MAROS MEGYEI TANÁCS
2019. január 31.-i
7. számú HATÁROZAT
A Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának egyes szervezési intézkedéseinek a
meghatározására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanácsnak a Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóságának az
összetételének a módosítására vonatkozó 1860/25.01.2019. sz. Indokolását, a Humánerőforrásnak
az 1878/25.01.2019. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 1873/25.01.2019. sz. jelentését,
valamint a szakbizottságoknak a véleményezését,
Figyelembe véve, a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóságnak a 23363/31.10.2018. sz. és a
Gazdasági Igazgatóságnak a 23786/05.11.2018. sz. kéréseiket,
Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a köztisztviselők
statútumára vonatkozó 188/1999. sz. Törvény 2. cikkely (3) bekezdés f) betű előírásaira,
alátámasztva a számviteli törvénykönyvre vonatkozó 207/2015. sz. Törvény 220. cikkely (3)
bekezdéssel,
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a köztisztviselők statútumára vonatkozó
188/1999. sz. Törvény 107. cikkely (1) bekezdés a) betű és (3) bekezdés előírásainak és a
Köztisztviselők Nemzeti Ügynökségének a 2676/5225/2019. sz. véleményezésének a betartásával,
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó
215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés a) betű, (2) bekezdés c) betű és a 97. cikkely (1)
bekezdés rendelkezéseinek alapján,
határoz:
1. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának az állásainak a maximális
számát 183-ra.
2. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanácsnak szerkezeti felépítését, tisztségjegyzékét és a
szervezési és működési szabályzatát, a jelen határozatnak a szerves részét képező 1, 2 és 3
mellékletei szerint.
3. cikkely A Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó
15/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 7. sz. melléklete a következőképpen módosul:
1. Az 1a fejezet 1. pont módosul és a következő lesz a tartalma:
1.

Maros Megyei Tanács

183

2. Az Ia fejezetnek a összegeinek megfelelő pozíciók, valamint a végösszeg az 1. pont
hatásai szerint módosulnak.
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4. cikkely A jelen okirat keltezésével, az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a
szakapparátusának egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 2015. május 28.i 62. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak megszűnik az alkalmazhatósága.
5. cikkely A közügyintéző tisztségnek a létrehozásához és elfoglalásához egyes intézkedéseknek a
meghatározására és a Maros Megyei Tanácsnak a Szerkezeti felépítésének, a Tisztségjegyzékének
és a Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 121/25.07.2013. sz. Maros
Megyei Tanács Határozatnak az I és II mellékleteinek a módosítására vonatkozó 112/31.07.2014.
sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 3. cikkelyét semmissé nyilvánítja.
6. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a
Humánerőforrás Szolgálatának, a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóságának és a Gazdasági
Igazgatóságának, amelyek felelnek a végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK
1860/25.01.2018. sz.
VI/D/1 akta

INDOKOLÁS
A Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának egyes szervezési intézkedéseinek a
meghatározására vonatkozóan

