
A Margittai Municípium által kiadott és kezelt dokumentumok a közérdekű információkról, 
más, mint amit a Monitorul Oficialban közölnek 

 

1.A Helyi Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata; 
2. Rendelet a polgármester speciális aparátusának megszervezéséről és működéséről; 
3. Az intézmény belső szabályzata 
4. A helyi városi tanácsosi megbízatás érvényesítésére vagy érvénytelenségére vonatkozó 
határozatok;  
5. A polgármester-helyettes választásáról szóló határozat;  
6. A Margittai Helyi Tanácsának összetétele;  
7. Szakbizottságok összetétele; 
 8. A városi tanácsosok, valamint a polgármester helyettes éves beszámolója; 
9. A helyi önkormányzati képviselők és köztisztviselők vagyonának és érdekeinek 
nyilatkozata a polgármester aparátusán belül; 
10. A Marghita városháza irányításában részt vevő személyek neve és vezetékneve, 
ügyfélfogadási program; 
11. az irodák, szolgáltatások nevei, telefonszámai, fax számai; 
12. Stratégiák, programok a Margitta önkormányzat társadalmi-gazdasági fejlődéséről; 
13. Helyi költségvetés, kölcsönök, hitelátutalások jóváhagyása, a költségvetési év lezárási 
számlájának jóváhagyása, helyi adók és díjak megállapítása, különleges adók;  pénzügyi 
mérleg; 
14. A polgármesteri hivatal aparátusának szervezeti felépítése, létszáma és működési 
szabályzata, illetve a helyi érdekű intézmények és közszolgáltatásoknak a helyi érdekű 
közszolgáltatások vezetőinek kinevezését és elbocsátását meghatározó határozatok; 
15. A Margitta közigazgatási és magánjogi területének igazgatásával kapcsolatos döntések az 
önkormányzat közjavak vagyonának kezelésére, lízingjére vagy lízingjére vonatkozóan,  
valamint helyi érdekű közszolgáltatásokat; az önkormányzat köz- és / vagy magánterületéhez 
tartozó áruk bérbeadására, koncessziójára vagy eladására vonatkozó szervezési és 
közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó dokumentumok: munkaköri leírások, 
keretszerződések, az árverés szervezését és lefolytatását jóváhagyó határozatokat, 
16. Az önkormányzat nevében a részvényes valamennyi jogának az általa létrehozott 
társaságokban való gyakorlására vonatkozó határozatok, a kereskedelmi társaságok és a helyi 
érdekű közszolgáltatások igazgatótanácsának tagjainak kinevezésére és elbocsátására 
vonatkozó határozatok; 
17. Az önkormányzat területrendezési és várostervezési dokumentumai, a megvalósításukhoz 
szükséges anyagi eszközök meghatározására vonatkozó döntések: általános várostervek, 
várostervezési előírások, városi tervek,  várostervezése, részletes várostervezés, utcai bútorok 
helyzet- és helymeghatározási tervei, várostervezési bizonyítványok, építési engedélyek, utcai 
elnevezési tanúsítványok, rendeltetési helyváltoztatások; 
18. A helyi költségvetésből származó források elosztásáról az árvizek, tüzek, katasztrófák és 
veszélyes meteorológiai jelenségek elleni védekezésre irányuló intézkedésekről; 
 
19. Az utak, hidak építésével, karbantartásával és korszerűsítésével kapcsolatos döntések és a 
helyi érdekű kommunikációs útvonalakhoz tartozó összes infrastruktúra; 
 
20. A helyi érdekű beruházási projektek és a megvalósításuk feltételeit tartalmazó műszaki és 
gazdasági dokumentumok; 



 
21. A közoktatás, az egészségügy, a kultúra, az ifjúság és a sportintézmények és 
szolgáltatások megfelelő működéséhez, a közrend, a tűzvédelem és a polgári védelem 
megfelelő működéséhez szükséges anyagi és pénzügyi feltételek biztosításáról szóló 
határozatok 
22. Tudományos, kulturális, művészeti, sport- és szabadidős tevékenységek szervezéséről 
szóló határozatok; 
 
