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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2019. március 28.-i 

26. számú HATÁROZAT 

A Maros megye területi közigazgatási egységeinek a helyi költségvetéseinek a kiigazításának, az 

összegeinek és a megyei és községi utakra vonatkozó kiadások finanszírozására, a hozzáadott érték 

adóból elkülönített összegeknek, a 2019. évre való elosztására és a 2018-2019-es tanév január-

június periódusára, a Románia az iskolákért program lebonyolításához szükséges összegeknek a 

leosztására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 6981/21.03.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Elemző és Tanácsadó Osztálynak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve: 

- az 50/2019. sz., a 2019. évi állami költségvetési törvény 4. cikkely "a", "c” és "d"betű, 5. 

cikkely (2) bekezdés és 6. cikkely (2), (6), (8), (9), (10) és (11) bekezdés, 

- a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatalnak a 13698/18.03.2019. sz. átiratának, 

- az utólag módosított és kiegészített, a 2017-2023-as periódusra, a Románia az iskolákért 

programnak és annak a kivitelezésének az érdekébe, a 2017-2018-as tanévre a 

költségvetésének a meghatározására vonatkozó 640/2017. sz. Kormányhatározatnak az 

előírásait. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 97. cikkely (1) bekezdésének a rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja 28.492 ezer lejes összegnek az elosztását a helyi fejlesztési programoknak, a 

helyi társfinanszírozást szükségeltető infrastrukturális programoknak, valamint a működési 

kiadásoknak a támogatására, amelyeket a megyei közigazgatási területi egységek, indokolt módon, 

nem finanszírozhatnak a saját jövedelmeikből és a helyi költségvetés kiegyensúlyozására kiutalt 

hozzáadott érték adó összegeiből az 1. sz. melléklet szerint. 

2. cikkely (1) Jóváhagyja a 393.056 ezer lejes összegnek az elosztását, egy működési 

költségvetésnek a biztosításának érdekébe és a 2019. évi állami költségvetési törvény 5. cikkely (7) 

bekezdés előírásainak az alkalmazására, a 2. sz. melléklet szerint. 

(2) Az (1) bekezdés szerint jóváhagyott összegekből, 52.168 ezer lejes összeget, a fokozottan 

fogyatékos személyeknek a személyi asszisztenseiknek a jogainak a finanszírozására vagy a 

fokozottan fogyatékos személyeknek a havi járandóságaikra fogják használni, a községek, városok 

és municípiumok szintjén. 
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3. cikkely Jóváhagyja a 10.166 ezer lejes összegnek a leosztását, a megyei és községi utakra 

vonatkozó kiadásoknak a finanszírozásának érdekébe, a 3. sz. melléklet szerint. 

4. cikkely (1) Jóváhagyja a 96 ezer lejes összegnek a leosztását Nyárádszereda Város 

költségvetésébe, a 2018-2019-es tanév január-június periódusára, a Románia az iskolákért program 

lebonyolításához. 

(2) Az (1) bekezdés szerint leosztott összeggel csökkentik Maros Megyének a helyi 

költségvetésének a jövedelmeit, és azzal megegyezően növelik Nyárádszereda Város helyi 

költségvetésének a jövedelmeit, a ”Megye szintjén a decentralizált kiadásoknak a finanszírozására, 

a hozzáadott érték adóból elkülönített összegek” mutatónál. 

5. cikkely (1) A helyi közigazgatásnak a döntéshozó és végrehajtó hatóságai, amelyeket a 

közigazgatási területi egységek szintjén hoztak létre, amelyeknek leosztottak összegeket a jelen 

határozat szerint, kötelesek azokat, a törvény által előírt rendeltetésük szerint és a törvényesen 

jóváhagyott metodológia betartásával, kiutalni és felhasználni. 

(2) Az 1-3 mellékletek a jelen határozatnak a szerves részei. 