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának egyes szervezési
intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 2015. május 28.-i 62. sz. Maros Megyei Tanács
Határozatnak az 1, 2 és 3 mellékleteivel, jóváhagyták a Maros Megyei Tanácsnak a
szakapparátusának a szerkezeti felépítését, tisztség jegyzékét és a Szervezési és működési
szabályzatát.
Az előbb említett közigazgatási okirattal jóváhagyott, a Maros Megyei Tanácsnak a
szakapparátusának, úgy a szerkezeti felépítését, mint a tisztségjegyzékét és a Szervezési és
működési szabályzatát utólag még meg változtatták.
Az Adóügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 207/2015. sz. Törvény 220. cikkely (3) bekezdés
rendelkezéseinek az alkalmazásának az érdekébe, a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóság a
23363/31.10.2018. sz. belső jegyzékkel, kéri a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a
Gazdasági Igazgatóságának a szerkezetében egy Kényszer végrehajtási osztálynak a létrehozását.
Ugyanakkor, a 23786/05.11.2018. sz. átirattal, a Gazdasági Igazgatóság, javasolja a Megyei
Közszállítási Hatóságnak a keretében, az állásoknak, a számának a növelését egy állással. Így, a
köztisztségeknek a száma a Megyei Közszállítási Hatóság Osztályon és a Maros Megyei Tanácsnak
a szakapparátusának a szintjén 1-gyel nő.
A Maros Megyei Tanácsnak a 112/2014. sz. Határozatával, a Maros Megyei Tanácsnak a
szakapparátusában létrehozták a közügyintézői tisztséget.
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó
215/2001. sz. Törvény 113. cikkely (3) bekezdés előírásai szerint, „A közügyintéző, egy ügykezelési
szerződésnek az alapján, amelyet ennek értelmébe kötött a megyei tanácsnak az elnökével, a
szakapparátust vagy a megyei érdekeltségű közszolgálatokat, irányító feladatokat teljesíthet”.
Mivel, a Maros Megyei Tanácsnak a 112/2014. sz. Határozatának a 3. cikkelyében, tévesen
határozták meg a tény, hogy „a Maros Megyei Tanács határozattal hagyja jóvá, az ügykezelési
szerződést a közügyintéző részére”, javasolják az illető cikkelynek a semmissé nyilvánítását.
Figyelembe véve a fennebbieket, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi
közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”a” betű, (2) bekezdés
”c” betű előírásainak alapján, amely a megyei tanácsnak a szakapparátusának a megszervezését és
működtetését, mint a megyei közhatóságnak a feladataként szabályozza, alávetjük jóváhagyásra, a
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Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a szerkezeti felépítésének, tisztség jegyzékének és a
Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet.

ELNÖK
Péter Ferenc
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MAROS MEGYEI TANÁCS
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT

