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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2017. szeptember 28.-i 

138. számú HATÁROZAT 

„A beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmébe” megyei közérdekű program és a 

Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti 

együttműködési konvenció jóváhagyására és annak a bevezetésére vonatkozó 2017. május 25.-i 78. 

sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1. sz. Mellékletének a módosításáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság 20325/27.09.2017 sz. indokolását, a Maros Megyei „Horea” 

Katasztrófavédelmi Felügyelőség 19270/13.09.2017 sz. átiratát, valamint a szakbizottságok 

véleményezését,  

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének, (1) bekezdésének ”e” és „f” betűjének és (6) bekezdésének 

az ”a” betűjének és a 97. cikkelyének alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely „A beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmébe” megyei közérdekű 

program és a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőség 

közötti együttműködési konvenció jóváhagyására és annak a bevezetésére vonatkozó 2017. május 

25.-i 78. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1. sz. Melléklete módosul és a jelen határozat 

Mellékletével lesz helyettesítve, amely a jelen határozat szerves része  

II. cikkely Jelen határozat végrehajtásáért felelnek a Gazdasági Igazgatóság és a Maros Megyei 

„Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőség. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 20325/27.09.2017. sz. 

VII/B/14 akta   

 

INDOKOLÁS 

„A beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmébe” megyei közérdekű program és a 

Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti 

együttműködési konvenció jóváhagyására és annak a bevezetésére vonatkozó 2017. május 25.-i 78. 

sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1. sz. Mellékletének a módosítására vonatkozó 

határozattervezethez 

 

 

Figyelembe véve a tényt, hogy a SEAP-on közölt egy villástargoncának a beszerzésére vonatkozó 

részvételi hirdetés következtébe, egyetlen árajánlatot sem tettek le, annak az értékének a 

megbecsülésénél jelentkező tévedés miatt és ennek a munkagépnek az elengedhetetlen 

szükségességére való tekintettel, Maros Megyei „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőség a 

19270/13.09.2017. sz. átiratában jelzi nekünk a 2017. május 25.-i 78. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozattal jóváhagyott 1 Mellékletbeli - „A beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok 

védelmébe” megyei érdekű program költségvetésének a megváltoztatásának a szükségességét. 

Ezért, a villástargonca beszerzésére kiutalt értéket ki fogják igazítani a gépjárműszínnek a 

beszerzésére és a 6 darab sokknak, pornak, víznek ellenálló táblagépnek a beszerzésére leosztott 

összegekkel, amelyekről le fognak mondani. Ugyanakkor a Maros Megyei „Horea” 

Katasztrófavédelmi Felügyelőség kérelmezi a 4 darab nézőkével ellátott védősisak beruházására 

leosztott összegnek az átirányítását egy gyújtógép beszerzésének az érdekébe. A program teljes 

költségvetése 560.600 lej, amelyből a Maros Megyei „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőségnek 

a hozzájárulása 323.600 lej, a maros Megyéé pedig 237.000 lej, összegek, amelyeket a specifikus 

felszerelések és berendezések beszerzésére fognak használni, a beavatkozások vezetési és irányítási 

tevékenységinek a feljavításának érdekébe, a megye szintjén. 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra „A beavatkozási 

struktúrák operativitása a polgárok védelmébe” megyei közérdekű program és a Maros Megyei 

Tanács és a Maros Megyei „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti együttműködési 

konvenció jóváhagyására és annak a bevezetésére vonatkozó 2017. május 25.-i 78. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozatnak az 1. sz. Mellékletének a módosítására vonatkozó határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

IGAZGATÓ  

Alin Mărginean

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Iulia Axente 
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