6. cikkely A jelen határozatot közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalával, a Maros Megyei 

Közpénzügyi Hivatallal, a közigazgatási területi egységekkel, amelyeknek leosztottak összegeket és 

a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági és Műszaki igazgatóságaival, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

  6981/21.03.2019. sz.  

VI D/1 akta 

 

 

 

INDOKOLÁS 

a Maros megye területi közigazgatási egységeinek a helyi költségvetéseinek a kiigazításának, az 

összegeinek és a megyei és községi utakra vonatkozó kiadások finanszírozására, a hozzáadott érték 

adóból elkülönített összegeknek, a 2019. évre való elosztására és a 2018-2019-es tanév január-

június periódusára, a Románia az iskolákért program lebonyolításához szükséges összegeknek a 

leosztására vonatkozó határozattervezethez 

 

Az 50/2019. sz. A 2019. évi állami költségvetési törvény 4. cikkely"a", "c” és "d" bekezdések, 5. 

cikkely (2) bekezdés, 6. cikkely (2), (6), (8), (9), (10) és (11) bekezdés előírásai szerint, a Maros 

Megyei Tanácsnak a kötelessége leosztani a közigazgatási területi egységeknek, a következő 

összegeknek: 

1. A rendelkezésére álló alapot, 28.492 ezer lej értékbe, amely a 2019. évre, a megye szintjén 

begyűjtendő, megbecsült jövedelmi adóból keletkezik. Ezt leosszák, a helyi fejlesztési 

programoknak, a helyi társfinanszírozást szükségeltető infrastrukturális programoknak, 

valamint a működési kiadásoknak a támogatására, amelyeket a megyei közigazgatási területi 

egységek, indokolt módon, nem finanszírozhatnak a saját jövedelmeikből és a helyi 

költségvetés kiegyensúlyozására kiutalt hozzáadott érték adó összegeiből. 

2. 84.840 ezer lej, egy működési költségvetésnek, a biztosításának az érdekébe, a jövedelmi 

adónak a 17.5 %-ból, összevonva az utólag módosított és kiegészített 273/2006. sz. Törvény 

32. cikkely (1) bekezdés ”c” betű által előírt összegnek a 18,5 %-val, amelyet a 2019. évi 

állami költségvetési törvény közlése előtt fizettek be, egy a Maros Megyei Közpénzügyi 

Igazgatóság által, a rendelkezésre bocsátott számítási és adat modellt használva. 

3. 308.216 ezer lejt, amelyet a helyi költségvetéseknek a kiegyensúlyozására a hozzáadott 

érték adóból különítettek el, kiegészítve a 2 pont összegeit. 

4. 10.166 ezer lej, amelyet a hozzáadott érték adóból különítettek el a megyei és községi utakra 

vonatkozó költségeknek a finanszírozására. 

5. 96 ezer lej, a 2018-2019-es tanév január-június periódusára, a Románia az iskolákért 

program lebonyolításához, Nyárádszereda Városa szintjén. 

A fent említett összegeknek a leosztásának a megalapozásának az érdekébe, a Maros Megyei 

Tanács, a közigazgatási területi egységektől egyes igazoló adatok és dokumentumokat kért, a 

megyei utak szempontjából a Műszaki Igazgatósággal is konzultált. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetem jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
GAZDASÁGI ELEMZŐ ÉS TANÁCSADÓ OSZTÁLY 

 

   

 

6984/21.03.2019 sz. 

VI D/1 akta  

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A Maros megye területi közigazgatási egységeinek a helyi költségvetéseinek a kiigazításának, az 

összegeinek és a megyei és községi utakra vonatkozó kiadások finanszírozására, a hozzáadott érték 

adóból elkülönített összegeknek, a 2019. évre való elosztására és a 2018-2019-es tanév január-

június periódusára, a Románia az iskolákért program lebonyolításához szükséges összegeknek a 

leosztására vonatkozó határozattervezethez 

 

 

A 2019. évi állami költségvetés, 50/2019. sz. Törvény 6. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, a 

2019. évbe, az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. 

