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

MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2018. augusztus 30.-i 

105. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Múzeumnak a Szerkezeti felépítésének és a 

Tisztségjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó 138/11.09.2014. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 18289/27.08.2018. sz. indokolását, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Múzeumnak az 1037/05.07.2018. sz. átiratát, 

Betartva, az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre, valamint egyes pénzügyi 

intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó 273/2006. sz. Törvényt módosító és kiegészítő 

63/2010. sz. Sürgősségi Kormányrendelet III. cikkely előírásait, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megye 2018. évi általános 

költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról szóló 

15/15.02.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 7. sz. melléklet előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely, (1) bekezdésének, a) betű és (2) bekezdés c) betű, valamint a 97. 

cikkely (1) bekezdés előírásai alapján, 

határoz: 

I. cikkely Az utólag módosított, a Maros Megyei Múzeumnak a Szerkezeti felépítésének és a 

Tisztségjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó 138/11.09.2014. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat 1 és 2 mellékletei módosulnak, és a jelen határozatnak a szerves részét képező I és II 

Mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

II. cikkely A Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó 

15/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 7. sz. melléklete módosul, amint következik: 

1. Az Ia szakasz 4. pontja módosul és a következő lesz a tartalma: 

4. Maros Megyei Múzeum 103 

2. Az Ia szakasz végösszege az 1. pont hatása szerint változik. 

III. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a 

Humánerőforrás Szolgálatával és a Maros Megyei Múzeummal, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

 

18289/27.08.2018. sz.  

II.14 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Múzeumnak a szerkezeti felépítésének és a 

tisztségjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó 138/11.09.2014. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 138/11.09.2014. sz. Határozattal jóváhagyták a Maros Megyei 

Múzeum Szerkezeti felépítését és Tisztségjegyzékét. Utólag ezt a határozatot módosították a Maros 

Megyei Tanácsnak a 93/29.06.2017. sz. Határozatával. 

A Maros Megyei Múzeum, az 1037/05.07.2018. sz. átirattal kéri a szervezeti felépítésnek egyes 

módosításainak a jóváhagyását, az állások számának a növelését 3 állással – kettő múzeum 

felügyelő és egy szakmunkás állással a Mezőzáh-i kastélyhoz. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 215/2001. sz. közigazgatási törvény, a 

91. cikkely (2) bekezdés ”c” betű előírja, a megyei tanácsnak a hatáskörét, hogy jóváhagyja a 

megyei tanácsnak a szervezési és működési szabályzatát, a szerkezeti felépítését, a tisztségjegyzékét, 

a szakapparátusnak, valamint a megyei érdekeltségű közintézményeknek és – szolgálatoknak és a 

megyei érdekeltségű kereskedelmi társaságoknak és önálló ügyvitelű vállalatoknak. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük jóváhagyásra az utólag módosított, a Maros Megyei 

Múzeumnak a Szerkezeti felépítésének és a Tisztségjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó 

138/11.09.2014. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról szóló határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

 

 

 

18290/27.08.2018. sz.  

II.22 akta 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Múzeumnak a szerkezeti felépítésének és a 

tisztségjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó 138/11.09.2014. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a módosításáról szóló határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 138/11.09.2014. sz. Határozattal jóváhagyták a Maros Megyei 

Múzeum Szerkezeti felépítését és Tisztségjegyzékét. Utólag ezt a határozatot módosították a Maros 

Megyei Tanácsnak a 93/29.06.2017. sz. Határozatával. 

A Maros Megyei Múzeum, az 1037/05.07.2018. sz. átirattal kéri a szervezeti felépítésnek egyes 

módosításainak a jóváhagyását, amint következnek: 

a) Két múzeumi felügyelői állásnak a létrehozása, figyelembe véve a kiállítási felületeknek a 

tetemes növekedését, valamint a szervezett kulturális tevékenységek/események és a saját 

vagyontárgyaknak a változatosságát; 

b) Egy szakmunkás állásnak a létrehozása a Mezőzáh-i kastélynak, amely a 2017. évbe, a megyei 

közhatóságnak a határozatával a Maros Megyei Múzeumnak az ügykezelése alá került. Ennek nincs 

saját karbantartó személyzete és leromlott állapotban van. 

c) A Tükörterem ügykezelési tevékenységének az átruházása, a Művészet részlegtől, a 

