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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2019. május 30.-i 

64. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács által összehangolt 2019. évi gazdasági-szociális tevékenységek 

programjának jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének, a 2019.05.24.-i 12360. sz. Indokolását, a Regionális 

Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés b) betű és a (3) bekezdés d) betű, valamint a 97. 

cikkely előírásainak alapján, 

 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanács által összehangolt, 2019. évi gazdasági-szociális 

tevékenységek programját, a melléklet szerint, amely szerves része a jelen határozatnak. 

2. cikkely A jelen határozat végrehajtásáért felelnek, a Maros Megyei Tanácsnak, a saját 

szakapparátusának a szakigazgatóságai és az alárendelt intézmények. 

 

 

 

 

ELNÖK nevébe 

Alexandru Cîmpeanu 

Alelnök 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZŐ 

IGAZGATÓSÁG 

 

 

12360/24.05.2019. sz. 

____ akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanács által összehangolt 2019. évi gazdasági-szociális tevékenységek 

programjának jóváhagyására vonatkozóan 

 

 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény előírásainak értelmében, a közhatóságoknak a feladatuk a megye gazdasági-

szociális fejlődésének a stratégiájának, prognózisának és programjának az elfogadása. Ezek 

fontosak úgy a megye harmonikus gazdasági-szociális fejlődéséhez, mint az Európai Unió által a 

rendelkezésre bocsátott alapok megpályázásához és a hatékony módon való felhasználásukhoz. 

Ennek értelmébe, a 2014-2020-as periódusra, Maros megye fejlesztési tervébe foglalt tevékenységi 

irány szellemében, kidolgozták a Maros Megyei Tanács által összehangolt 2019. évi gazdasági-

szociális tevékenységek programját, amelyet a Maros Megyei Tanács 2019.04.17.-i 44. sz. 

Határozatával jóváhagyott költségvetéséből és külföldi nem visszatérítendő alapokból 

finanszíroznak. A program tevékenységeit bele foglalják a Maros Megyei Prefektusi Hivatal 

szintjén kidolgozott ”Tevékenységek programja a 2019. évre”, a Románia Parlamentjének 1/2018. 

sz. Határozatával elfogadott 2018-2020-as Kormány Programba foglalt célkitűzések 

megvalósításáért. 

A 2019. évre, mint minden évben, a Megyei Tanács szakigazgatóságai és a neki alárendelt 

intézmények, javasolnak saját tevékenységi programot, amelyek a következőképpen vannak 

megalkotva: 

1. A Maros Megyei Tanács és az alárendelt intézmények beruházási és javítási programja; 

2. Utak munkálatainak a programja költségvetési alapokból; 

3. A helyi közigazgatás számítógépesítésének programja; 

4. Külföldi együttműködések programja; 

5. Maros megye közköltségvetéséből nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének programja, 

a 2019. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás terén; 

6. A turizmus fejlődése Maros megyében, program; 

7. Az európai alapokra vonatkozó kommunikációs program; 

8. A Maros Megyei Tanács közkommunikációs programja; 

9. A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság programja; 

10. A Megyei tanácsnak alárendelt kulturális intézmények kulturális tevékenységeinek programja. 
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A Maros Megyei Tanács által összehangolt 2019. évi gazdasági-szociális tevékenységek programja 

egy pragmatikus program szeretne lenni, amelyet a lebonyolításának az ideje alatt felügyelnek és 

kiértékelnek és egy, a Maros megye gazdasági-szociális fejlődésének érdekében, a 2019. évre, 

kezdeményezett tevékenységek, leltározását képviseli. Persze, oly mértékben, hogy amennyiben 

szükségesnek ítélik, ki lehet egészíteni új javaslatokkal. 

Figyelembe véve a fent bemutatottakat, alávetjük jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács által 

összehangolt 2019. évi gazdasági-szociális tevékenységek programjának jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezetet. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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