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HATÁROZATTERVEZET     

  bizonyos speciális díjszabások megállapításáról az adófizetők háztartásai előtt található 

zöldövezetek takarítására és karbantartására Mezőterem községben 

 

 

 

Mezőterem község Helyi Tanácsa a 2018. júliusban összehívott közgyűlésén;  

Figyelembe véve az alábbi jogszabályi követelményeket: 
 
 “a) art. 56, alin.(1) si (3), art. 121 alin. (1) si (2), art. 139, alin. (1) si (3) din Constitutia României, republicată,  

b) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare,  

c) art. 21, lit. “m” din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006,  
d) art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare,  
e) art. 484  din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, modificata si completata;  
f) H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal;  
 g) art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;” 

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

es számú Törvény 36-os cikkely (2) bekezdés b) betűje, (4) bekezdés c) betűje, valamint a 115-ös 

cikkely (1) bekezdés b) betűje előírásai értelmében,  
 

 ELHATÁROZZA: 
 

 1. cikkely.- (1) Megállapít egy speciális díjszabás megfizetését, azon magán/jogi 
személyek esetében akik ingatlannal rendelkeznek Mezőterem község közigazgatási 
területén, az ingatlan előtt található zöldövezetek takarítására és karbantartására, az alábbiak 
szerint: 

• 2 lej/négyzetméter/munkálat magán személyek esetében; 

• 3 lej/négyzetméter/munkálat jogi személyek esetében, 
 (2) Megállapítja a házak, belterületek előtt található sáncok, víz levezető árkok kiására 
és takarítására vonatkozó illetéket, azon magán/jogi személyek esetében akik ingatlannal, 
telekkel rendelkeznek Mezőterem község közigazgatási belterületén, az alábbiak szerint: 

• 5 lej/négyzetméter/munkálat magán személyek esetében; 

• 5 lej/négyzetméter/munkálat magán személyek esetében 
 (3) Megállapít egy speciális illetéket a végrehajtási procedúra költségei alkalmával, 
melynek értéke 5 lej/példány. A felszólítások végrehajtási jogcím, az elkobzási értesítés 
kinyomtatásának és elküldésének költségei 5 lej/példány, minden magán/jogi személy 
esetében, aki ellen végrehajtási procedúrát kezdeményeznek a község helyi költségvetésében 
fizetendő kifizetések elmulasztása esetén. 

2. cikkely. -. A bevezetett speciális illetékek kifizetése, jelen határozat értelmében azon 
magán/jogi személyek esetében, akik igénybe veszik intézetünk által végzett szolgáltatásokat, 
a helyi költségvetés keretében megnyitott külön számlára történik.             
 
 
 
 



 
 3. cikkely. - (1) Jelen Határozat előírásai 2018. szeptember 1-től lépnek érvénybe. 
  (2) Jelen Határozat előírásai ellen az érintett személyek fellebbezést nyújthatnak 
be, a kifüggesztéstől vagy közzétételtől számított 15 napon belül. 

4. cikkely.-  Jelen határozat végrehajtásával megbízza a község polgármesterét, és a 
szakirodákat. 

5. cikkely. - Jelen Határozatot a községi jegyző közli Mezőterem község polgármesterével, 

Szatmár Megye Prefektúrájával,  közzé teszik a község www.tiream.ro  honlapján, és kifüggesztik a 

hivatal hirdetőtáblájára.  

 

Mezőterem, 2018. május 31-én, 
  

 
 

 
INDÍTVÁNYOZÓ: 

 
Tar Miklós 

polgármester  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red.Tehn.M.G. 
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