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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2018. június 28.-i 

71. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanácsnak a 82/2016. sz. Határozatával jóváhagyott és a Maros Megyei 

Tanácsnak a 91/2017. sz. Határozatával aktualizált, a Maros Megye, 2016-2019-es periódusra szóló 

gazdasági-katonai monográfiájának az aktualizálására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Alelnökének, Alexandru Cîmpeanu úrnak, a 13328/22.06.2018. sz. 

indokolását, a Terület – és Városrendezési Igazgatóságnak a szakjelentését, a Jogügyi Osztálynak a 

jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Különleges Helyzetek Területi Szervének, a Maros Megye, 

2016-2019-es periódusra szóló gazdasági-katonai monográfiájának az aktualizálására vonatkozó, 

356MS/09.05.2018. sz. átiratát, 

Románia Kormányának az 1174/2011. sz. Határozatával jóváhagyott, A megye, illetve Bukarest 

municípium gazdasági-katonai monográfiájának az összeállítására és aktualizálására vonatkozó 

útmutatóknak, valamint az utólag módosított és kiegészített, az osztályozott információk védelmére 

vonatkozó 182/2002. sz. Törvénynek, az utólag módosított és kiegészített, a Romániai osztályozott 

információk védelmére vonatkozó országos szabványok jóváhagyásáról szóló 585/2002. sz. 

Kormány Határozatnak és a szolgálati titkos információk megvédésére vonatkozó 781/2002. sz. 

Kormány Határozatnak a betartásával, 

Az újraközölt, a nemzetgazdaságnak és a területnek a védelemre való felkészítéséről szóló 

477/2003. sz. Törvény 47. cikkelyének f) betűjének és Románia Kormányának az 1174/2011. sz. 

Határozatának a 2. cikkely, összevetve a megye, illetve az ugyanazzal a jogszabállyal jóváhagyott, 

a Bukarest municípium gazdasági-katonai monográfiájának az összeállítására és aktualizálására 

vonatkozó útmutatók 3-5 cikkely előírásainak értelmébe, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés f) betű, összevetve a 97. cikkely rendelkezéseinek 

alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely (1) A Maros Megyei Tanács 82/2016. sz. Határozatával jóváhagyott és a Maros Megyei 

Tanácsnak a 91/2017. sz Határozatával aktualizált, a Maros megye 2016-2019-es időszakra szóló 

gazdasági-katonai monográfiájának a 2A, 2B, 2C, 3, 4, 8E, 10, 12, 15B, 20A  és 20B mellékletei 

módosulnak és a jelen határozat szerves részét képező 1-11 mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

(2) Az 1-11 mellékletek szolgálati titok osztályozású jellegűek és az ennek a típusú 

dokumentumnak alkalmazott rendszert követik. 

2. cikkely (1) A határozatot közlik, együtt a mellékleteknek az egyik példányával, a Maros Megyei 

Tanács Biztonsági Szervén keresztül, a Maros Megyei Katonaközponttal és a Maros Megyei 

Különleges Helyzetek Területi Szervével. 
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(2) Más érdekelt intézményeknek, teljes egészében vagy részlegesen való közlése, csak az Állami 

Tartalékok és Különleges Helyzetek Országos Igazgatóságának az Elnökének a jóváhagyásával 

történik. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
TERÜLET- ÉS VÁROSRENDEZÉSI IGAZGATÓSÁG 

VÉLEMÉNYEZŐ, ENGEDÉLYEZŐ ÉS ELLENŐRZŐ SZOLGÁLAT 

 

 13328/22.06.2018. sz. 

__ akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanácsnak a 82/2016. sz. Határozatával jóváhagyott és a Maros Megyei 

Tanácsnak a 91/2017. sz. Határozatával aktualizált, a Maros Megye, 2016-2019-es periódusra szóló 

gazdasági-katonai monográfiájának az aktualizálására vonatkozóan 

 

Az újraközölt a nemzetgazdaságnak és a területnek a védelemre való felkészítéséről szóló 

477/2003. sz. Törvény 47. cikkelyének „f” betűjének, valamint a megye, illetve Bukarest 

municípium gazdasági-katonai monográfiájának az összeállítására és aktualizálására vonatkozó 

útmutatók jóváhagyásáról szóló 1174/2011. sz. Kormány Határozat 2. cikkelyének az előírásainak 

értelmében, a megyei tanácsok, a különleges helyzetek területi egységeinek a támogatásával, 

összeállítják, aktualizálják és a megyei katonai központok rendelkezésére bocsátják a megye 

gazdasági-katonai monográfiáját. Ezt a monográfiát 4 éves időszakra készítik és minden év első 

szemeszterében aktualizálják. 

