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40/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 

Mezőterem község közterületén levő javak leltárának módosításáról,  
a helyi tanács 19 /1999 Határozata alapján, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.  

  

Mezőterem község Helyi Tanács a 2017., október 2-i rendes ülésén, 

Figyelembe véve az előkészített Határozattervezetet, Mezőterem község polgármesterének indítványozó 

előterjesztését, a polgármesteri hivatal szakosztályának jelentését, valamint Mezőterem község Helyi 

Tanácsa szakbizottságának jelentését,  
  
 Figyelemebe véve az európai uniós támogatások elnyeréséből adódó változásokat, a 

”Reabilitare Cămin Cultural în loc.Tiream, com.Tiream, jud. Satu Mare” derulat prin 
F.E.A.D.R. Măsura  322,” elnevezésű projekt keretében, mely része a - Renovarea 
,dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor  de bază  pentru economia  şi populaţia rurală  
şi punerea în valoare  a moştenirii culturale “, országos programnak, illetve a felújított épület 
értékének megnövekedését a pályázat végrehajtását követően, amelynek értéke 
185.498,37 lej,  

 Hivatkozva a köztulajdonban levő javakra vonatkozó, aktualizált 213/1998-as számú Törvény 

előírásaira, A községek, városok, municípiumok és megyék közterületeit alkotó javak leltárai 

elkészítésére vonatkozó műszaki Normákat jóváhagyó 548/1999-es számú előírásaira, 

A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001- es 

számú Törvény 36. cikkely (9) bekezdés c) betűje értelmében, a 45. cikkely (3) bekezdés előírásai 

értelmében. 
 1 cikkely-   Jóváhagyja Mezőterem község közterületén levő javak leltárának módosításáról 

szóló tanácsi határozatot, a helyi tanács 19 /1999 Határozata alapján, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel, az alábbiak szerint: 
1. Az alábbi tételek módosulnak:  

- a  9-es tétel, 5. oszlop az alábbi tartalommal:  „627.952,37” ; 
 2.cikkely – Elfogadja a Mezőterem község közvagyonának javait tartalmazó leltárt, 
azokkal a módosításokkal, amelyek jelen változtatások szerint közbejöttek, amelyeket az 1. sz. 
Melléklet tartalmaz, amely szerves része jelen határozatnak. 
 3. cikkely -  Jelen határozat végrehajtásával megbízza Mezőterem község 
polgármesterét.   

 4. cikkely – Jelen határozatot Mezőterem község jegyzője hozza köztudomásra, közli a 
a község polgármesterével, Szatmár megye Prefektusi Hivatalával, a Megyei Tanács 
szakirodájával, valamint a község hivatalos honlapján www.tiream.ro , és a hirdetőtáblákon 
kifüggesztéssel hozza nyilvánosságra.  

Mezőterem, 2017., október 2.-án 
Üléselnök                                         Ellenjegyzi: 

         Straţi Vasile tanácsos                                            kiküldött jegyző, 
                                                                               Chioreanu Gheorghe 
 
 
 
 
 

Jelen határozatot az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi közigazgatási Törvény 
45. cikkely (3) bekezdés előírásai betartása mellett fogadták el. 

 

Tanácsosok összlétszáma: 11, jelen volt 11, mellette szavazott 11, ellene szavazat 0, tartózkodás 0 szavazat. 
 

http://www.tiream.ro/

