
 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

82. számú HATÁROZAT 
2016. május 26-i 

 Maros megye 2016-2019-es időszakot megillető  katonai-gazdasági Monográfiájának 
jóváhagyására vonatkozóan 

 
Maros Megyei Tanács, 
 
Figyelembe véve a Maros megyei Különleges Helyzetek Területi Szerkezetének 2016 
majus 5-i,  Maros megye 2016-2019-es időszakot megillető  katonai-gazdasági 
Monográfiájának jóváhagyására vonatkozó,  395MS sz. cimzését, valamint a 
szakbizottságok meghagyását,  
 
A nemzetgazdaság és védekezési terület előkészitésére vonatkozó 2003/477 sz. 
Törvény 47.cikk, f) betűs endelkezéseinek, valamint  a 2011/1174 sz. 
Kormányrendelet által jóváhagott, a   megye, illetve Bukarest municipiúm katonai-
gazdasági Monográfiájának összeállitására és aktualizálására vonatkozó Utasitások 
4.cikk rendelkezéseinek megfelelően,  
 

A 2001/215 sz. helyi önkormányzati Törvény 97.cikk rendelkezése alapján, újból 
közzétett, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel,  

határozza: 

1. Cikk. A jelen hatérozat szerves részét képező mellékletnek megfelelően 
jóváhygaásra kerül Maros megye 2016-2019-es időszakot megillető  katonai-gazdasági 
Monográfiája.  

2. Cikk (1) A határozat a Maros Megyei Tanács Biztonsági Struktúrája által közzé lesz 
téve a Maros Megyei katonai Központ és a Maros megyei Különleges HelyzetekTerületi 
Szerkezete számára.  

(2) Más, érdekelt intézmények számára, a közlemény - részben vagy egészben 
kizárólagosan az Állami Tartalékok és Különleges Helyzetek Országos Hivatal 
Elnökének jóváhagyása során történik.  

 

 
 
ELNÖK                                                                                                   Ellenjegyzi  
Ciprian Dobre                                                                                             TITKÁR 
                                                                                                          Paul Cosma  
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INDOKLÁS 
 
Maros megye 2016-2019-es időszakot megillető  katonai-gazdasági 
Monográfiájának jóváhagyására vonatkozóan 
 
A nemzetgazdaság és védekezési terület előkészitésére vonatkozó 2003/477 sz. 
Törvény 47.cikk, f) betűs endelkezéseinek, valamint  a 2011/1174 sz. 
Kormányrendelet által jóváhagott, a   megye, illetve Bukarest municipiúm katonai-
gazdasági Monográfiájának összeállitására és aktualizálására vonatkozó Utasitások 
4.cikk rendelkezéseinek megfelelően, a Különleges Helyzetek Területi Szerkezetének 
támogatása által a megyei tanácsok összeállitják, aktualizálják és a megyei katonai 
központok rendelkezésére bocsátják a megye katonai-gazdasági Monográfiáját.  
 
A fentiekben emlitett törvényes rendelkezéseknek megfelelően, Maros megye 2016-
2019-es időszakot megillető  katonai-gazdasági Monográfiája a Maros Megyei Tanács 
2012.11.29/141 sz. Határozata által volt jóváhagyva. A monográgia aktualizálására 
évente került sór, utolsó aktualizálása viszont a Maros Megyei Tanács 2015.06.18/73 
sz.Határozata révén volt  jóváhagyva.  
 
A 2016.05.05/335MS sz. cimzés által, az Állami Tartalékok és Különleges Helyzetek 
Országos Hivatalának - Maros megyei Különleges Helyzetek Területi Szerkezete 
jóváhagyás céljából  előterjesztette a „Maros megye 2016-2019-es időszakot 
megillető  katonai-gazdasági Monográfiáját”.  
 
Mivel „szolgálati titok” tipusú dokumentumról van szó, a monográfia 
megvalósitásában és véleményeztetésében részt vevő személyzetnek osztályozott 
információkhoz való hozzáférés érdekében, az osztályozott információk védelmére 
vonatkozó, utólagosan módositott és kiegészitett- 2002/182 sz. Törvény 
rendelekzéseinek, a Romániai osztélyozott információk védelmét célzó nemzeti 
Szabványok jóváhagyásáról szóló 2002/585 sz. Kormányrendelet rendelkezéseinek, 
illetve a szolgálati titok jellegű információk védelmére vonatkozó 2002/781 sz. 
Kormány Határozat rendelkezéseinek megfelelően engedélyezettnek kell lennie.  
 
A fentiek értelmében, jóváhagyás céljából alávetjük a Maros megye 2016-2019-es 
időszakot megillető  katonai-gazdasági Monográfiájának jóváhagyására vonatkozó 
határozattervezetet.  
 

ELNÖK  
Ciprian Dobre 

 
 

 

Összeállitota: Szolgálat vezető  

Elena Popa/2. Példány  
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