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                           MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

40. számú HATÁROZAT 
2016. március 31-i 

a Maros Megye Tanács 2016.01.28/ 5 sz. Határozatának módositását illetően, a  2015.12.31 –i 
fejlesztési szakaszt megillető hiány 2014-es helyi költségvetési többlet álltali  végleges fedezésé 

tekintetében 
 

Maros Megyei Tanács, 

Látván a Gazdasági Igazgatóság  2016.03.24 / 5.439 sz. tényfeltáró indoklását a Maros 

MegyeiTanács 2016.01.28 / 5 sz. Határozatának módositásának határozattervezetét illetően, a  

2015.12.31 –i fejlesztési szakaszt megillető hiány 2014-es helyi költségvetési többlet álltali  

végleges fedezésé tekintetében, valamint a szakbizottságok meghagyását,  

Tekintettel  a 2016.03.11 / 4495 sz. alatt rögzitett Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal cimzésre,  

Figyelembe véve a 2016.01.12 / 32. sz. Pénzügyminisztériumi Rendeletet rendelkezéseit a Normák  

betöltésének értelmében, a 2015-ös pénzügyi év lezárását illetően, mely a 2015.12.18 / 4075 sz. 

Pénzügyminisztériumi Rendelet álltal jóváhagyott. 

A 2001/ 215 sz. Törvény 91. cikk (3) bekezdés “a” betűjének, valamint a 97. cikk (1) bekezdésének 

rendelkezéseire alapozva, a helyi közigazgatást illetően, újra kiadott, az utólagos módositásokkal és 

kiegészitésekkel, 

határozza: 

I. Cikk. A 2016/ 5 sz. Maros Megyei Tanács Határozat , a  2015.12.31 –i fejlesztési szakaszt 
megillető hiány 2014-es helyi költségvetési többlet álltali  végleges fedezését illetően, az 
alábbiak szerint módosul: 
 
1. 1.Cikk. módosul és tartalma a következő lessz: 
 
„1. Cikk. A 2015.12.31-i fejlesztési szakaszt megillető hiány 20.659.723,56 lej összeggel való – 
2014-es helyi költségvetési többlet álltali végleges fedezése jóváhagyódik. ” 
 
II.    Cikk. A jelen határozat végrehajtási eljárásáért a Maros Megyei Tanács Gazdasági 
Igazgatósága felel.  

 
 

 

               ELNÖK                                                                                                                          Ellenjegyzi 

           Ciprian Dobre                                                                                                                     TITKÁR 
                                                                                                                                                        Paul Comsa 
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2016.03.24/ 5.439 sz. 
VI D/1 Akta 
 

INDOKLÁS 
a Maros Megye Tanács 2016.01.28/ 5 sz. Határozat határozattervezet módositását illetően, a  

2015.12.31 –i fejlesztési szakaszt megillető hiány 2014-es helyi költségvetési többlet 
álltali  végleges fedezésé tekintetében 

 
A 2015-ös Maros Megyei Tanács költségvetése a 2015 / 16 sz. Megyei Tanács Határozat álltal 
volt jóváhagyva  a két szakaszra, illetőleg a működési szakaszra és a fejlesztési szakaszra, a  
2016 / 273 sz. Tötvény 26. Cikk. (2ˆ1) bekezdésnek megfelelően, a helyi államháztartást 
illetően, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel. 
 
A 2016.01.12 / 32 sz. Pénzügyminisztériumi Rendeletnek megfelelően a módszertani normák 
kiegészitésének értelmében a 2015-ös pénzügyi év - 2015.12.18 / 4075 sz. 
Pénzügyminisztériumi rendelet álltal jóváhagyott -  lezárását illetően 
 

“   A  közintézmények számláin maradt 2015 év végi esetleges összegek, függetlenül a 
szervezési és finanszirozási módozattól, melyeket a hatályban lévő törvényhozás szerint 
át kell utalni a 2015-ös év végéig a hierarchiailag magasabb rendű engedélyezésre 
jogosult tisztviselőknek, utalhatóak az adott közintézmények álltal fizetési megbizás 
alapján az Államkincstárnak (OPT) , az Államkincstár egységeknél 2016 január 14-ig, 
2015 december 31 –i dátummal. ” 
 
Ezen előirások viszonylatában, 2016.01.13 –án visszafizetésre került a Regionális Fejlesztési 
Minisztérium és a Közigazgtás részére a 24.000 lej értékű összeg, mely a Csatófalvi község 
általános urbanisztikai tervének előirányzott fel nem használt szubvencióit képviseli, igy a  
fejlesztési szakasz hiánya 2015 december 31-én 20.659.723,56 lej értékű.  
 
Figyelemmel kisérve a fentieket, javasoljuk a  2016.01.28 / 5 sz. Maros Megyei Tanács 
Határozatának módositását , a  2015.12.31 –i fejlesztési szakaszt megillető hiány 2014-es helyi 
költségvetési többlet álltali  végleges fedezésének tekintetében.  
 
A fentiek alapján javasoljuk a mellékelt határozattervezet jóváhagyását. 
 
 
 
 
ELNÖK                                                                                                                              ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 
Ciprian Dobre                                                                                                                      Alin Mărginean 
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