MAROS MEGYEI TANÁCS

2019. június 27.-i
79. 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 módosítására és
kiegészítésére vonatkozóan

A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 15268/18.06.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági
Igazgatóságnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok
véleményezéseit,
Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnál a 12417/24.05.2019., 11357/15.05.2019.,
9880/24.04.2019., 13612/07.06.2019., 13208/03.06.2019. sz. alatt iktatott, a megyei közérdekű
tevékenységeknek a szervezésére, lebonyolítására és finanszírozására vonatkozó kéréseket,
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, és a 91.
cikkely (6) bekezdés a) betű, valamint a 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 módosulnak és
kiegészítődnek, amint következik:
1. Az 1. Melléklet 70. pont után, beiktatják, a 71, 72, 73, 74, 75. pontokat, amelyeknek a tartalma az
I mellékletbe vannak foglalva.
2. A 2. Melléklet, A Fejezet A Maros Megyei Tanács által, intézményekkel és szervezetekkel
partnerségbe megvalósított tevékenységek, a 70. pont után, beiktatják, a 71, 72, 73, 74, 75.
pontokat, amelyeknek a tartalma az II mellékletbe vannak foglalva.
3. Az 1. Melléklet 18. pont és a 2. Melléklet, A. Fejezet A Maros Megyei Tanács által,
intézményekkel és szervezetekkel partnerségbe megvalósított tevékenységek, 18. pontban, az
esemény lebonyolításának a periódusa 2019. 09. 20.
(2) Az I és II mellékletek a jelen határozatnak a szerves részei.
II. cikkely Jelen határozatot közlik a ”Club Sportiv Ring Box”Egyesülettel, a ”The Tiberius
Festival” Egyesülettel, a ”Mikház-i Csűrszínház” Egyesülettel, a Marosvásárhely-i Orvosi,
Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológia Egyetemmel, a CHEIA Szociális Pedagógusok
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Egyesületével, a a Vizuális Média és Művészeti Alkotók Támogatásának és Népszerűsítésének az
érdekében működő SIMFEST Kulturális Egyesülettel, valamint a Maros Megyei Tanácsnak a
Gazdasági Igazgatóságával, amelyek felelnek a végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma

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

2/2

MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK
15268/18.06.2019. sz.
VI 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 és
kiegészítésére vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács, megyei közérdekű programokat kezdeményez és kivitelez, programok,
amelyeknek az általános célkitűzéseik, a szociális fejlődésnek és kulturális turizmusnak az
értékesítésének a stratégiai szegmensének a kivonalazódása képezi. Ennek az értelmében, öt nagy,
megyei érdekű, projektet javasolnak, amelyeknek a révén a Maros megyei közösségnek egy plusz
kulturális értéket lehet nyújtani, támogatva a Maros megyei egyetemi teljesítményt és környezetet,
amint következnek:
- A ”Club Sportiv Ring Boksz”Egyesület, 2019. október 21-26 között szervezi meg az Ökölvívó
Felnőtt Országos Bajnokságnak a Döntőjét, Marosvásárhelyen a Sportcsarnokban, ahol az ország
legértékesebb ökölvívói és edzői lesznek jelen, akiket a Román Ökölvívó Federáció vezetősége fog
asszisztálni;
- A ”The Tiberius Festival”, 2019. október 03-04 között szervezi meg a Tiberius Fesztivált. Ez egy
nemzetközi, klasszikus zene, mozgó kamarazenei esemény és kvartett művészeti kurzus;
- A Csűrszínházi Napok, egy esemény, amelyet a ”Mikház-i Csűrszínház” egyesület szervez, 2019.
július 1-20 között, egy olyan kulturális kontextusban, amelyben folytatják a helyi hagyományt,
kiemelve Mikházát is, amely még egyszer a művészet és a kultúra valóságos földrajzi pontja lesz. A
projekt megelőz és közrefog más eseményeket, amelyek meghatározzák a vidéknek a történelmi és
kulturális adottságait, előtérbe hozva a színházi hagyományokat és művészetet és fontos, külön a
fiataloknak, de a többi korhatároknak, szentelt zenei eseményeket;
- A Marosvásárhely-i Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológia Egyetem, 2019. október
03-04 között, egy széleskörű nemzetközi tudományos rendezvényt szervez – az INTER-ENG
Konferencia XIII. alkalommal. A bemutatott dolgozatoknak a nemzetközileg ismertté válnak,
kiemelve a tudományágak közötti kölcsönösséget, tekintettel a maradandó ipar, az ipar
újdonságainak vagy a környezet védelmének fejlődéseire. Mindezeket, egy prioritást fognak
jelenteni és plenáris üléseken és ágazatonként fogják megvitatni, ahol a mérnöki szakmának az
aktuális problémáiról fognak tárgyalni;
- 2019. augusztus 26 - szeptember 1 között, a Vizuális Média és Művészeti Alkotók Támogatásának
és Népszerűsítésének az érdekében működő SIMFEST Kulturális Egyesület, megszervezi a
SIMFEST – 2019 a Független Tévék és Producerek Nemzetközi Fesztiválját, egy komplex
kulturális rendezvény, amely a szakverseny mellett, magába foglal számos más eseményt: művészi
és dokumentum filmek vetítése a közönségnek, nemzetközileg elismertérdemes személyek által
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tartott masterclass-ok; könyvbemutatók; zene és vers bemutatók; megyei kulturális, történelmi és
gazdasági létesítményeknek a látogatása.
Ugyanakkor, egyes résztvevőknek a rendelkezésre állásukra vonatkozó okok miatt, megküldték az
elhalasztási kérelmét, az ”ADHD – állapotnélküli állapot” Nemzetközi Konferenciának, amelyet a
CHEIA Szociális Pedagógusok Egyesülete javasolt és a Maros Megyei Tanácsnak a 47/17.04.2019.
sz. Határozatával hagytak jóvá, 2019. szeptember 20.-ra.
Mivel, a kulturális diverzitás, valamint a fiatalok nevelése, a megyei közhatóság által vállalt
célkitűzések, s mivel adott a helyi közösségnek az érdeklődése ezen események iránt, úgy
értékeljük, hogy indokoltak az ilyen partnerségek.
Figyelembe véve a
határozattervezetet.
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ELNÖK,
Péter Ferenc
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