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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 
 

2016. február 25-i 
28. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács 2016.01.28.-i 10. számú a 2016. évi Maros megye 
költségvetéséből a nem visszatérítendő finanszírozások engedélyezési eljárásának 

kivitelezésének egyes intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó 
Határozatának 2. mellékletének a megváltoztatására, a kulturális, vallási, sport 

és társadalom támogatási területeken 

 

Maros Megyei Tanács, 
Elemezve a Humánerőforrás Szolgálat 2016.02.18.-i 2783. számú a Maros Megyei 
Tanács 2016.01.28.-i 10. számú a 2016. évi Maros megye költségvetéséből a nem 
visszatérítendő finanszírozások engedélyezési eljárásának kivitelezésének egyes 
intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó Határozatának 2. mellékletének a 
megváltoztatásának, a kulturális, vallási, sport és társadalom támogatási 
területeken indokolását, valamint a szakbizottságok véleményezését,  
Az utólag módosított és kibővített non-profit általános érdekű tevékenységek 
nem visszatérítendő közalapokból való kiosztásának a finanszírozásának a 
rendjére vonatkozó 2005. évi 350. számú Törvény, valamint az utólag 
megváltoztatott és kibővített 1998. évi 51. számú a kulturális programok és 
tervezetek finanszírozási rendszerének a feljavítására vonatkozó Kormány 
Rendelet előírásainak értelmében, 

Az újraközölt, utólag megváltoztatott és kibővített 2001. évi 215-ös helyi 
közigazgatási Törvény 91. cikkelyének, (1) bekezdésének alapján, 

 

határozza: 

 

I. cikkely A Maros Megyei Tanács 2016.01.28.-i 10. számú a 2016. évi Maros 
megye költségvetéséből a nem visszatérítendő finanszírozások engedélyezési 
eljárásának kivitelezésének egyes intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó 
Határozatának 2. melléklete megváltozik és a jelen határozat szerves részét 
képező melléklettel helyettesítik. 

II. cikkely A jelen határozatot közlik a: a Maros Megyei Tanács speciális 
apparátusának a Humánerőforrás Szolgáltatásának és a jelen határozat I. 
cikkelyében megnevezett személyeknek, akik felelnek a végrehajtásáért. 

 
ELNÖK               Ellenjegyzi 
Ciprian Dobre                                                                               JEGYZŐ  
                                                     Paul Cosma     
 
 



Fordítás román nyelvről magyarra! 

Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              

1/1 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
 
 
 2783/18.02.2016 sz. 
VI D/1 akta 
 
 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanács 2016.01.28.-i 10. számú a 2016. évi Maros megye 
költségvetéséből a nem visszatérítendő finanszírozások engedélyezési eljárásának 

kivitelezésének egyes intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó 
Határozatának 2. mellékletének a megváltoztatásának, a kulturális, vallási, sport 

és társadalom támogatási területeken 

 

A Maros Megyei Tanács 2016.01.28.-i 10. számú Határozatának 2. mellékletével 
jóváhagyták a kiértékelő és szelektáló bizottságok összetételét a nem 
visszatérítendő finanszírozási szerződések kedvezményezettjeinek. 

Az előbb említett kulturális programoknak, tervezeteknek és tevékenységeknek, 
a bizottságok megalapítását az utólag módosított és kibővített non-profit 
általános érdekű tevékenységek nem visszatérítendő közalapokból való 
kiosztásának a finanszírozásának a rendjére vonatkozó 2005. évi 350. számú 
Törvény szabályozza, mint általános kivitelezési kerete ezen nem visszatérítendő 
támogatások kiosztásának. Ezt kibővíti az utólag megváltoztatott és kibővített 
1998. évi 51. számú a kulturális programok és tervezetek finanszírozási 
rendszerének a feljavítására vonatkozó Kormány Rendelet. 

A Maros Megyei Tanácshoz beiktatott a fent említett számú átirattal, Vajda 
András úr, aki a  kulturális programoknak, tervezeteknek és tevékenységeknek a 
nem visszatérítendő finanszírozási szerződések kedvezményezettjeinek a 
kiértékelő és szelektáló bizottságának a tagja, közli, hogy személyes okokból, 
nem vehet részt a bizottság munkálataiban. 

Következés képen, szükségessé vált a 2016. évi 10. számú Maros Megyei Tanács 
Határozatával jóváhagyott bizottság megváltoztatása. Ennek értelmében 
javasolják ____________________ megnevezését. 

Figyelembe véve a fentieket, javasoljuk jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács 
2016.01.28.-i 10. számú a 2016. évi Maros megye költségvetéséből a nem 
visszatérítendő finanszírozások engedélyezési eljárásának kivitelezésének egyes 
intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó Határozatának 2. mellékletének, a 
kulturális, vallási, sport és társadalom támogatási területeken,  a 
megváltoztatásnak a határozat tervezetét. 

 

ELNÖK 

Ciprian Dobre 
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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 
Melléklet 

 
A KIÉRTÉKELŐ ÉS SZELEKTÁLÓ BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELE 

a nem visszatérítendő finanszírozási szerződések kedvezményezettjeinek, 
tevékenységekként 

 
Megjegyzés: Az 1998. évi 51. számú a kulturális programok és tervezetek 
finanszírozási rendszerének a feljavítására vonatkozó Kormány Rendeletet 
megváltoztató és kibővítő 2008. évi 2. számú Kormány Rendelettel egyértelműen 
„ a bizottság névleges összetételét csak a kiválasztási szesszió lejárása után 
fogják köztudomásra hozni.” 
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