1878/25.01.2019. sz.
II.22 akta
SZAKJELENTÉS
A Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának egyes szervezési intézkedéseinek a
meghatározására vonatkozóan
Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedéseinek
a megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1, 2 és 3
mellékleteivel, jóváhagyták a Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a szervezeti
felépítését, tisztség jegyzékét és Szervezési és működési szabályzatát.
A Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának, úgy a szervezeti felépítését, mint a tisztség
jegyzékét és Szervezési és működési szabályzatát, amelyeket az előbb említett közigazgatási
okirattal hagytak jóvá, módosították utólag.
Maros Megye több bírói határozatot szerzett, amelyeknek a tárgya, egyes pénzösszegeknek a
kifizetése, amelyek saját jövedelmet és következésképpen költségvetési kinnlevőséget képeznek,
amelyeknek a végrehajtásának az érdekébe, a Pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó
207/2015. sz. Törvény rendelkezései alkalmazandók.
A 207/2015. sz. Törvény 220. cikkely (3) bekezdés előírásai szerint, ”Azok a költségvetési
kinnlevőségek, amelyeket a törvény szerint, a közhatóságok vagy –intézmények ügy-kezelnek,
beleértve azokat, amelyek saját jövedelmet képeznek, végrehajthatók szakosztályokba szerveződött
pénzügyi végrehajtók által, ezek jogosultak, hogy teljesítsék a biztosítási intézkedéseket és, hogy
elvégezzék a kényszer végrehajtási eljárást, a jelen törvény előírásai szerint.”
Mivel a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusában nem létezik egy kényszer végrehajtási
osztály, a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóság, a 12174/22.06.2018. sz. belső jegyzékkel,
javasolja ennek az osztálynak a létrehozását, a Gazdasági Igazgatóság Költségvetési Szolgálatának
keretében.
Ugyanakkor, a Gazdasági Igazgatóság, a 23786/05.11.2018. sz. belső jegyzékkel, kérte egy fő
szakmai fokozatú I. osztályú felügyelői végrehajtó köztisztségnek a létrehozását a Megyei
Közszállítási Hatóság Osztály keretében, figyelembe véve az ebben az osztályban végzett
tevékenységeknek a mennyiségét és komplexitását.
Így, a szervezeti felépítésben, a következő módosításokat javasolják:
1. egy felső fokozatú I. osztályú tanácsadói köztisztségnek a felszámolása, amely a Gazdasági
Igazgatóság Költségvetési Szolgálatán elfoglalatlan;
2. a Kényszer Végrehajtási Osztálynak a létrehozása, a Gazdasági Igazgatóság Költségvetési
Szolgálat szerkezetében, egy felső fokozatú I. osztályú tanácsadó végrehajtó köztisztesség
létrehozása, annak a szolgálatnak a keretében, az állásoknak a számának a megőrzésével;
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3. a Megyei Közszállítási Hatóság Osztály keretében, egy fő szakmai fokozatú I. osztályú
felügyelői végrehajtó köztisztségnek a létrehozása. Így, a köztisztségeknek a száma, a
Megyei Közszállítási Hatóság Osztályon és a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának
a szintjén, nőni fog 1.
Az újonnan létrehozott osztálynak a jellegzetes feladatait, a közhatóságnak a Szervezési és
működési szabályzatába fogják bele foglalni.
Megjegyezzük, hogy a javasolt szervezeti módosítások, beilleszkednek a jóváhagyott költségvetési
előírásokba, ezzel a rendeltetéssel, a folyó évre.
Ugyanakkor még megjegyezzük, hogy a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a
szerződéses tisztségeinek a munkaköri leírásaiban, nincsenek az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel újraközölt, a köztisztviselők statútumára vonatkozó 188/1999. sz. Törvény 2.
cikkely (3) bekezdésben előírtak szerinti feladatok, azaz a végzett tevékenységek nem foglalják
magukba a közhatalmi hatáskört.
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 215/2001. sz. helyi közigazgatási
törvény 113. cikkely rendelkezéseinek alapján, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusában, a
112/2014. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal létrehozták a közügykezelői állást. Ugyanazzal a
közigazgatási okirattal jóváhagyták a közügykezelői tisztségnek az elfoglalási és megüresedési
kritériumait és az eljárását.
A fennebb említett jogszabály 113. cikkely (3) bekezdés előírásai szerint, „A közügyintéző, egy
ügykezelési szerződésnek az alapján, amelyet ennek értelmébe kötött a megyei tanácsnak az
elnökével, a szakapparátust vagy a megyei érdekeltségű közszolgálatokat, irányító feladatokat
teljesíthet”.
Mivel, a Maros Megyei Tanácsnak a 112/2014. sz. Határozatának a 3. cikkelyében, a fennebb
említett jogi előírásokkal ellentétben, meghatározták a tényt, hogy „a Maros Megyei Tanács
határozattal hagyja jóvá, az ügykezelési szerződést a közügyintéző részére”, javasolják a tévedésnek
a kiigazítását, az illető cikkelynek a semmissé nyilvánításával.
Alkalmazva az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a köztisztviselők
statútumára vonatkozó 188/1999. sz. Törvény 107. cikkely (1) bekezdés ”a” betű előírásait, a Maros
Megyei Tanács, a Köztisztviselők Nemzeti Ügynökségétől, a köztisztviselőkre vonatkozó
véleményezést kért, amelyet a ______/______2018. sz. alatt bocsátottak ki.
A helyi közpénzügyekre, valamint egyes pénzügyi intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó
273/2006. sz. Törvénynek a módosításáról és kiegészítéséről szóló 63/2010. sz. Sürgősségi
Kormányrendelet III. cikkely (1) bekezdés előírásainak a betartásával, a Maros Megyei Tanácsnak a
szakapparátusának a jóváhagyott állásainak a maximális száma megnő 183 állásra, a Maros Megye
2018. évi általános költségvetésének és egyes költségvetési intézkedéseknek a jóváhagyására
vonatkozó 15/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 7. sz. melléklete, megfelelően fog
módosulni.
A szervezeti felépítésnek és tisztségjegyzéknek a jóváhagyása a megyei tanácsnak a feladata,
amelyet az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 215/1991. sz. helyi
közigazgatási törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”a” betű és (2) bekezdés ”c” betű rendelkezései
írnak elő.
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Tekintettel, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a szerkezeti felépítésének,
tisztségjegyzékének és a Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó
1860/25.01.2019. sz. indokolására, úgy becsüljük, hogy teljesítve vannak a törvényes feltételek, a
határozattervezetnek, a jóváhagyásra való felterjesztéséhez.

