
 
 

2021. január 27.-i 

5-ös számú HATÁROZAT 

egy Nagyernye község közvagyonát képező helyiség licit nélküli bérbeadásának jóváhagyásáról, 

közjegyzői tevékenység megszervezése és működtetése céljából Nagyernye községben (Maros 

megye). 

 

 

 
Nagyernye község tanácsa a 2021.január 27-i soros ülésén: 

figyelembe véve Bogdan Hurubă Raluca-Ioana közjegyző 2021.01.05/27-es számú kérvényét, 

amellyel egy helyiség bérbe vételét igényli szakmai tevékenység kifejtésére,  

elemezve Nagyernye polgármesterének 2021.01.12/352-es számú jóváhagyó beszámolóját, 

amellyel javasolja egy, Nagyernye község köztulajdonában, Nagyernye község polgármesteri hivatala 

volt székhelyében azaz Nagyernye községben, Nagyernye falu 461 szám alatt levő helyiségnek a 

nyilvános licit nélküli bérbe adását,  

 figyelembe véve: 

- Az Igazságügyi Miniszter 7445/C/2020.12.22 számú Rendeletét Bogdan Hurubă Raluca-Ioana 

közjegyzői kinevezéséről, közjegyzői székhellyel Nagyernye helységben, amely Marosvásárhely 

közjegyzői kerületéhez tartozik, a Marosvásárhelyi Közjegyzői Kamarához,  

- a bérleti díjra vonatkozó 2021,01.08/2032 számú, az Exceenergo Cert kft által, Kis Angela 

engedélyezett felértékelőn keresztül végzett felértékelést, amelyet Nagyernye polgármesteri hivatalánál 

2021.01.12/300-as számmal iktattak, 

- a Közbeszerzési és beruházási ügyosztály 2021.01.13/410-es számú szakmai beszámolóját 

- a szakbizottságok 2021.01.27/841-es jóváhagyásait,  

A közjegyzőkre és közjegyzői tevékenységre vonatkozó 1995. évi 36-os, újraközölt, utólag 

módosított és kiegészített törvény 171-es cikkelyének alapján, 

a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2019. évi 57-es 

számú Sürgősségi Kormányrendelet 287. cikkelyének b) betűje előírásai alapján, összefüggésben a 297. 

cikkely (1) bekezdése c) betűje, a 129. cikkely (2) bekezdése c) betűje és (6) bekezdése a) betűje, a 139. 

cikkely (3) bekezdése g) betűje, a 333 cikkely (1)-(2) bekezdései valamint a 196 cikkely (1) bekezdése 

a) betűje előírásai alapján 

 

ELHATÁROZZA 

 

 

1.cikkely. (1). Jóváhagyják egy 25,35 nm összfelületű, Nagyernye község köztulajdonában, a 

Nagyernyei Tanács ügykezelésében levő, Nagyernye község polgármesteri hivatala volt székhelyében 

azaz Nagyernye községben, Nagyernye falu 461 szám alatt levő helyiségnek nyilvános licit nélküli 

bérbe adását Bogdan Hurubă Raluca-Ioana közjegyzőnek.  
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       (2). Az (1). bekezdésben említett helyiség azonosító adatait a jelen határozat részét képező 1 

és 2 számú Mellékletek tartalmazzák.  

2.cikkely.  (1). Elfogadják a a bérleti díjra vonatkozó 2021.01.08/2032 számú, az Exceenergo Cert kft 

által, Kis Angela engedélyezett felértékelőn keresztül végzett felértékelést, a jelen határozat részét 

képező 3 számú Melléklet szerint.  

      (2). Jóváhagyják a bérleti díjat havi 124 lej összegben.  

      (3). A bérleti szerződést 5 (öt) évre kötik, a hosszabbítás lehetőségével.  

      (4). Jóváhagyják a bérleti keretszerződést, a jelen határozat részét képező 4 számú Melléklet 

szerint. 

      (5). Megbízzák Nagyernye község polgármesterét a bérleti szerződés aláírásával.  

3.cikkely. Jelen határozat előírásait Nagyernye község polgármestere a Közbeszerzési és beruházási 

ügyosztályon keresztül hajtja végre.  

4.cikkely. Jelen határozatot a község főjegyzője közli a Maros Megyei Prefektúrával, Nagyernye község 

polgármesterével, Bogdan Hurubă Raluca-Ioana közjegyzővel és a Közbeszerzési és beruházási 

ügyosztállyal.  
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