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2018. szeptember 27.-i 

113. számú HATÁROZAT 

Maros Megyének, a Smart City és Mobilitásért Romániai Egyesületéhez, tagként való 

csatlakozásának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Alelnökének a 20025/20.09.2018. sz. Indokolását, a 

Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a szakjelentését, a Jogügyi 

Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve a Smart City és Mobilitásért Romániai Egyesület által küldött csatlakozási 

meghívókat, amelyeket a 14780/11.07.2018. és a 14781/11.07.2018. sz. alatt iktattak  a Maros 

Megyei Tanácsnál, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó 

26/2000. sz. Kormányrendelet, a Smart City és Mobilitásért Romániai Egyesület Statútumára és a 

közintézményeknek a tagságdíj fizetése alóli felmentésére vonatkozó, Smart City és Mobilitásért  

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés e) betű és (6) bekezdés a) betű, megerősítve a  97. 

cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, Maros Megyének a csatlakozását, mint tag, a Smart City és Mobilitásért 

Romániai Egyesülethez.  

2. cikkely Elsajátítja a Smart City és Mobilitásért Romániai Egyesületnek a Statútumát, amelyet a 

jelen határozat szerves részét képező Mellékletbe foglaltak. 

3. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét, Péter Ferenc urat, hogy aláírja, 

Maros Megyének a nevébe és részére, a Smart City és Mobilitásért Romániai Egyesülethez való 

csatlakozáshoz szükséges dokumentumokat és, hogy képviselje Maros Megyét az Egyesületnek a 

Nagygyűlésében. 

4. cikkely A jelen határozatot közlik a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési 

Igazgatóságnak és a Smart City és Mobilitásért Romániai Egyesületnek, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
ALELNÖKI KABINET 

 

 

  20025/20.09.2018. sz.  

_______ akta 

 

 

INDOKOLÁS 

Maros Megyének, a Smart City és Mobilitásért Romániai Egyesületéhez, tagként való 

csatlakozásának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanácshoz, a 14780/11.07.2018. és 14781/11.07.2018. sz. átiratokkal a Smart City 

és Mobilitásért Romániai Egyesülete (ARSCM) megküldte a megyei közhatóságnak a felkérést, 

hogy csatlakozzon ehhez az egyesülethez. 

Az ASCRM magánjogi romániai jogi személy, vagyoni célok nélkül, amelynek a fő céljai a 

közösségek kreatív-intelligencia fejlesztése az országban, a Smart City Iparnak a fejlesztése, a 

figyelemnek a felhívása, az emberek életszínvonalának, az élet minőségének a javításának, a 

technológiának a közösségekbe való integrálásának és az emberek élet minőségét, egészségét és 

biztonságát növelő, a hatóságoktól származó információkhoz, az információkhoz és megoldásokhoz 

való hozzáférést megkönnyítő intelligens megoldásainak a kivitelezési tevékenységeinek a 

fontosságára. 

Az ASCRM egyesíti a Smart City Iparra jellemző minden téren hivatásos és szakembereknek az 

elitjét (kormányzás, gazdaság, mobilitás, környezet, polgárok, élet körülmények) és nemzetközi 

elismerésnek örvend, mivel különböző nemzetközi programnak a partnere. 

Az ASCRM tevékenységeihez való csatlakozás és tagként való részvétel, hozzájárulnak Maros 

Megyének az elhelyezéséhez Romániának a Smart City térképén. Ehhez az egyesülethez való 

csatlakozásnak a nyereségei között megemlítjük: a Smart City iparra vonatkozó legújabb 

technológiákhoz és információkhoz való hozzáférés; az európai finanszírozású programokban való 

részvételnek a lehetősége; a megye prioritásainak a népszerűsítése az ARSCM tagjainak és 

partnereinek a soraiban; a Smart City ipar legfontosabb eseményein való részvétel. 

Az ARSCM Igazgató Tanácsának a 3/2017. sz. Döntésének alapján, a közhivatalok 

(minisztériumok, prefektúrák, megyei tanácsok és polgármesteri hivatalok), amelyek csatlakoznak 

mint tagok a Smart City és Mobilitásért Romániai Egyesülethez fel vannak mentve a tagsági díjnak 

a fizetése alól. 