SZOLGÁLAT VEZETŐ
Elena Popa

Ellenőrizte: Mărginean Ioan Alin végrehajtó igazgató
Készítette: Radu Teodora, tanácsadó /2 péld.
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MAROS MEGYEI TANÁCS
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG
JOGÜGYI SZOLGÁLAT
1873/25.01.2019. sz.
VI/D/1 akta
JELENTÉS
A Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának egyes szervezési intézkedéseinek a
meghatározására vonatkozóan

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, az 1860/25.01.2019. sz. indokolással
kezdeményezett határozattervezetet és a Humánerőforrás Szolgálatnak az 1878/25.01.2019. 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,
elvégeztük az elsődleges és másodlagos jogszabályoknak az ellenőrzését, amelyeknek az
alkalmazásával állították össze a tervezetet, a döntéshozó hatóságnak a tevékenységére vonatkozó
hatásköri normáknak való megfelelőséget és a törvényalkotási technikának a normáinak a
betartását, amelynek értelmében, el készítettük a jelen jelentést, amelyben a következőket
határozzuk meg:
A határozattervezetet kísérő iratoknak a tartalmából kitűnik, hogy a közigazgatási okiratnak a
jóváhagyására vonatkoznak, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a
köztisztviselők statútumára vonatkozó 199/1999. sz. 2. cikkely (3) bekezdés „f” betű és 107.
cikkely (1) és (3) bekezdés, alátámasztva a Pénzügyi törvénykönyvre vonatkozó 207/2015. sz.
Törvény 220. cikkely (3) bekezdés, a helyi közpénzügyekre, valamint egyes pénzügyi
intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó 273/2006. sz. Törvénynek a módosításáról és
kiegészítéséről szóló 63/2010. sz. Sürgősségi Kormányrendelet III. cikkely (1) bekezdés és 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,
illetve a 113. cikkely előírásai.
A Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a szerkezeti felépítését, tisztségjegyzékét és
Szervezési és működési szabályzatát, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának egyes
szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei
Tanács Határozattal hagyták jóvá, közigazgatási okirat, amely az elfogadástól több sorozatos
módosítást szenvedett.
A köztisztviselők által végzett egyik tevékenység, amely az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel újraközölt, a köztisztviselők statútumára vonatkozó 188/1999. sz. törvény 2.
cikkely (3) bekezdés „f” betű által előírt, a közhatalmi hatáskörnek a gyakorlását foglalja magába, a
költségvetési kinnlevőségeknek a begyűjtése.
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Így, a 207/2015. sz. Törvény 220. cikkely (3) bekezdés előírásai szerint, ”Azok a költségvetési
kinnlevőségek, amelyeket a törvény szerint, a közhatóságok vagy –intézmények ügy-kezelnek,
beleértve azokat, amelyek saját jövedelmet képeznek, végrehajthatók szakosztályokba szerveződött
pénzügyi végrehajtók által, ezek jogosultak, hogy teljesítsék a biztosítási intézkedéseket és, hogy
elvégezzék a kényszer végrehajtási eljárást, a jelen törvénykönyv előírásai szerint.”
Ezeknek a jogi előírásoknak az alkalmazásának az érdekébe, javasoltatik a Kényszer végrehajtás
osztálynak a Költségvetési Szolgálat szerkezetében, a Gazdasági Igazgatóságnak a keretében, egy
felső szakmai fokozatú I. osztályú végrehajtó tanácsadó köztisztséggel. Ugyanakkor, az ugyanannak
a szolgálatnak a keretében betöltetlen levő felső fokozatú I. osztályú tanácsadói köztisztséget
felszámolják, így megtartva az állásoknak a számát a Költségvetési Szolgálat keretében.
A Kényszer végrehajtási osztálynak a jellegzetes feladatai, bele vannak foglalva a közhatóságnak az
új Szervezési és működési szabályzatába, amely a jelen határozatnak a mellékletében található.
A Kényszer végrehajtási osztálynak a létrehozásával, Maros Megyének a költségvetési
kinnlevőségeinek a begyűjtését követik, a végrehajtó okiratokkal meghatározott pénzösszegeknek a
