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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2017. november 23.-i 

177. számú HATÁROZAT 

A megyei közérdekű „Az állampolgárok biztonsága – partnerség a közösség szolgálatában” 

program és ennek a kivitelezésére, a Maros Megye és a Maros Megyei Rendőr Felügyelőség közötti 

együttműködési egyezmény jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság 24706/15.11.2017. sz. Indokolását, a Maros Megyei Rendőr 

Felügyelőségnek a 100.782/09.11.2017. sz. átiratát, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés "e" betűit összevetve a (6) bekezdés ”a” betűjével 

és a 97. cikkelyének előírásainak alapján, 

határoz: 

1. cikkely Jóváhagyja a megyei közérdekű „Az állampolgárok biztonsága – partnerség a közösség 

szolgálatában” programot, amelyet az 1. sz. Mellékletbe foglaltak, a kivitelezési periódusa pedig 

2017 novemberétől 2018 júniusáig tart.                                                                  

2. cikkely Jóváhagyja az együttműködést Maros Megye és a Maros Megyei Rendőr Felügyelőség 

között, az 1. cikkelyben említett programnak a kivitelezésének az érdekébe, a 2. Mellékletbe foglalt 

együttműködési egyezmény szerint. 

3. cikkely Az 1 és 2 mellékletek a jelen határozatnak a szerves részei. 

4. cikkely (1) A program keretében, Maros Megye által folytatott tevékenységek finanszírozása, a 

87.02.50-es költségvetési fejezet 20.30.30-as tételéből „Más gazdasági tevékenységek” lesz 

biztosítva. 

(2) A 2017. évi jövedelmi és kiadási költségvetésből 18.000 lej lesz kiutalva, a 182.000 lejes 

különbözetet a 2018. évben lesz kiutalva. 

5. cikkely Felhatalmazza Maros Megye Elnökét – Péter Ferenc urat, a 2. cikkely által előírt 

együttműködési egyezménynek az aláírására. 

6. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Rendőr Felügyelőségnek és a Gazdasági 

Igazgatóságnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

Paul Cosma 

JEGYZŐ 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
KÖLTSÉGVETÉSI SZOLGÁLAT 

  24706/15.11.2017. sz. 

VI D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A megyei közérdekű „Az állampolgárok biztonsága – partnerség a közösség szolgálatában” 

program és ennek a kivitelezésére, a Maros Megye és a Maros Megyei Rendőr Felügyelőség közötti 

együttműködési egyezmény jóváhagyására 

 

A maros megyei közösség biztonsága több intézménynek a közös küldetése, amelyek együtt és a 

helyi, valamint megyei hatóságok támogatásával kell, hogy egyesítsék és szinkronizálják az 

erőfeszítéseiket, az állampolgárok biztonság érzetének a biztosításának és alátámasztásának 

érdekébe. 

A Maros Megyei Tanácsnál a 24.269/10.11.2017. sz. alatt iktatott átiratával a Maros Megyei 

Rendőr Felügyelőség, beterjesztette jóváhagyásra és kivitelezésre a fent említett programot, amelyet 

mellékeltek a kéréshez. 

A program költségvetése összesen 358.500 lej, amelyből 158.500 lej a Maros Megyei Rendőr 

Felügyelőségnek a része, a Maros Megyei Tanácsé pedig 200.000 lej. A 2017. évi jövedelmi és 

kiadási költségvetésből ki fognak utalni 18.000 lejt, a különbözeti 182.000 lejt a 2018. évbe fogják 

kiutalni. Ezeket az összegeket egyes anyagoknak és felszereléseknek a beszerzésére fogják 

használni, valamint felkészítő kurzusokra, saját rendszerben való felhasználásuknak az érdekébe, 

amelyek a program kivitelezéséhez szükségesek. 

Megjegyezzük, hogy ez a program 2017 novemberével fog indulni és 2018 júniusáig fog tartani. 

Az újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés "e" 

és " f " betűit összevetve a (6) bekezdés ”a” betűjével, amelyek szerint, az intézmények közötti 

együttműködésre vonatkozó hatáskörük gyakorlásában, a megyei tanácsok együttműködési 

egyezményeket köthetnek más jogi személyekkel, közös tevékenységeik finanszírozásának és 

kivitelezésének érdekébe, előírás értelmébe, javasoljuk a megyei közérdekű „Az állampolgárok 

biztonsága – partnerség a közösség szolgálatában” program és ennek a kivitelezésére, a Maros 

Megye és a Maros Megyei Rendőr Felügyelőség közötti együttműködési egyezmény jóváhagyását, 

a mellékelt határozattervezet szerint. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

IGAZGATÓ  

Alin Mărginean

 

 

 

Készítette: Iulia Axente 
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