
ROMÁNIA  
SZATMÁR MEGYE 
MEZŐTEREM HELYI TANÁCSA 
 
  

45/2018-as 
SZÁMÚ HATÁROZAT 

Mezőterem község 2018-as helyi költségvetéséből 3000 lejnek az 
odaítéléséről  a Mezőteremi Victoria Sportegyesület javára      
 

          Mezőterem község helyi tanácsa, 19.12.2018-i rendes ülésén;  
Figyelembe véve a a benyújtott határozat tervezetben foglaltakat, a szakiroda jelentését a 
polgármester saját szakapparátusából,a Helyi Tanács szakbizottságainak a jelentését, 
  
a jogaszbályok kibocsátásáról szóló 24/2000-es számú törvény rendelkezéseit, 
 továbbá a helyi közpénzügyeket szabályozó 273/2006-os számú törvény 3 cikkely (2) 
bekezdése értelmében, amelyeket megerősítenek a 21. cikkely (2) és a 22 cikkely (1) 
bekezdései, illetve a II Fejezet, 9 pontjának a) bekezdése alattiakban foglaltak 2 Mellékletből. 
           és a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 
215/2001-es számú Törvény 36-os cikkelyének (2) bekezdés b) betűje és (4) bekezdés a) 
betűje és a (6) bekezdés 1. és 4. pontjai alattiakban foglaltakat, megerősítve s a helyi 
közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú 
Törvény 45-ös cikkely (2) bekezdés a) betűje alattiakban foglaltak alapján              
 

ELHATÁROZZA: 
      

1. cikkely -  A helyi tanács jóváhagyja az  3.000 lej folyósítását a a Victoria Tiream 
Sportegyesület részére – adószáma:18327286 , bank számlaszáma 
R08RZBR0000060007726008, Raiffeisen BANK, Nagykárolyi Ügynükség, 
ügyvezető  Obiş Claudiu. 

2.  cikkely – A helyi tanács jóváhagyja az 3000 lejnek az 1-es pontban ismertetett 
céllal való biztosítását, amelyet a község iskoláiba beiratkozott gyermekek 
karácsonyi ajándékára szánják.  

3. cikkely -  A költségek elszámolása a helyi költségvetés 24670259-ös 
költséghelyéből történik a RO16TREZ54724670259XXXXX számú, nagykárolyi 
Államkincstárban nyitott számláról.  

4. cikkely- Mezőterem község polgármestere és a polgármesteri szakiroda megbízást 
kap az összegnek a törvény szerinti kifizetésére.  

5. cikkely – Jelen határozatot közlik Mezőterem község polgármesterével, a 
prefektúra intézményével és közzéteszik a község hivatalos honlapján 
www.tiream.ro  és kifüggesztik a hirdetőtáblákon.  

 
                                             Mezőterem, 2018., december 19. 

 
          Üléselnök                                               Ellenjegyzi, 
        Babtan Dorel   helyi tanácsos                                       Maria Grigoraş jogás, jegyző 
 
 
 

Jelen határozatot a 2015/2001-es számú, módosításokkal és kiegészítésekkel 
újraközölt közigazgatási törvény rendelkezéseinek megfelelően,-  45. cikkely (1) bekezdés 
hagyták jóvá 

Hivatalban levő tanácsosok létszáma    11                                                    
Mellette leadott szavazat                    10 
Jelenlevő tanácsosok száma          11                                                    
„Ellene” szavazott    0  
Hiányzó tanácsosok száma           0                                                     
Tartózkodott                                1 

http://www.tiream.ro/


A vitán és a gyűlésen jelen levő és szavazáson résztvevő tanácsosok száma 11 
 


