolása, a Lakóság 

nyilvántartó permanens regiszterből az adat kiadására vonatkozó díjak meghatározásának a 

számolási alapjának a jóváhagyására vonatkozó 387/2005. sz. Kormányhatározat előírásainak a 

betartásával történik, amint meghatározza, úgy a 188/2013. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal 

jóváhagyott Szabályzat, mint a jóváhagyásnak alávetett, jelen Szabályzat, a speciális díjnak a 

nagysága, a Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények 

költségvetését megillető, a 2021. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására 

vonatkozó 191/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozatban meghatározottal lesz egyenlő. 

Ami a hatóságnak a tevékenységére vonatkozó normákat illeti, rámutatunk, hogy a Közigazgatási 

törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „d” 

betű előírásai szerint, megerősítve az (5) bekezdés „k” betűvel, a megyei érdekű közszolgálatok 

ügykezelésére vonatkozó feladatkörök gyakorlásakor, a megyei tanács biztosítja a szükséges 

keretet, a személynyilvántartásra vonatkozó, megyei érdekű közszolgáltatásoknak a működéséhez. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 30. cikkelyével megerősítve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. 

cikkelyeinek az előírásainak a betartásával készítették el. 

Figyelembe véve, a közigazgatási okirattervezetnek a normatív jellegét, az 52/2003. sz. Törvény 

által szabályozott döntéshozatal átláthatóságának a biztosításának az érdekébe, szükség van ennek a 

közzétételére a Maros Megyei Tanácsnak az internetes oldalán és az intézménynek a 

Marosvásárhely, Győzelemtér 1 sz. alatti székhelyén való kifüggesztésére. 
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Ennek értelmébe, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közigazgatási 

döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 52/2003. sz. Törvény 7. cikkely (4) bekezdés 

rendelkezései, köteleznek, hogy a közleménynek a közzé tételekor, a közigazgatási hatóság 

meghatározzon 10 naptári napos határidőt a normatív jellegű okirattervezeteknek az esetén, írott 

javaslatokat, ajánlatokat vagy véleményeket kapjon. 

Az előbb bemutatott érvek értelmében véleményezzük, hogy a Maros Megyei Személynyilvántartó 

Főigazgatóság által, az Országos személynyilvántartó regiszterből, a személyes jellegű adatoknak 

helyi szinten való kiadására vonatkozó szabályzatnak a jóváhagyásáról szóló határozattervezet, 

teljesíti a törvényes feltételeket, ahhoz hogy alá lehessen vetni, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt, a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 52/2003. sz. 

Törvény által szabályozott eljárásnak. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Szoverfi Gabriella /2 pld. 

Ellenőrizte: Adriana Farkas, Szolgálatvezető 
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