
 

Maros megye csatlakozik a Román Smart City és Mobilitás Egyesülethez 

A Román Smart City és Mobilitás Egyesület egy olyan nonprofit szervezet, 
amelynek fő célkitűzése az ország kreatív-intelligens közösségeinek fejlesztése, az 
intelligens városok fejlesztés, valamint az, hogy felhívja a figyelmet az intelligens 
megoldások alkalmazásának fontosságára a lakosság életminőségének javítása, az 
új technológiák integrációja, illetve a közérdekű információkhoz való könnyebb 
hozzáférés érdekében. Az egyesület elkötelezett az innovatív fejlesztések 
irányában, amelyek jobb, kényelmesebb, egészségesebb, tisztább életét 
biztosítanak a polgároknak. 
 
A Román Smart City és Mobilitás Egyesület összefogja a smart city iparban 
érintett, különböző területeken dolgozó szakembereket (hatóságok, gazdasági 
szereplők, tudományos élet szereplőit), és nemzetközi elismerésnek örvend, ezt 
bizonyítja, hogy több nemzetközi projektben is partnerként vesz részt.  
 
Több előnye is van annak, hogy Maros megye csatlakozik a Román Smart City és 
Mobilitás Egyesülethez: 
 - a megyei önkormányzatnak hozzáférése lesz a legújabb információkhoz és 
technológiákhoz a smart city ipar területén; 
- lehetősége lesz európai finanszírozású programokban való részvételre; 
 - a megyei önkormányzat népszerűsítheti a megye prioritásait az egyesület tagjai 
és partnerei között; 
 - a megye részt vehet a smart city ipar legfontosabb eseményein. 
 
Maros megye csatlakozását az egyesülethez a mai tanácsülésen hagyták jóvá az 
önkormányzati testület tagjai. A csatlakozás nem jár költségekkel, mivel a 
közintézmények nem kell tagdíjat fizessenek. Az egyesület tagjaként Maros megye 
a jövőben kérheti egy Smart City audit vizsgálat elvégzését, valamint azt, hogy az 
egyesület szakértői elkészítsék Maros megye Smart City fejlesztésének 
stratégiáját. 
 
A Maros Megyei Tanács múlt héten egy pályázatot is benyújtott, amelynek célja 
intelligens megoldások alkalmazása a megyei tanács szolgáltatásainak javítására. 
Az önkormányzat az Adminisztratív Kapacitás Operatív Program keretében 
nyújtott be támogatási kérést, amely többek között egy olyan online felület 
létrehozására vonatkozik, amelyen keresztül a megye polgárai elektronikusan is 
benyújthatnak kérvényeket különböző engedélyekre, illetve készülni fog egy 
online adatbázis a megyei tanács archívumában szereplő fontosabb iratokról, mint 
pl. a stratégiai dokumentumokról, beruházások tervekről. A projekt összértéke 3 
millió lej. 
  
Újabb költségvetés-kiigazítás 
 
A kormány az országos költségvetés-kiigazítás keretében 12,2 millió lejt utalt 
Maros megye számára a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság 
működési költségeinek fedezésére. A kormánytól érkező pénzeket a mai 
tanácsülés keretében belefoglalták a megye költségvetésébe. Az összeg a 
következő két hónap bérköltségeinek fedezetére, valamint a működési költségek 



 

kifizetésére elegendő. Az igazgatóság működési költségeinek biztosítását 90 
százalékban a kormánynak kellene fedeznie.  Mivel az év végéig 24,5 millió lejre 
lenne szükség a működési költségek biztosításához, bízunk benne, hogy hamarosan 
lesz egy újabb költségvetés-kiigazítás, és így a decemberi költségekre is lesz 
fedezet. Ha ez nem következik be, a megyei tanács saját forrásaiból fog 
átcsoportosítani pénzt, hogy biztosítani tudja az intézmény működését. 
 
Maros Megyei Tanács Sajtóirodája  
 