Kultúrpalotának az Ügykezelési Szolgálatának, egy múzeumi felügyelői állással együtt, az előbb 

említett szervezetnek a tevékenységének a hatékonyságának a növelésének érdekébe; 

d) A Görgényszentimre-i részlegnek az ügykezelői állásának az átalakítása szakmunkási állássá, 

figyelembe véve, hogy ennek az állásnak az elfoglalásának érdekébe két toborzási eljárást 

szerveztek meg, amelyre a „bejutottnak” nyilvánított jelentkezők nem jelentek meg. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 215/2001. sz. helyi közigazgatási 

törvény, 91. cikkely (2) bekezdés ”c” betű előírja, a megyei tanács feladatkörének, a megyei 

tanácsnak a szervezési és működési szabályzatának, a szakapparátusnak a szerkezeti felépítésének, 

tisztségjegyzékének, szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyása, valamint a megyei 

érdekeltségű intézményeknek vagy közszolgálatoknak és a megyei érdekeltségű kereskedelmi 

társaságoknak és önálló ügyvitelű vállalatoknak. 

Megjegyezzük, hogy a Maros Megyei Múzeumnak a szerkezeti felépítésének három állással való 

kiegészítése, bele illeszkedik a folyó év költségvetésébe foglalt fizetésekkel való kiadásokba, 

valamint a maximális állások számába, a fő hitelutalványozó szintjén, amelyet az utólag módosított 

és kiegészített, a helyi közpénzügyekre, valamint egyes pénzügyi intézkedéseknek a 
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meghatározására vonatkozó 273/2006. sz. Törvény módosításának és kiegészítésének a 63/2010. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet III. cikkely szerint határoztak meg. 

Figyelembe véve a fennebbieket és tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei 

Múzeumnak a szerkezeti felépítésének és a tisztségjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó 

138/11.09.2014. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozó 

18289/27.08.2018. sz. indokolást, úgy értékeljük, hogy teljesítve vannak a törvényes feltételek, a 

jelen határozattervezetnek a jóváhagyásra való alávetéséhez. 

 

 

 

SZOLGÁLAT VEZETŐ 

Elena Popa  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Elena Popa szolgálatvezető /2 péld. 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 18293/27.08.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Múzeumnak a szerkezeti felépítésének és a 

tisztségjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó 138/11.09.2014. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a módosításáról szóló határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 18289/27.08.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Humánerőforrás Szolgálatnak a 18290/27.08.2018. 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 jegyezzük meg: 

A Maros Megyei Tanácsnak a 138/11.09.2014. sz. Határozattal jóváhagyták a Maros Megyei 

Múzeum Szerkezeti felépítését és Tisztségjegyzékét, ezt a határozatot módosították a Maros Megyei 

Tanácsnak a 93/29.06.2017. sz. Határozatával. 

A határozattervezethez mellékelt iratokból kitűnik, hogy a Maros Megyei Múzeum, az 

1037/05.07.2018. sz. átirattal kéri a szervezeti felépítésnek egyes módosításainak a jóváhagyását, 

valamint az állások számának a növelését 3 állással – kettő múzeum felügyelő és egy szakmunkás 

állással a Mezőzáh-i kastélyhoz. 

Megjegyezzük, hogy a szerkezeti felépítésnek a módosítása, állásokkal való kiegészítése, nem hat a 

fizetésekkel való kiadásokra, figyelembe volt véve, az utólag módosított és kiegészített, a helyi 

közpénzügyekre, valamint egyes pénzügyi intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó 

273/2006. sz. Törvény módosításának és kiegészítésének a 63/2010. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet III. cikkely előírásai. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 215/2001. sz. helyi közigazgatási 

törvény, 91. cikkely (2) bekezdés ”c” betű előírja, a megyei tanács feladatkörének, a megyei 

tanácsnak a szervezési és működési szabályzatának, a szakapparátusnak a szerkezeti felépítésének, 

tisztségjegyzékének, szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyása, valamint a megyei 

érdekeltségű intézményeknek vagy közszolgálatoknak és a megyei érdekeltségű kereskedelmi 

társaságoknak és önálló ügyvitelű vállalatoknak. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

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

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

cikkelyeinek az előírásainak a betartásával készítették el. 
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A fennebb bemutatottak szempontjából, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 

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

alátámasztva a (2) bekezdés ”c” betű előírásaival, úgy értékeljük, hogy az utólag módosított és 

kiegészített, a Maros Megyei Múzeumnak a szerkezeti felépítésének és a tisztségjegyzékének a 

jóváhagyására vonatkozó 138/11.09.2014. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról 

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

plénumának. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készített: Lokodi Emőke / 2 pld. 
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