
R O M Á NIA 

SZATMÁR MEGYE 

MEZŐTEREM KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
14/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 

a „ Szatmár megye, Mezőterem község, Mezőterem település elemi iskolájának korszerűsítése és 

berendezése” beruházás eszközöléséről 

 

 

Mezőterem község Helyi Tanácsa a 2017. március 15-re összehívott azonnali űlésén;  

 Figyelembe véve az előterjesztett határozattervezetet, a polgármesteri indoklást, az illetékes 

szakosztályok beszámolóit, valamint Mezőterem község Helyi Tanácsa szakbizottságainak 

szakbeszámolóját, 

  Hivatkozva a jogszabályok kibocsátását szabályozó normákra vonatkozó, újraközölt utólag 

módosított és kiegészített 24/2000-es Törvény előírásaira,  

: Figyelembe véve a:  

28/2013-as számú sürgősségi kormányrendelet előírásait a helyi fejlesztés országos Programja 

tekintetében, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

 valamit a Programra vonatkozó 1.851/2013-as számú miniszterelnök-helyettesi Rendelet  

előírásait a 28/2013-as számú sürgősségi kormányrendelet gyakorlatba ültetésének 

metodológiai normáiról, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

 A 98/2016-os számú törvény rendelkezéseit a közbeszerzésről, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel 

 Tekintettel a frissített 227/2015-ös számú adóügyi törvény előírásaira,                                                                   

  

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

Törvény 36. cikkely (2) bekezdés b) és d) betűi  a (3) bekezdés d) a (6) bekezdés a) betűje alatti 1 pont, 

valamint a 115. cikkely (1) bekezdés b) betűje értelmében, 

 

ELHATÁROZZA: 

ELHATÁROZZA: 

      
1. cikkely-Jóváhagyja a „ Szatmár megye, Mezőterem község, Mezőterem település elemi 

iskolájának korszerűsítése és berendezése” beruházás eszközölését, amelyet finanszírozási 

kérelem céljából benyújt a Helyi Fejlesztés Országos Programjába  

2. cikkely -  Jóváhagyj a „ Szatmár megye, Mezőterem község, Mezőterem település elemi 

iskolájának korszerűsítése és berendezése” beruházás eszközölésének szükségességét és 

időszerűségét. 

3. cikkely - Jóváhagyj a „ Szatmár megye, Mezőterem község, Mezőterem település elemi 

iskolájának korszerűsítése és berendezése”  beruházás  műszaki-gazdasági mutatóit, az 1. 

Mellékletben foglaltak szerint, amely szerves része jelen határozatnak.  

 4.cikkely – Jóváhagyja a beruházás költségeinek a társfinanszírozását a helyi költségvetésből, 

amelyet a Program nem számol el, 66.720,13 lej értékben.  

 5. cikkely -  Kinevezi Tar Miklós polgármestert, a Regionális Fejlesztés és Közigazgatási 

Minisztériummal való törvényes kapcsolattartónak. 

6. cikkely - Jelen Határozatot a községi jegyző közli, a törvényes határidőben, Szatmár Megye 

Prefektúrájával, az önkormányzat szakosztályával, és közzé teszi a község www.tiream.ro honlapján, és 

kifüggesztik a hivatal hirdetőtáblájára. 

 

Mezőterem, 2017. március 15-én 

 

                     ÜLÉSELNÖK,                                             ELLENJEGYZEM, 

                   Lieb Beáta tanácsos                                  Maria Grigoraş jogász, 

községi jegyző 

 

 
      

  

http://www.tiream.ro/