Figyelembe véve a bemutatottakat, javasoljuk jóváhagyásra Maros Megyének, a Smart City és 

Mobilitásért Romániai Egyesületéhez, tagként való csatlakozására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

ALELNÖK 

Ovidiu Dancu 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZÉSI 

IGAZGATÓSÁG 

REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI SZOLGÁLAT 
 

 

20037/20.09.2018. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

Maros Megyének, a Smart City és Mobilitásért Romániai Egyesületéhez, tagként való 

csatlakozásának a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanácshoz, a 14780/11.07.2018. és 14781/11.07.2018. sz. átiratokkal a Smart City 

és Mobilitásért Romániai Egyesülete (ARSCM) megküldte a megyei közhatóságnak a felkérést, 

hogy csatlakozzon ehhez az egyesülethez. 

Európában egy sor ”smart” közösségre van példa, amelyek a modern technológiát használják a 

közlekedésnek az akadálymentesítésének az érdekébe, a közszállításnak a javítására, az 

állampolgároknak a hatóságokkal való kapcsolatába vagy lakás körülmények és az egészségügyi és 

oktatási rendszerek vagy a szennyezés és az energia fogyasztásának a csökkentésére. 

Románia ennek az útnak az elején van, a Smart City és Mobilitásért Romániai Egyesülete pedig, 

állampolgárokból, társaságokból és közintézményekből álló közösségekért harcol, amelyek aktívan 

be vannak vonva a helyi közösségek fejlődésbe és azzal foglalatoskodnak, hogy a legjobb 

szolgáltatásokat és megoldásokat nyújtsák azoknak a lakóinak. 

Az ARSCM magánjogi romániai jogi személyiség, vagyoni célok nélkül, amelynek a fő célkitűzése 

az országbeli közösségek kreatív – intelligens fejlődése, a Smart City Iparnak a fejlesztése, valamint 

felhívni a figyelmet a fontosságára az intelligens megoldásoknak a kivitelezési tevékenységnek, az 

embereknek az életszínvonalának, az életminőségnek a javításának, a technológiának a 

közösségekbe való beépítésének az érdekébe és a hatóságoktól származó információkhoz, a 

polgárok életének, egészségének és biztonságának a minőségének a javítását támogató 

információkhoz és megoldásokhoz  való hozzáférés megkönnyítése. 

Az ASCRM egyesíti a Smart City Iparra jellemző minden téren hivatásos és szakembereknek az 

elitjét (kormányzás, gazdaság, mobilitás, környezet, polgárok, életkörülmények) és nemzetközi 

elismerésnek örvend, mivel különböző nemzetközi programnak a partnere. 

Maros Megyének az ARSCM-hez való csatlakozásának az előnyei közül megemlítjük a 

következőket: 

- a Smart City Iparra vonatkozó legújabb technológiákhoz és információkhoz való hozzáférés; 

- európai finanszírozású programokban való részvételnek a lehetősége; 

- a megyei prioritásainak a népszerűsítése az ARSCM tagjainak és partnereiknek a soraiba; 

- a Smart City Ipar legfontosabb eseményein való részvétel. 
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Az ASCRM tevékenységeihez való csatlakozás és tagként való részvétel, hozzájárulhatnak Maros 

Megyének az elhelyezéséhez Romániának a Smart City térképén nem csak a jó gyakorlatnak és 

követendő példának a jelképévé válhat, hanem leginkább a régió katalizátorává, a következőkkel: 

- tetemes számú beruházónak és start-up-nak a bevonása, akik szeretnének részt venni egy 

jövőbeli tervben: ”Mureș Smart City”; 

- új helyi beruházási és fejlesztési horizontok megnyitása, partnereknek a bevonásával, akik 

kutatási és innovációs lehetőségeket fejlesztenének ki; 

- a ”Mureș Smart City” projekt kidolgozása és kivitelezése – Smart City szolgáltatások és 

termékek regionális laborja a releváns tényezők összecsatolásával – központi és helyi 

közintézmények, társaságok, nem kormányzati szervezetek és egyetemek. 