A fennemlített jogszabályok rendelkezéseinek értelmébe, a Maros Megyei Tanácsnak a 82/2016. sz. 

Határozatával jóváhagyták Maros megye 2016-2019-es időszakra szóló gazdasági-katonai 

monográfiáját. Ezt aktualizálták és jóváhagyták a Maros Megyei Tanácsnak a 91/2017. sz 

Határozatával. 

Figyelembe véve, a Maros Megyeének a 2016-2019-es periódusra szóló gazdasági-katonai 

monográfiájának a 2A, 2B, 2C, 3, 4, 8E, 10, 12, 15B, 20A  és 20B mellékleteinek, a módosításának 

a szükségességét, az Állami Készlet és Különleges Helyzetek Országos Hatósága – Maros Megyei 

Különleges Helyzetek Osztálya benyújtotta jóváhagyásra, a 356MS/09.05.2018. sz. átiratával, a 

fennemlített mellékleteket, aktualizálva. 

Tekintettel a fent bemutatottakra, alávetjük jóváhagyásra a Maros megye 2016-2019-es időszakra 

szóló gazdasági-katonai monográfiájának az aktualizálására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

ALELNÖK 

Alexandru Cîmpeanu 

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
TERÜLET- ÉS VÁROSRENDEZÉSI IGAZGATÓSÁG 

VÉLEMÉNYEZŐ, ENGEDÉLYEZŐ ÉS ELLENŐRZŐ SZOLGÁLAT 

 

 13384/22.06.2018. sz. 

__ akta 

 

SZAKJELENTÉS 

A Maros Megyei Tanácsnak a 82/2016. sz. Határozatával jóváhagyott és a Maros Megyei 

Tanácsnak a 91/2017. sz. Határozatával aktualizált, a Maros Megye, 2016-2019-es periódusra szóló 

gazdasági-katonai monográfiájának az aktualizálására vonatkozóan 

 

Az újraközölt a nemzetgazdaságnak és a területnek a védelemre való felkészítéséről szóló 

477/2003. sz. Törvény 47. cikkelyének „f” betűjének, valamint a megye, illetve Bukarest 

municípium gazdasági-katonai monográfiájának az összeállítására és aktualizálására vonatkozó 

útmutatók jóváhagyásáról szóló 1174/2011. sz. Kormány Határozat 2. cikkelyének az előírásainak 

értelmében, a megyei tanácsok, a különleges helyzetek területi egységeinek a támogatásával, 

összeállítják, aktualizálják és a megyei katonai központok rendelkezésére bocsátják a megye 

gazdasági-katonai monográfiáját. Ezt a monográfiát 4 éves időszakra készítik és minden év első 

szemeszterében aktualizálják. 

A fennemlített jogszabályok rendelkezéseinek értelmébe, a Maros Megyei Tanácsnak a 82/2016. sz. 

Határozatával jóváhagyták Maros megye 2016-2019-es időszakra szóló gazdasági-katonai 

monográfiáját. Ezt aktualizálták és jóváhagyták a Maros Megyei Tanácsnak a 91/2017. sz 

Határozatával. 

Figyelembe véve, a Maros Megyeének a 2016-2019-es periódusra szóló gazdasági-katonai 

monográfiájának a 2A, 2B, 2C, 3, 4, 8E, 10, 12, 15B, 20A  és 20B mellékleteinek, a módosításának 

a szükségességét, az Állami Készlet és Különleges Helyzetek Országos Hatósága – Maros Megyei 

Különleges Helyzetek Osztálya benyújtotta jóváhagyásra, a 356MS/09.05.2018. sz. átiratával, a 

fennemlített mellékleteket, aktualizálva. 