Törvény 32. és 33. cikkely előírásaitól eltérően, a jövedelmi adóból, amelyet minden közigazgatási 

területi egység szintjén, számítanak begyűjteni az állam költségvetésébe, ennek a Románia 

Hivatalos Közlönyében való megjelenése utáni hónappal kezdődőleg, leosztják a következő 

kvótákat: 

a) 15% a Megye helyi költségvetésébe; 

b) 60% a községek, városok és municípiumok helyi költségvetésébe, amelyeknek a területén végzik 

a tevékenységüket a jövedelmi adó fizetők; 

c) 17,5% egy, a megyei közpénzügyi igazgatóságnak a számára nyitott külön számlára, a községi, 

városi, municípiumi és megyei helyi költségvetéseknek a kiegyensúlyozására. 

A fent említett törvénycikkely (2) bekezdés szerint, a 2019. évi állami költségvetésbe begyűjteni 

számított jövedelmi adóból a 7,5%-os kvótának megfelelő összeg el lesz osztva egyenlő módon a 

megyéknek, 28.492 ezer lejes összegig, amely a megyei tanácsok rendelkezésére álló alapot képez.  

A megyei tanácsnak a rendelkezésére álló alapot a 2019. évre teljes egészébe leosszák a községek, 

városok és municípiumok között, megyei tanács határozattal, a helyi fejlesztési programoknak a 

támogatására, az infrastruktúra programoknak a támogatására, amelyeknek helyi társfinanszírozásra 

van szükségük, valamint működési költségekre, amelyeket a megye közigazgatási területi egységei, 

igazoltan nem tudnak finanszírozni, a saját jövedelmeikből és a helyi költségvetéseknek a 

kiegyensúlyozásának érdekébe, a hozzáadott érték adóból, elkülönített összegekből. Az alapból, az 

összegeknek, a közigazgatási területi egységeknek való leosztásának az érdekébe, a Maros Megyei 

Tanács, a 26299/2018. sz. és a 4444/2019. sz. átiratokkal kérte, az előírt rendeltetésekre, az 

összegeknek a kiutalásának érdekébe, a kéréseknek a megküldését. A megküldött adatok a Maros 
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Megyei Tanácsnak a rendelkezésére álló alapból leosztandó összegeknek a megállapításának az 

alapját képezték.  

A 2019. évi állami költségvetés torvény 6. cikkely (6) és (11) bekezdés előírásai szerint, a c) 

pontban előírt 17,5%-os kvóta összevonva, az utólag módosított és kiegészített 273/2006. sz. 

Törvény 32. cikkely (1) bekezdés ”c” betű által előírt 18,5%-os kvótának megfelelő összeggel, 

amely a 2019. évi állami költségvetés törvény közzététele előtt gyűlt be, le fogják osztani a 

községek, városok, municípiumok és a megye helyi költségvetésébe, megyei tanács határozattal, a 

megyei közpénzügyi igazgatóságoknak a műszaki támogatásával, a saját jövedelmeknek a 

kiegészítésének az érdekébe, a megyére meghatározott összesített szükséglettel arányosan, egy 

működési költségvetésnek a biztosításának érdekébe, a következőképpen: 

a) 450 lej/lakós/év a megyének, de nem több mint 275 millió lej/év/megye; 

b) nem kevesebb mint 12 millió lej/év/municípium; 

c) nem kevesebb mint 6 millió lej/év/város; 

d) 1.000 lej/lakós/év a községeknek, de nem kevesebb mint 5 millió lej/év/község. 

