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2019. május 30.-i 

62. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a 

meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2. mellékletének a 

módosítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 12377/24.05.2019. sz. Indokolását, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a 12378/24.05.2019. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

12379/24.05.2019. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Gazdasági Igazgatóságnak a ”Transilvania Motor Ring” Komplexum Adminisztratív 

– Karbantartó Szolgálatának, a 11728/2019. sz. kérésére, 

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, 

valamint a 97. cikkely rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési 

intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2. 

melléklete módosul és a jelen határozat szerves részét képező melléklettel helyettesítik. 

II. cikkely A jelen határozatot közlik: a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a 

Humánerőforrás Szolgálatának és a Gazdasági Igazgatóságnak, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK nevébe 

Alexandru Cîmpeanu 

Alelnök 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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  12377/24.05.2019. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a 

meghatározására vonatkozó 2019. január 31.-i 7. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2. 

mellékletének a módosítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 7/31.01.2019. sz. Határozatával jóváhagyták, a Maros Megyei 

Tanácsnak a szakapparátusának a szerkezeti felépítését, a tisztség jegyzékét és a szervezési és 

működési szabályzatát, amelyet utólag módosítottak a Maros Megyei Tanács 33/2019. sz. 

Határozatával. 

A ”Transilvania Motor Ring” Komplexum Adminisztratív – Karbantartó Szolgálat, a 11728/2019. 

sz. átirattal a következő módosításokat kéri: 

- egy I fokozatú szakfelügyelői állásnak az átalakítását, kezdő fokozatú szakfelügyelői állássá; 

- egy IA rangú adminisztrátori állásnak az átalakítása kezdő referenssé. 

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

törvény, 91. cikkely (2) bekezdés ”c” betű előírja, a megyei tanácsnak a feladatköreként, a megyei 

tanácsnak a szervezési és működési szabályzatának, a szakapparátusnak, valamint a megyei érdekű 

intézményeknek és közszolgálatoknak és a megyei érdekeltségű kereskedelmi társaságoknak és 

önálló ügyvitelű vállalatoknak, a szervezési felépítésének, tisztségjegyzékének, a szervezési és 

működési szabályzatának, a jóváhagyását. 

Figyelembe véve a fennebbieket, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 

215/2001. sz. Helyi közigazgatási törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”a” betű alapján, amely a 

megyei tanácsnak a szakapparátusának a szervezését és működését, mint a megyei közhatóságnak a 

feladatát szabályozza, alávetik jóváhagyásra a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, 

egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 2019. január 31.-i 7. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozatnak a 2. mellékletének a módosítására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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