23. A szociális védelmi és segítségnyújtási intézkedések végrehajtására vonatkozó 
rendelkezések, a gyermekek jogainak védelmére vonatkozó rendelkezések; 
 
24. A szociális lakások, az A.N.L lakások elosztásának kritériumai és az azok jóváhagyására 
vonatkozó döntések; 
 
25. Vásárok, piacok, parkok, helyszínek és vidámparkok, sportlétesítmények és azok 
megfelelő működésének megszervezésére vonatkozó döntések; 
 26. Az utcák, a piacok és a helyi közérdekű célok kijelölésére vagy megváltoztatására 
vonatkozó döntések; 
 
27. Különleges érdemekkel bíró román vagy külföldi személyek elbírálására vonatkozó 
döntések, Margitta tiszteletbeli állampolgárának avatása;  
28. Az ország más közigazgatási hatóságaival való együttműködésről vagy társulásról szóló 
határozatok;  
29. A vallási felekezetek támogatására vonatkozó határozatok; 
30. A kereskedelem szabadságának biztosítása és a szabad kezdeményezés ösztönzése; 
31. A központi közigazgatási szervektől kapott utasítások, szabályok, rendeletek és 
körlevelek; 
32. Tájékoztatás az önkormányzat gazdasági és társadalmi állapotáról, valamint tájékoztatás 
arról, hogy miként végzik el a helyi önkormányzatok döntéseit; 
33. a katasztrófák, tüzet, járványok vagy járványos balesetek következményeinek 
megelőzésére és korlátozására vonatkozó rendelkezések; 
34. A közrend fenntartásával kapcsolatos rendelkezések a közgyűlések lefolytatásával 
kapcsolatban; 
35. A közterületek higiéniai és higiéniai ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések; 
36. A közutak fenntartására és rehabilitációjára, az önkormányzat tulajdonjogára, a 
közlekedési jelzőtáblák telepítésére, a közúti és gyalogosforgalom rendes fejlesztésére 
vonatkozó rendelkezések a törvénynek megfelelően 
37. A polgármester által adott vélemény, megállapodások, engedélyek; 
38. Éves jelentés az önkormányzat köz- és magánterületéhez tartozó eszközök 
nyilvántartásáról és kezeléséről; 
39. A kibocsátott termelői tanúsítványok jegyzéke; 
40. Állampolgároktól kapott közérdekű javaslatok; 
41. Versenyek szervezése üres álláshelyek betöltésére; 
42. Együttműködő vagy partnerségi kapcsolatok nem kormányzati szervezetekkel; 
43. A lakások és más rendeltetésű helyiségek elosztásáról szóló határozatok; 
44. A polgári jogállással, a születések számával, a házasságkötésekkel, a halálesetek számával  
foglalkozó munkatervet szabályozó normatív jogi aktusokkal; 
45. Tevékenységek és helyek, ahol közérdekű munkát lehet végezni; 
46. A kért közérdekű információkhoz való hozzáférés joga, abban az esetben, ha az érintett 
személy sérültnek minősül; 



47. A szociális segély kedvezményezettjeinek havi állapota; 
48. Az újszülött gyermekek számára nyújtott juttatások, a kiegészítő juttatások 
kedvezményezettjeinek száma és az egyszülős családok támogatása az O.U.G.105 / 2003 
szerint, 
49. Személygondozók száma, a kedvezményezetteknek fizetett béralapok;  
50. A támogatásban részesülő személyek és a havi kifizetett pénzeszközök száma;  
51. A közérdekű információk terjesztéséért felelős személy neve és vezetékneve; 
52. Az egyéb dokumentumok és információk, amelyek nem mentesülnek a polgárok szabad 
hozzáférésétől, 12 bekezdés (1) bekezdését. 544/2001es Törvényből.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


