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9. számú HATÁROZAT 

“Mikrobusz beruházása Bács község részére” projekt kivitelezéséről  

 

A Kolozs megyei, Bács Község, Helyi Tanácsa rendes ülésén;  

Figyelembe véve Bács község polgármestere által előterjesztett 1703/23.02.2021 

számú határozattervezetet, 1699/23.02.2021 számú indoklását, mint indítványozó, amely 

támogatja a projekt szükségességét és előnyét hozzájárulva a közfejlesztéshez. 

 

A következőkkel összhangban: 

a) az újraközölt Románia Alkotmánya 120.cikkelye és 121.cikkelyének (1) és (2) bekezdése; 

b) az 1997.évi 199. számú Törvény által ratifikált, 1985 október 15-n Strasbourgban 

elfogadott, Helyi Önkormányzatok európai chartájának 8. és 9.cikkelye; 

c) a Polgári Törvénykönyvből a szerződésekről vagy egyezményekről szóló, utólagos 

módosításokkal újraközölt 2009. évi 287. számú Törvény 7. cikkelyének (2) bekezdése és 

1166. cikkelye és a következők; 

d) a 2006. évi 195. számú decentralizáció keret Törvény 20. és 21. cikkelye; 

e) a Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormányrendelet-

OUG 129. cikkelyének (2) bekezdésének b) és d) része; 

f) Utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a 2006.évi 273.számú helyi közpénzügyi 

Törvény; 

 

Figyelembe véve az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 

jogszabályok kidolgozásának szabályaira vonatkozó 2000. évi 24. számú Törvény 43. 

cikkelyének (4) bekezdését, a következő, a törvény által előírt nyilatkozatokat említi: 

- - Nyilatkozat arról, hogy a beruházásra, a közegészségügyi és higiéniai feltételek 

értékelése nem vonatkozik 

- Értesítés, nyilatkozat, amely igazolja, hogy a projekt megfelel az egészségügyi és 

állat-egészségügyi területen hatályos jogszabályoknak és amely igazolja, hogy a 

beruházást a megyei DSVSA által ellenőrzött projekttel összhangban hajtják 

végre, a beruházás összhangban lesz az egészségügyi és állat-egészségügyi, 

valamint az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. 

  



 

tudomásul veszi: 

a) a polgármester szakapparátusához tartozó illetékes osztály jelentését, amely 

törvényileg és a valóságban is alátámasztja azt a tényt, hogy a projekt egy lehetőség, 

előny és szükséges a közfejlesztéshez 

b) Bács Község Helyi Tanácsának szakbizottsági jelentését, 

Figyelembe véve a helyi érdekű állami beruházás megvalósításához szükséges 

pénzügyi források biztosításának szükségességét, valamint a beruházás gazdasági 

potenciálját, amely hozzájárul a közfejlesztéshez, 

A Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi 

Kormányrendelet 196. cikkelyének 1. bekezdésének, a) része alapján: 

 

HATÁROZATOT HOZ: 

 

1. Cikkely Jóváhagyja a “Mikrobusz beruházás Bács község részére” projekt 

kivitelezéséről szóló 2020.03.12-i 14. számú Helyi Tanácsi Határozat 8. cikkelyének 

módosítását a következők szerint: 

 

“8. Cikkely – A jelen határozat előírásainak a véghezvitelével Bács község 

polgármesterét, Balázs János urat bízza meg.” 

 

2. Cikkely A 2020.03.12-i 14. számú Helyi Tanácsi Határozat további részei 

változatlanul maradnak. 

 

3. Cikkely A község főtitkára gondoskodik, arról, hogy a jelen határozatról, a 

törvényben meghatározott határidőn belül, értesüljenek: Balázs János Polgármester és a 

Kolozs megyei Prefektura és a jelen határozat a polgármesteri hivatalban kifüggesztésre 

kerüljön illetve a http://primari-baciu.ro weboldalon nyilvánosan is megtekinthető legyen. 

 

A 17 megválasztott tanácsosból jelenlévő 17 

Leadott szavazatok 17 

Igen szavazat 17 

Ellen szavazat illetve tartózkodás nincs 

 

ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK    ELLENJEGYZŐ  

A KÖZSÉG FŐTITKÁRA 

BARZ GABRIEL     PRIPON IOAN 

[aláírás, pecsét]     [aláírás] 