Az ARSCM Igazgató Tanácsának a 3/2017. sz. Döntésének alapján, a közhivatalok 

(minisztériumok, prefektúrák, megyei tanácsok és polgármesteri hivatalok), amelyek csatlakoznak 

mint tagok a Smart City és Mobilitásért Romániai Egyesülethez fel vannak mentve a tagsági díjnak 

a fizetése alól. 

Az Egyesületnek a tagjaként, Maros Megye részese lehet egy a jövőbe megvalósítható Smart City 

Auditálásnak és és egy stratégiai dokumentumnak a kivitelezésének, amelyet ”Maros Megye Smart 

City Fejlesztési Tervének” neveznek el. 

Tekintettel a bemutatottakra, javasoljuk jóváhagyásra a Maros Megyének, a Smart City és 

Mobilitásért Romániai Egyesületéhez, tagként való csatlakozásának a jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezetet 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Valer Băţaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Simona Cioban tanácsadó 

Ellenőrizte: Călin Suciu szolgálat vezető 

2 példány 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 20037/20.09.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

Maros Megyének, a Smart City és Mobilitásért Romániai Egyesületéhez, tagként való 

csatlakozásának a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 20024/20.09.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési 

Igazgatóságnak a 20037/20.09.2018. 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 határozattervezethez mellékelt iratokból kitűnik, hogy a Smart City és Mobilitásért Romániai 

Egyesülete (ARSCM) megküldte a megyei közhatóságnak a felkérést, hogy csatlakozzon ehhez az 

egyesülethez. Az ARSCM magánjogi romániai jogi személyiség, vagyoni célok nélkül, amelynek a 

fő célkitűzése az országbeli közösségek kreatív – intelligens fejlődése, a Smart City Iparnak a 

fejlesztése, valamint felhívni a figyelmet a fontosságára az intelligens megoldásoknak a kivitelezési 

tevékenységnek, az embereknek az életszínvonalának, az életminőségnek a javításának, a 

technológiának a közösségekbe való beépítésének az érdekébe és a hatóságoktól származó 

információkhoz, a polgárok életének, egészségének és biztonságának a minőségének a javítását 

támogató információkhoz és megoldásokhoz  való hozzáférés megkönnyítése. Az ASCRM 

tevékenységeihez való csatlakozás és tagként való részvétel, hozzájárulnak Maros Megyének az 

elhelyezéséhez Romániának a Smart City térképén. A csatlakozásnak az előnyei, a Smart City 

iparra vonatkozó legújabb technológiákhoz és információkhoz való hozzáférés, az európai 

finanszírozású programokban való részvételnek a lehetősége, a megye prioritásainak a 

népszerűsítése az ARSCM tagjainak és partnereinek a soraiban, a Smart City ipar legfontosabb 

eseményein való részvétel. 

Az ASCRM Statútum 17. cikkely előírásai szerint, a tagsági minőséget azok a fizikai személyek és 

jogi személyek szerezhetik meg, amelyek ismerve annak a statútumát, egyet értenek a belefoglalt 

összes előírással és kötelezik magukat. hogy mindenbe betartják. 

Elemezve az ARSCM Statútumát, úgy ítéljük, hogy az betartja és tükrözi az erre vonatkozó 

törvényes rendelkezéseket, amelynek értelmébe el lehet sajátítani. 
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Megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a jogszabályoknak, 

a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. Törvény 80-82. 

cikkelyeinek, összevetve a 30. cikkely előírásainak a betartásával készítették el. 

Az fennebb bemutatottak szempontjából, tekintettel a 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) 

bekezdés ”e” betű és (6) bekezdés ”a” betű előírásaira, amelyek szerint, a megyei tanács hagyja 

jóvá, a romániai jogi személyekkel való társulást, a megyei közérdekű tevékenységek, munkálatok, 

szolgálatok vagy projekteknek a közös finanszírozásának és kivitelezésének érdekébe, úgy 

értékeljük, hogy a Maros Megyének, a Smart City és Mobilitásért Romániai Egyesületéhez, tagként 

való csatlakozásának a jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és 

jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lokodi Emőke / 2 pld. 

Ellenőrizte: Adriana Farkas - Szolgálatvezető 
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