kényszer végrehajtásával.
A Gazdasági Igazgatóságnak alárendelt, Megyei Közszállítási Hatóság Osztály keretében, a nagy
mennyiségű munka és az elvégzett tevékenységeknek a komplexitása miatt, szükség van egy fő
szakmai fokozatú I. osztályú végrehajtó felügyelői köztisztségnek a létrehozására.
Következésképpen, a Megyei Közszállítási Hatóság Osztálynak és a Maros Megyei Tanácsnak a
szakapparátusának a szintjén a köztisztviselők száma megnő 1 állással.
Alkalmazva az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a köztisztviselők
statútumára vonatkozó 188/1999. sz. Törvény 107. cikkely (1) bekezdés ”a” betű előírásait, a Maros
Megyei Tanács, a Köztisztviselők Nemzeti Ügynökségétől, a köztisztviselőkre vonatkozó
véleményezést kért, a hatóság keretében, a köztisztségeknek a szerkezetének a módosítására
vonatkozóan, véleményezés, amely ugyanannak a jogszabálynak a (3) bekezdés rendelkezései
szerint megelőző és kötelező, az (1) bekezdés által előírt összes esetbe.
A köztisztségek szervezésének a javasolt módosítása, a helyi közpénzügyekre, valamint egyes
pénzügyi intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó 273/2006. sz. Törvénynek a módosításáról
és kiegészítéséről szóló 63/2010. sz. Sürgősségi Kormányrendelet III. cikkely (1) bekezdés
előírásainak a betartásával történik, ami az állásoknak a maximális számát illeti.
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 215/2001. sz. helyi közigazgatási
törvény 113. cikkely rendelkezéseinek alapján, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusában, a
112/2014. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal létrehozták a közügykezelői állást, illetve
jóváhagyták a közügykezelői tisztségnek az elfoglalási és megüresedési kritériumait és az eljárását,
valamint ennek a tisztségnek a jellegzetes feladatkörét.
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 215/2001. sz. helyi közigazgatási
törvény 113. cikkely (3) bekezdés szerint, „A közügyintéző, egy ügykezelési szerződésnek az
alapján, amelyet ennek értelmébe kötött a megyei tanácsnak az elnökével, a szakapparátust vagy a
megyei érdekeltségű közszolgálatokat, irányító feladatokat teljesíthet”.
A Maros Megyei Tanácsnak a 112/2014. sz. Határozatának a 3. cikkelyével, tévesen határozták
meg, hogy „a Maros Megyei Tanács határozattal hagyja jóvá, az ügykezelési szerződést, a
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versenyvizsga eljárásnak és célkitűzéseknek és a teljesítmény kritériumoknak az áttekintésének
következtébe nyertessé nyilvánított közügyintéző részére, annak a tevékenységének a kiértékelésének
az érdekébe”, amelynek értelmébe, szükség van a Határozatnak a 3. cikkelyének a semmissé
nyilvánításával.
Ami a hatóságnak a tevékenységére vonatkozó normákat illeti, megjegyezzük, hogy a 91. cikkely
(1) bekezdés „a” betű előírásai szerint, a megyei tanács, a megyei tanácsnak a szakapparátusának, a
megyei érdekeltségű közintézményeknek és –szolgálatoknak és a megyei érdekeltségű
kereskedelmi társaságoknak és önálló ügyvitelű vállalatoknak a szervezésére és működésére
vonatkozó feladatokat gyakorol, ugyanazon jogszabály (2) bekezdés „c” betű rendelkezései szerint
pedig, jóváhagyja a szakapparátusnak a szerkezeti felépítését, a tisztségjegyzékét és a szervezési és
működési szabályzatát.
Ugyanakkor 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, alátámasztva a 30. cikkely előírásainak a betartásával készítették el.
Tekintettel a fennebb megállapítottakra, úgy értékeljük, hogy a Maros Megyei Tanácsnak a
szakapparátusának egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó
határozattervezet, a Köztisztviselők Nemzeti Ügynökségétől, a véleményezésnek a megszerzésének
a feltétele mellett, teljesíti a törvényes feltételeket, hogy alá lehessen vetni megvitatásra és
jóváhagyásra, a Maros Megyei Tanácsnak a plénumának.
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