
Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro        1/2 

MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. március 30.-i 

31. számú HATÁROZAT 

 

Maros Megye 2017. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megye 2017. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról szóló határozattervezet 

6111/24.03.2017. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit,  

A 2017. évi állami költségvetés jóváhagyására vonatkozó 6/2017. sz. Törvény előírásai szerint, 

Figyelembe véve a Maros Megyei Közpénzügyi Igazgatóság 3702/23.02.2017. sz. átiratát és az 

elkülönített összegek és kvóták a 2017. évre való kiutalására és a 2018-2020 évekre való 

megbecsülésére vonatkozó 5419/22.02.2017. sz. Döntést, 

Figyelembe véve a Maros megye területi-közigazgatási egységeinek a költségvetéseit kiegyensúlyozó 

összegeknek és a hozzáadott értékadóból a megyei és községi utak költségeinek a finanszírozására 

elkülönített összegeknek a 2017-es évre történő elosztásáról szóló 27/2017. sz. MMTH 2. sz. 

mellékletét, 

Az utólag módosított és kiegészített helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 14. 

cikkelye és 58. cikkelye értelmében, 

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

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

alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja Maros megye 2017. évi általános költségvetését, a jövedelmeknél 540.302.000 

lejjel és a kiadásoknál 677.582.000 lejjel, valamint becsült értékek a 2018-2020 évekre, az 1. sz. 

melléklet szerint. 

2. cikkely Jóváhagyja Maros Megye 2017. évi költségvetését, a jövedelmeknél 314.903.000 lejjel és a 

kiadásoknál 452.183.000 lejjel, a működési szakaszra és a fejlesztési szakaszra. 

3. cikkely Jóváhagyja Maros Megye 2017. évi költségvetését, működési szakasz, a 2/1. sz. melléklet 

szerint. 

4. cikkely Jóváhagyja Maros Megye 2017. évi költségvetését, fejlesztési szakasz, a 2/2. sz. melléklet 

szerint. 

5. cikkely Jóváhagyja a fejlesztési szakasz hiányának a finanszírozását 137.280.000 lejes összegbe az 

előző évek többleteiből. 
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6. cikkely Jóváhagyja Maros Megye saját és Maros Megye költségvetéséből teljes egészében vagy 

részlegesen finanszírozott intézmények költségvetését, a kiadások részletezésével cikkenként és 

bekezdésenként a 3. sz. mellékletek szerint, a 3/1. számútól a 3/118. számúig. 

7. cikkely Jóváhagyja a teljes egészében vagy részben a saját jövedelmeikből finanszírozott 

közintézmények és –szolgáltatások jövedelmi és kiadási költségvetéseit a 4. sz. mellékletek szerint, a 

4/1. számútól a 4/12. számúig. 

8. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt fekvőbeteg-gondozó közegészségügyi 

egységek költségvetését, az 5/1. és 5/2. sz. mellékletek szerint. 

9. cikkely Meghatározza a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, a Maros Megye 2017. évi 

költségvetéséből finanszírozott, a fennhatósága alá tartozó közszolgálatok és –intézmények állásainak a 

maximális számát, a 6. sz. melléklet szerint. 

10. cikkely Jóváhagyja a 2017. évi beruházási programot a Maros Megyei Tanácsnak, az ennek 

alárendelt közintézményeknek és –szolgálatoknak, a 7. sz. melléklet szerint. 

11. cikkely Jóváhagyja a 2017. évi javítási programot a Maros Megyei Tanácsnak, az ennek alárendelt 

közintézményeknek és –szolgálatoknak, a 8. sz. melléklet szerint. 

12. cikkely Jóváhagyja a megyei közutak munkálatainak és karbantartási és javítási szolgáltatásainak a 

programját a 2017. évre, a 9. sz. melléklet szerint. 

13. cikkely Jóváhagyja a többéves tervezetek 2017. évi költségvetését a 10. sz. melléklet szerint. 

14. cikkely Jóváhagyja a nem egyházi személyzetnek az állásainak a számát Maros megyében a 2017. 

évre, a 11. sz. melléklet szerint. 

15. cikkely A mellékletek 1-től 11-ig a jelen határozat szerves részei. 

16. cikkely A jelen határozat végrehajtásával, törvényes keretek között, megbízza a Maros Megyei 

Tanács szakapparátusának az Igazgatóságait, szolgáltatásait és osztályait, valamint az ezeknek 

alárendelt intézményeket. 

17. cikkely A jelen határozatot közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalával és Maros Megye 

Közpénzügyi Igazgatóságával. 

 

 

 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi  

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma 


