MAROS MEGYEI TANÁCS
2019. június 27.-i
73. számú HATÁROZAT
Az utólag módosított, a Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról és
egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról szóló 44/2019. sz. Maros Megyei Tanács
Határozatnak a módosítására és kiegészítésére vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 15.550/21.06.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági
Igazgatóságnak a 15.549/21.06.2019. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a
15.553/21.06.2019. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,
Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített a Helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006.
sz. Törvény 14. cikkely (4) bekezdés 19. cikkely (2) bekezdés és a 26. cikkely előírásait,
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, újraközölt a Helyi közigazgatásra vonatkozó
215/2001. sz. Törvény 91. cikkely, (1) bekezdésének, „b” betű, alátámasztva a (3) bekezdés ”a”
betűvel, valamint a 97. cikkely, (1) bekezdés előírásainak alapján,
határoz:
I. cikkely Az utólag módosított, a Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének a
jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról szóló 44/2019. sz.
Maros Megyei Tanács Határozat, a következőképpen lesz módosítva:
1. Az 1. cikkely módosul és a következő lesz a tartalma:
”1. cikkely Jóváhagyja Maros megye 2019. évi általános költségvetését, 782.522.000 lejes összegbe
a jövedelmeknél és 883.522.000 lejes összegbe a kiadásoknál, az 1/c melléklet szerint.”
2. A 2. cikkely módosul és a következő lesz a tartalma:
”2. cikkely Jóváhagyja Maros Megye költségvetését a 2019. évre, 401.703.000 lejes összegbe a
jövedelmeknél és 502.703.000 lejes összegbe a költségeknél, a működési szakaszon és a fejlesztési
szakaszon.”
3. Az 5. cikkely módosul és a következő tartalmat kapja:
”5. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanácsnak a saját és a teljes egészében vagy részlegesen
Maros Megye költségvetéséből finanszírozott intézményeknek a költségvetését, a kiadások
cikkenkénti és bekezdésenkénti részletezésével a 3. sz. mellékletek szerint, a 3/1 számútól a 3/184
számúig”
4. Az 1/b, 2/b, 2/1/b, 2/2/a, 3/15, 3/16, 3/17, 3/74/a, 3/86, 3/87/a, 4/a, 5/1/a, 5/2, 7/a és 8 sz.
mellékletek megváltoznak és az 1/c, 2/c, 2/1/c, 2/2/b, 3/15/a, 3/16/a, 3/17/a, 3/74/b, 3/86/a, 3/87/b,
4/b, 5/1/b, 5/2/a, 7/b és 8/a sz. mellékletekkel lesznek helyettesítve.
5. A 3/177. sz. melléklet után beszúrnak 7 új mellékletet, a 3/178, 3/179, 3/180, 3/181, 3/182, 3/183
és 3/184 számúakat.
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II. cikkely Az 1/c, 2/c, 2/1/c, 2/2/b, 3/15/a, 3/16/a, 3/17/a, 3/74/b, 3/86/a, 3/87/b, 3/178, 3/179,
3/180, 3/181, 3/182, 3/183, 3/184, 4/b, 5/1/b, 5/2/a, 7/b és 8/a számú mellékletek a jelen
határozatnak a szerves részei.
III. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Prefektusi Hivatallal és a Maros Megyei
Tanácsnak a szakapparátusának az igazgatóságainak, szolgálatainak és osztályainak, amelyek
felelnek a végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK
15550/21.06.2019. sz.
INDOKOLÁS
Az utólag módosított, a Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról és
egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról szóló 44/2019. sz. Maros Megyei Tanács
Határozatnak a módosítására és kiegészítésére vonatkozó határozattervezethez
A Maros Megyei Klinikai Kórház, a 15.220/18.06.2019. sz. átirattal, kéri az intézménynek a
költségvetésének a kiigazítását, 323.000 lejes összeggel való növeléssel, az Egészségügyi Szociális
Biztosítás Egységes Országos Alapnak a Költségvetéséből kapott szubvenciókból, a fizetési
jogoknak a fedezésének az érdekébe.
A Dicsőszentmárton-i ”Dr.Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház, a 13.747/07.06.2019. sz.
átirattal a tudomásunkra hozta a Egőszsőgügyi Minisztérium által, 1.000.000 lejes összegnek az
átutalását, az egységnek orvosi készülékekkel való felszerelésének az érdekébe. Javasoljuk az
intézménynek a költségvetésének a növelését, valamint a programnak a társfinanszírozását 112.000
lejes összeggel, amely a megye költségvetésének az összeállításánál elő volt írva a 3/17. sz.
mellékletben ”Korházak társfinanszírozása a 95/2006. sz. Törvény szerint”.
Figyelembe véve, az egyes társulások és intézmények által megfogalmazott kéréseket, a Maros
Megyei Tanácsnak, egyes megyei közérdekű kulturális és szociális tevékenységeknek a
megszervezésében, lebonyolításában és finanszírozásában való részvételére vonatkozóan, javasolják
a 175.000 lejes összegnek a kiutalását erre a célra, a 3/178-tól a 3/183-ig mellékletek szerint.
A Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház, a 15.225/18.06.2019. sz. átirattal, kéri
egyes beruházási munkálatoknak a folyó javítási munkálatainak a besorolásának a megváltoztatását,
ugyanannak a jóváhagyott szakasznak a keretében.
A 15.320/19.06.2019. sz. átirattal a Különleges Problémák Területi Szerve, kéri a Maros megyei
különleges problémák területi szervének a jóváhagyott költségvetésének a kiigazítását, ugyanannak
a szakasznak a keretében.
Az említett módosítások megtalálhatók az 1/c, 2/c, 2/1/c, 2/2/b, 3/15/a, 3/16/a, 3/17/a, 3/74/b,
3/87/b, 3/178, 3/179, 3/180, 3/181, 3/182, 3/183, 4/b, 5/1/b, 5/2/a, 7/b és 8/a sz. mellékletekben.
A fentiek értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet.

ELNÖK
Péter Ferenc

Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1.
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

1/1