„Szigorúan titkos” minősítésű dokumentum lévén, a Maros megye gazdasági-katonai 

monográfiájának részét képező mellékleteknek az aktualizálásába és véleményezésébe avatott 

személyzet, minősített információkhoz való hozzáférési engedéllyel kell, rendelkezzen, az utólag 

módosított és kiegészített, a minősített információk védelmére vonatkozó 182/2002. sz. Törvény, az 

utólag módosított, a Romániai osztályozott információk védelmére vonatkozó országos szabványok 

jóváhagyásáról szóló 585/2002. sz. Kormány Határozat, valamint a szolgálati titkos információk 

megvédésére vonatkozó 781/2002. sz. Kormány Határozat szerint. 

Tekintettel a fent bemutatottakra, alávetjük jóváhagyásra a Maros megye 2016-2019-es időszakra 

szóló gazdasági-katonai monográfiájának az aktualizálására vonatkozó határozattervezetet. 

 

FŐÉPÍTÉSZ  

Şipoş Răzvan Cornel 

  

Készítette: Baciu Andreea 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 13408/22.06.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

A Maros Megyei Tanácsnak a 82/2016. sz. Határozatával jóváhagyott és a Maros Megyei 

Tanácsnak a 91/2017. sz. Határozatával aktualizált, a Maros Megye, 2016-2019-es periódusra szóló 

gazdasági-katonai monográfiájának az aktualizálására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Alelnöke által, a 13328/22.06.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Terület- és Városrendezési Igazgatóság – Véleményező, 

Engedélyező és Ellenőrző Szolgálatának a 13384/22.06.2018. sz. szakjelentését, 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket határozzuk meg: 

Az újraközölt, a nemzetgazdaságnak és a területnek a védelemre való felkészítéséről szóló 

477/2003. sz. Törvény 47. cikkelyének „f” betűjének, valamint a 1174/2011. sz. Kormány Határozat 

2. cikkelyének az előírásainak értelmébe, megerősítve a megye, illetve Bukarest municípium 

gazdasági-katonai monográfiájának az összeállítására és aktualizálására vonatkozó útmutatók, 3-5 

cikkely által, a megyei tanácsok, a különleges helyzetek területi egységeinek a támogatásával, 

összeállítják a megye gazdasági-katonai monográfiáját, 4 éves periódusra, évente az első félévbe 

aktualizálják és a megyei katonai központok rendelkezésére bocsátják. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 82/2016. sz. Határozatával jóváhagyták Maros megye 2016-2019-es 

időszakra szóló gazdasági-katonai monográfiáját, amelyet aktualizáltak a Maros Megyei Tanácsnak 

a 91/2017. sz Határozatával. 

A jelen határozattervezethez mellékelt iratokból kitűnik, hogy az Állami Készletek és Különleges 

Helyzetek Országos Hatósága – Maros Megyei Különleges Helyzetek területi szervének a kérésére, 

szükség van egy új aktualizálására a Maros megye 2016-2019-es időszakra szóló gazdasági-katonai 

monográfiájának. 

Figyelembe véve, hogy a határozattervezetnek a mellékletei ”szolgálati titoknak” vannak minősítve, 

alkalmazandók, az utólag módosított és kiegészített, a minősített információk védelmére vonatkozó 

182/2002. sz. Törvény, az utólag módosított és kiegészített, a Romániai osztályozott információk 

védelmére vonatkozó országos szabványok jóváhagyásáról szóló 585/2002. sz. Kormány Határozat 

és a szolgálati titkos információk megvédésére vonatkozó 781/2002. sz. Kormány Határozat, így a 

határozattervezet melléklete, arra a típusú dokumentumra érvényes rendszert követi. 
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Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak, a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 30. cikkelyével megerősítve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. 

cikkelyeinek az előírásainak a betartásával készítették el. 

A fent bemutatott érvek értelmébe, tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”f” 

betű előírásaira, úgy értékeljük, hogy a Maros Megyei Tanácsnak a 82/2016. sz. Határozatával 

jóváhagyott és a Maros Megyei Tanácsnak a 91/2017. sz. Határozatával aktualizált, a Maros 

Megye, 2016-2019-es periódusra szóló gazdasági-katonai monográfiájának az aktualizálására 

vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács 

plénumának. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 
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