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2017. január 16.-i 

15. számú HATÁROZAT 

A fejlesztési szakasz hiányának a 2015. évi helyi költségvetési többletből való 2016.12.31.-i végleges 

fedezésére vonatkozó 2/16.01.2017. sz. Határozat módosítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva az 1219/19.01.2017. sz. a fejlesztési szakasz hiányának a 2015. évi helyi költségvetési többletből 

való 2016.12.31.-i végleges fedezésére vonatkozó 2/16.01.2017. sz. Határozat módosítására vonatkozó 

határozattervezet Indokolását a Gazdasági Igazgatóságnak, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve a 2016. évi költségvetési év lezárására vonatkozó metodológiai szabályok 

jóváhagyására vonatkozó 2890/21.12.2016. sz. Rendelet előírásait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 

215. sz. Törvény 91. cikkelyének (3) bekezdésének a) betűjének és a 97. cikkelyének (1) bekezdésének 

rendelkezéseinek alapján, 

 

 

határoz: 

 

I. cikkely A 2/16.01.2016. sz. Határozat 1. cikkelye megváltozik és a következő tartalmat kapja: 

 

”Jóváhagyja a fejlesztési szakasz hiányának a 2016.12.31.-i végleges fedezését, 10.223.150,30 lejes 

összegben, a 2015. évi helyi költségvetés többletéből.” 

 

II. cikkely A jelen határozat végrehajtásáért felel a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatósága. 

 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

KÖLTSÉGVETÉSI SZOLGÁLAT 

 

  1219/19.01.2017 sz. 

 

 

INDOKOLÁS 

A fejlesztési szakasz hiányának a 2015. évi helyi költségvetési többletből való 2016.12.31.-i 

végleges fedezésére vonatkozó 2/16.01.2017. Határozat módosítására vonatkozó 

határozattervezethez  

 

 

A 2016. évi költségvetési év lezárására vonatkozó metodológiai szabályok jóváhagyására 

vonatkozó 2890/21.12.2016. sz. Rendelet előírásaival megfelelően, a Maros Megyei Tanács 

jóváhagyta a fejlesztési szakasz hiányának a 2016.12.31.-i végleges fedezését 10.215.578,30 lejes 

összegben. A megye költségvetése és az állam költségvetése közötti, valamint a megye 

költségvetése és az alárendelt intézmények költségvetése közötti egyes kiegyenlítések 

következtében, a fejlesztési szakasz hiányát megnövelték 7.572 lejes összeggel. Ezért, ennek a 

hiánynak a fedezésének az érdekében, amely a 2016. évi költségvetési év végleges lezárásakor 

végzett kiegyenlítések következtében született, javasoljuk a fejlesztési szakasz hiányának a 

végleges fedezésének a jóváhagyását, a 2016. évi helyi költségvetés többletéből, 10.223.150,30 

lejes összegben. 

A fentiekkel szemben, javasoljuk jóváhagyásra a mellékelt határozat tervezetet. 

 

 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Gabriela Vaida tanácsadó 
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