Az összegeknek a leosztásának érdekébe, a fennebbi kritériumok alapján, a Maros Megyei 

Közpénzügyi Igazgatóság megküldte a Maros Megyei Tanácsnak a 13698/18.03.2019. sz. átirattal, 

a számolási modellt, a Maros megye szintjére kiszámolt jövedelmi adónak a minimális szintjét, a 

megye közigazgatási területi egységei saját jövedelmeinek a megbecsült szintjeit, a megye 

közigazgatási területi egységeinek a helyi költségvetéseinek a 2018. évre jóváhagyott jövedelmi adó 

és hozzáadott érték adó összegeinek az értéke és a 90%-os kvótának megfelelő szintet, úgy a 

gyermekvédelmi rendszer finanszírozásának és a fogyatékos felnőtt személyek központjainak a 

költségeiből, ahogy a Munkaügyi és Szociális Egyenlőség által voltak közölve, valamint a súlyosan 

fogyatékos személyek kísérőinek a jogainak a finanszírozásának és a havi járadéknak a tervezett 

kiadásaiból, amelyeket meghatároztak a 2018.12.31.-i pénztári kifizetések szintjének függvényébe, 

finanszírozási forrásonként. 

Felhasználva ezeket az adatokat és a rendelkezésre bocsátott számolási modellt, meghatározták az 

összegeket, amelyeket a 2019. évbe a közigazgatási területi egységeknek fognak leosztani, a 

jövedelmi adónak 15,5%-os kvótájából, összevonva az utólag módosított és kiegészített 273/2006. 

sz. Törvény 32. cikkely (1) bekezdés ”c” betű által előírt 18,5%-os kvótának megfelelő összeggel, 

amely a 2019. évi állami költségvetés törvény közzététele előtt gyűlt be. 

A 2019. évre leosztott 17,5%-os és 18,5%-os kvótának az értéke eléri a 84.840 ezer lejt. 

A 2019. évi költségvetés törvény 6. cikkely (8)-(11) bekezdés előírásai szerint, leosztanak a 

községek, városok, municípiumok és a megyék helyi költségvetésébe, a megyei tanácsoknak a 

határozatával, a megyei közpénzügyi igazgatóságoknak a műszaki támogatásával, a hozzáadott 

érték adóból elkülönített összegeket, az 50/2019. sz. Törvény 7. sz. melléklete által előírt helyi 

költségvetéseknek a kiegyensúlyozására, három számolási lépésbe, a rendelkezésre bocsátott 

számolási modell segítségével, amint következnek: 

1. A 2019. tervezett, begyűjtendő, helyi adók és díjakból álló saját jövedelmeknek a kiegészítésének 

az érdekébe, összevonva a törvény (1) bekezdés ”a” és ”b” betű és (6) bekezdés előírásai szerint 

leosztott jövedelmi adóval, valamint a törvénynek a közzétételének a napjáig begyűjtöttekkel, a 
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közigazgatási területi egységeknek leosztanak a hozzáadott érték adóból elkülönített összegeket, a 

helyi költségvetéseknek a kiegyensúlyozására, a meghatározott működési költségvetéseknek a 

biztosításának az érdekébe. 

2. Azoknak a közigazgatási területi egységeknek, amelyeknek a 2019. évi. a jövedelmi adóból és a 

hozzáadott érték adóból leosztott összegek, a kiegyensúlyozásra, kisebbek, mint ugyanazon 

összegek, amelyeket a 2018. évre hagytak jóvá, kizárólagosan a Kormány rendelkezésére álló 

tartalék alapból kiutalt, a helyi költségvetések kiegyensúlyozásáért, a hozzáadott érték adóból 

elkülönített összegek, le fognak osztani a hozzáadott érték adóból elkülönített  összegeket, a helyi 

költségvetéseknek a kiegyensúlyozásának az érdekébe, arányosan az egész megyére meghatározott 

szükséggel arányosan. 

