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41.számú HATÁROZAT 

2021. január 28. 

Bihar megyei köztulajdonában lévő javak leltárának kiegészítéséről. 

 

 

Figyelembe véve a 25/2021.01.21. számon bejegyzett határozattervezetet a Bihar megyei 

köztulajdonában lévő javak leltárának kiegészítéséről, amelyet Ilie Gavril Bolojan, a Bihar Megyei 

Tanács elnöke kezdeményezett, amihez hozzátartozik a Gazdasági Főigazgatóság Vagyonkezelő 

Osztályának 1733/2021.01.25. számú jóváhagyási jelentése és az 1897/2021.01.26. számú szakjelentése, 

Tekintve a Gazdasági-társadalmi előrejelzésekkel, tanulmányokkal, költségvetési-pénzügyi és a 

megye köz- és magántulajdonával foglalkozó bizottság 2170/2021.01.28. számú jóváhagyási jelentését; 

a Jogi, regionális fejlesztési és határokon átnyúló együttműködési bizottság 2217/2021.01.28. számú 

jóváhagyási jelentését; az Urbanisztikai szervezéssel és fejlesztéssel, a közmunkák elvégzésével, a 

történelmi és építészeti emlékművek megőrzésével foglalkozó bizottság 2229/2021.01.28. számú 

jóváhagyási jelentését; amelyeket a következő jogszabály alapján fogadtak el: a Közigazgatási 

Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet  182. szakasza (4) 

bekezdésének, összefüggésben a 136. szakasszal, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;  

Figyelembe véve:  

- A 287/2009. számú újraközölt Polgári Törvénykönyv 858-861 közötti szakaszait, a későbbi 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

- A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 607. 

szakaszát, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel; 

- A 392/2020 számú kormányhatározatot, amely a községek, városok, municípiumok és megyék 

köz- és magántulajdonában lévő javak leltára elkészítésének módszertanára vonatkozik; 

- Az 51/2006 számú törvényt a közhasznú közszolgáltatásokra vonatkozóan, újraközölve; 

- A 285/300/2016 számú közös rendelet, a Környezeti Ágazati Operatív Programhoz kapcsolódó 

finanszírozási szerződések kapcsán jóváhagyott beruházási projektekkel kapcsolatban, az állami 

forrásokból történő befektetések átcsoportosításáról szóló módszertan jóváhagyását; 

- A 82/1991. számú számviteli törvényt, újraközölve; 

- A 7/1996 számú kataszteri és telekkönyvi törvényt, újraközölve. 

A következő előírásoknak megfelelően: 

➢ A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 

139. szakasz (3) bekezdése g) betűje, és a 173. szakasz (1) bekezdése  c)  és d) betűje; 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 

182.szakasz (1) bekezdése, és a 196. szakasz (1) bekezdése a) betűjének alapján, a későbbi 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

 

 

      BIHAR MEGYE TANÁCSA, 

ELHATÁROZZA: 

 

 



 1.szakasz.  Kiegészül Bihar megyei köztulajdonában lévő javak leltára, a jelen határozat szerves 

részét képező melléklet alapján. 

 

  2.szakasz. Jelen határozat végrehajtásával a Bihar Megyei Tanács elnökét bízza meg, a 

Gazdasági Főigazgatóság közreműködésével. 

 

 3.szakasz. Jelen határozatot a következőkkel közlik: Bihar megyei Prefektúra, a Bihar Megyei 

Tanács elnöke, Gazdasági Főigazgatóság-Pénzügyi és Számviteli Irodája és a Bihar Megyei Tanács 

Vagyonkezelői Osztályával, Műszaki Igazgatóság , Tanácsosokkal való kapcsolattartásért felelős osztály, 

nagyváradi ”Aparegio” Közösségek Közti Fejlesztési Egyesület, a Nagyváradi Vízművek Rt. , és 

nyilvánosságra hozatalát a Bihar Megyei Tanács székhelyén való kihelyezéssel, és a ”www.cjbihor.ro” 

honlapon való közzététellel biztosítják.   

 

 

 

 

             ELNÖK                                                               Ellenjegyzi 

           Ilie Gavril Bolojan                                          A MEGYE FŐJEGYZŐJE, 

                                                                                              Mărioara Carmen Soltănel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41/2021.01.28- 

Jelen határozatot 33 ”igen” szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással fogadták el. A Megyei 

Tanács 0 tagja nem szavazott, ily módon teljesültek a szükséges szavazattöbbségre vonatkozó törvényes 

előírások.  

 

http://www.cjbihor.ro/

