MAROS MEGYEI TANÁCS

2019. május 9.-i
50. számú HATÁROZAT
Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében
és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló,
47/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosításáról

A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 10808/08.05.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági
Igazgatóságnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok
véleményezéseit,
Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnál a 10316/03.05.2019. sz. alatt iktatott, a megyei
közérdekű tevékenységeknek a szervezésére, lebonyolítására és finanszírozására vonatkozó kérésre,
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó
215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „d” és „e” betű, megerősítve az (5) bekezdés,
valamint a 91. cikkely (6) bekezdés „a” betű előírásainak alapján,
Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra
vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 43. cikkely (1) bekezdés, valamint a 172/23.11.2017. sz. Maros
Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a Maros Megyei Tanács szervezési és működési
szabályzat 41. cikkely (4) bekezdés ”e” betű előírásaira,
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó
215/2001. sz. Törvény 97. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján,
határoz:
I. cikkely (1) Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében,
kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról
szóló, 47/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékletei kiegészítődnek,
amint következik:
1. Az 1. Melléklet 68. pont után, beiktatnak egy új pontot, a 69. pontot, amelynek a tartalma az I
mellékletbe van foglalva.
2. A 2. Melléklet,A Fejezet A Maros Megyei Tanács által, intézményekkel és szervezetekkel
partnerségbe megvalósított tevékenységek, a 68. pont után, beiktatnak egy új pontot, a 69. pontot,
amelynek a tartalma az II mellékletbe van foglalva. 41. pontba, az esemény lebonyolításának a
periódusa 2018. május 26-27.
(2) Az I és II mellékletek a jelen határozatnak a szerves részei.
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II. cikkely Jelen határozatot közlik a ”Deo Volente – Egyesület”-tel és a Maros Megyei Tanácsnak
a Gazdasági Igazgatóságával, amelyek felelnek a végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK
10808/08.05.2019. sz.
VII D/1 akta
INDOKOLÁS
Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében
és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló,
47/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosítására
vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács megyei közérdekű programokat kezdeményez, programok, amelyek
általános célkitűzése egy stratégiai szegmensnek a kirajzolódása, a szociális fejlődés és a kulturális
örökség és turizmus értékesítésének az érdekébe.
A javasolt tevékenységnek a célja – Virágkiállítás Udvarfalván, mint a többi ehhez hasonló
tevékenységnek, Maros megyének a népszerűsítése Romániának a szociális és kulturális terén belül,
a célkitűzései pedig: a közszolgálatok minőségének a növelése kulturális és szociális téren, a helyi
kulturális és építészeti örökségnek a népszerűsítése országos szinten, az építészeti örökséggel
kapcsolatos élményeket nyújtva a turistáknak (Református Templom, Ortodox Templom, vagy
bizonyos házak, figyelembe véve, hogy a települést 1332-től említik), a helyi szokásokkal,
hagyományokkal és élet módokkal kapcsolatos élmények, stb. Így, hozzájárul a vidék gazdasági
szintjének az emeléséhez, a turizmusnak betudható módon, de a vállalkozóknak a támogatásával is.
Következésképpen, a ”Deo Volente – Egyesület” javasolja, a megyei közérdekű kulturális
tevékenységnek a kivitelezését közösen, amellyel az összes szabadtéri virág és zenekedvelőknek
szánt virágos eseményt szerveznek. Az idén a Marosszentanna-i növénytermesztők, több tíz fajta
virággal és cserjével fogják fogadni a látogatókat. A vállalkozók akik a településnek a főutcájában
laknak, a legszebb termékeikkel fognak kitelepedni a kapuik elé – pld. begóniák, muskátlik,
bársonyvirágok, krizantémok, petúniák, különböző folyó virág fajták és cserjék, akik pedig a
falúnak a mellék utcáiban laknak, a kiállításra 8:00 órai kezdettel fognak jönni. A napnak a második
felébe (16:00), a többi résztvevővel együtt, részt vesznek egy kulturális programon, amelynek a
rendeltetése minél több látogatónak a vonzása.

ELNÖK,
Péter Ferenc
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