3. Hogyha a 2019. évi. a jövedelmi adóból leosztott összegek, összevonva a 2019. évre a 

kiegyensúlyozás érdekébe, a hozzáadott érték adóból elkülönített összegekkel és ugyanazon 

összegeknek, a 2018. évre jóváhagyott, kizárólagosan a Kormány rendelkezésére álló tartalék 

alapból, a helyi költségvetések kiegyensúlyozásáért kiutalt összegek, szintje nem biztosítja, a 

törvény 5. cikkely (7) bekezdés előírásainak az alkalmazása által meghatározott kiadásoknak a 

finanszírozását, a szociális támogatásra vonatkozó egyes kiadásokra vonatkozóan, leosztanak 

kiegészítőlegesen a hozzáadott érték adóból elkülönített összegeket, a helyi költségvetéseknek a 

kiegyensúlyozásának az érdekébe, jóváhagyva ezzel a rendeltetéssel, a 7. sz. melléklet szerint. 

Maros megye szintjén, a törvény által jóváhagyott összeg a 2019. évre, ezzel a rendeltetéssel, 

52.168 ezer lej. 

A 2019. évi állami költségvetés törvény 4. cikkely ”c” betű előírásai szerint, a Maros Megyei 

Tanácsnak a kötelessége, a hozzáadott érték adóból elkülönített összegeket a közigazgatási területi 

egységeknek, a megyei és községi utakra vonatkozó kiadásoknak a finanszírozásának az érdekébe. 

A Maros megyére vonatkozó, a törvény 6. mellékletébe előírt összeg, a 2019. évre 10.166 ezer lej. 

A polgármesterekkel való konzultálásnak az érdekébe, a Maros Megyei Tanács, a 26299/2018. sz. 

átirattal, az ügyintézésükben levő megyei és községi utakra vonatkozó adatokat kért. 

A 2019. évi állami költségvetési törvény 4. cikkely ”a” betű, alátámasztva az 5. cikkely (2) 

bekezdéssel, a Maros Megyei Tanács köteles leosztani, határozattal, összegeket a hozzáadott érték 

adóból, a megye szintjén decentralizált kiadásoknak a finanszírozásának az érdekébe, 

Nyárádszereda Város helyi költségvetésének, a Románia az iskolákért programnak, a közigazgatási 

területi egységnek a szintjén való lebonyolításának az érdekébe, 2019.01.14.-2019.06.14. közötti 

időszakba. A Nyárádszereda Polgármesteri Hivatala által az 1430/2019. sz. átirattal megküldött 

szolgáltatási szerződéseknek, a 3220/2018. sz. Nemzeti oktatásügyi miniszteri rendelettel 

jóváhagyott 2018-2019-es tanév szerkezetének, a Maros Megyei Tanfelügyelőség 10683/2018. sz. 

átiratával megküldött, a város szintjén a programba részesülőknek a maximális számának és az 

utólag módosított és kiegészített, a Románia az iskolákért program a 2017-2023-as időszakba és 

annak, a 2017-2018-as tanévbe való kivitelezésének a költségvetésének a meghatározásának a 

jóváhagyására vonatkozó 640/2017. sz. Kormányhatározatnak az alapján kiszámított szükséges 

összeg eléri a 96 ezer lejt. 

Figyelembe véve a fennebbieket, a 2019. évi állami költségvetés törvénynek a közlését Romániának 

a hivatalos közlönyének a 209/15.03.2019. számában és a törvénynek a 6. cikkely (6), (8), (9) és 

(10) bekezdések által előírt összegeknek az elosztásának a 7 napos törvényes határidejét, úgy 
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értékeljük, hogy teljesítve vannak a törvényes követelményei, az összegeknek a leosztásának a 

jóváhagyásához, a megye közigazgatási területi egységeinek, a Maros Megyei Tanácsnak a 

2019.03.22.-i rendkívüli ülésének az alkalmával. 

 

 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Márton Katalin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Friss Csaba 
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 MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

6986/21.03.2019. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JELENTÉS 

A Maros megye területi közigazgatási egységeinek a helyi költségvetéseinek a kiigazításának, az 

összegeinek és a megyei és községi utakra vonatkozó kiadások finanszírozására, a hozzáadott érték 

adóból elkülönített összegeknek, a 2019. évre való elosztására és a 2018-2019-es tanév január-

június periódusára, a Románia az iskolákért program lebonyolításához szükséges összegeknek a 

leosztására vonatkozó határozattervezethez 

 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 6981/21.03.2019. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Gazdasági Igazgatóságnak a 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 iratok tartalmából kitűnik, hogy a közigazgatási okiratnak a 

jóváhagyására vonatkoznak, a 2019. évi állami költségvetés 50/2019. sz. törvény 4. cikkely ”a”, ”c” 

és ”d” betű, 5. cikkely (2) bekezdés, 6. cikkely (2), (6), (8), (9), (10) és (11) bekezdés és az utólag 

módosított és kiegészített, a Románia az iskolákért programnak a 2017-2023 időszakra való 

jóváhagyásának és annak a 2017-2018-as időszakra való kivitelezésének az érdekébe, a 

költségvetésének a meghatározásának a 640/2017. sz. Kormányhatározat előírásai. 

Az elemzett közigazgatási okirat, a Maros Megyének, a 2019. évi állami költségvetés 50/2019. sz. 

Törvénnyel kiutalt egyes összegeknek, a megyei tanács által való elosztását véleményezi, amint 

következnek: 

- a törvény 4. cikkely ”c” betű szerint, a megyei tanácsra hárul a kötelesség, hogy a 

hozzáadott érték adóból elkülönített összegeket leossza a közigazgatási területi egységekre, 

a megyei és községi utakra vonatkozó kiadásoknak a finanszírozásának az érdekébe. 

- a törvény 5. cikkely (2) bekezdés előírásai szerint, a megyei tanácsnak a kötelessége, hogy 

határozat útján, leosszon, összegeket a hozzáadott érték adóból, a Románia az iskolákért 

programnak, 2019.01.14.-2019.06.14. közötti időszakba, abba az esetbe, hogyha a  

programot a községek, városok és municípiumok bonyolítják le, mint ebben az esetben 

Nyárádszereda városa. 
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- a törvény 6. cikkely (11) bekezdés előírásai szerint, a (6), (8), (9) és (10) bekezdésben előírt 

összegeket megyei tanács határozattal osszák le, a polgármesterek és a megyei tanács 

elnökök konzultálása után, a közpénzügyi regionális főigazgatóságok/közpénzügyi megyei 

igazgatóságok műszaki szaktámogatásával, a jelen törvénynek a közlésétől 7 napon belül és 

megküldik a közpénzügyi regionális főigazgatóságoknak/közpénzügyi megyei 

igazgatóságoknak és a közigazgatási területi egységeknek a határozatnak az elfogadásától 3 

napon belül. 

Ami a hatóságnak a tevékenységére vonatkozó illetékességi normákat illeti, megjegyezzük, hogy a 

91. cikkely (1) bekezdés ”f” betűelőírásai szerint, a megyei tanács más a törvény által előírt 

feladatkört teljesít, mint abban az esetben, az előbb említett 50/2019. sz. Törvény előírásai. 

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

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

Törvény 81-82. cikkely előírásainak a betartásával készítették el. 

A fennebbiek értelmébe, úgy értékeljük, hogy a Maros megye területi közigazgatási egységeinek a 

helyi költségvetéseinek a kiigazításának, az összegeinek és a megyei és községi utakra vonatkozó 

kiadások finanszírozására, a hozzáadott érték adóból elkülönített összegeknek, a 2019. évre való 

elosztására és a 2018-2019-es tanév január-június periódusára, a Románia az iskolákért program 

lebonyolításához szükséges összegeknek a leosztására vonatkozó határozattervezet, teljesíti a 

törvényes feltételeket, hogy alá lehessen vetni megvitatásra és jóváhagyásra, a Maros Megyei 

Tanácsnak a plénumának. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lefter Erika 

Ellenőrizte: Adriana Farkas Szolgálatvezető 
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