
Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro        1/2 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

 
 
 
 

2019. augusztus 29.-i 
101. számú HATÁROZAT 

A Romániának az iskolákért programjának, a 2019-2020-as tanévre való lebonyolításában és 
kivitelezésében, egyes felelősségeknek a vállalására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 21848/27.08.2019. sz. Jóváhagyási beszámolóját, 
a Közigazgatási és Kancellária Szolgálat 22020/28.08.2019. sz. szakjelentését, a Jogügyi 
Szolgálatnak 22026/28.08.2019. sz. a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a közbeszerzésre vonatkozó 98/2016. sz. 
Törvényben a közbeszerzési szerződésnek/keret-egyezményének az odaítélésére vonatkozó 
előírásoknak az alkalmazásának a metodológiai normáinak a jóváhagyásáról szóló 395/2016. sz. 
Kormányhatározat előírásaira, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, Romániának az iskolákért a 2017-2023-as 
periódusba programjának és annak a 2017-2018-as tanévbe való kivitelezésének a költségvetésének 
a meghatározásának a jóváhagyására vonatkozó 640/2017. sz. Kormányhatározat – 6. sz. Melléklet, 
előírásait, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 
(1) bekezdés f) betű, a 182. cikkely (1) és (4), megerősítve a 135. cikkely (8) bekezdés előírásai 
alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) A Maros Megyei Tanács vállalja, Maros megyében, a Románia az iskolákért 
programnak, a 2019-2020-as tanévre, a keret-egyezményeknek és a termékeknek a beszerzésének a 
későbbi szerződéseinek az odaítélésének az eljárásának a megszervezését és lebonyolítását, kivételt 
képez Nyárádszereda városa. 

(2) Az (1) bekezdésben említett Programhoz tartozó oktatási intézkedések azok maradnak, 
amelyeket a Románia programja az iskolákért keretében, a Maros megyei engedélyezett/akkreditált 
állami és akkreditált magán 4 órás normál programos óvodák óvódásainak és az állami és magán 
elemi és általános oktatás diákjainak, a 2018-2019-es és 2019-2020-as tanévekbe kiosztandó 
termékeknek a jegyzékének, valamint a hozzátartozó oktatási intézkedéseknek a jóváhagyására 
vonatkozó, 83/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal hagytak jóvá. 
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2. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Mezőgazdasági Kifizetési és Beavatkozási 
Ügynökségnek, valamint a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a Jogügyi és 
Közigazgatási Igazgatóságának, Gazdasági Igazgatóságának, amelyek felelnek a végrehajtásáért.  

 
ELNÖK 

Péter Ferenc 
 

Ellen jegyzi 
JEGYZŐ 

Paul Cosma
 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 
 

21848/27.08.2019. sz. 
VI D/1 akta  
 
 
 
JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Romániának az iskolákért programjának, a 2019-2020-as tanévre való lebonyolításában és 
kivitelezésében, egyes felelősségeknek a vállalására vonatkozó határozattervezethez 

 

Az utólag módosított és kiegészített, Romániának az iskolákért a 2017-2023-as periódusba 
programjának és annak a 2017-2018-as tanévbe való kivitelezésének a költségvetésének a 
meghatározásának a jóváhagyására vonatkozó 640/2017. sz. Kormányhatározattal, elő van írva az 
engedélyezett/akkreditált állami és akkreditált magán 4 órás normál programos óvodák óvódásainak 
és az állami és magán elemi és általános oktatás diákjainak, friss gyümölcs, tej, tejtermékek és 
péksütemények ingyenes kiosztása egy napi/óvódás/iskolás értéken belül. 

2019.04.12.-én aláírták a tej, tejtermékek, gyümölcsök és péktermékek kiosztásának a keret 
egyezményét, 2 éves érvényességgel, utólag megkötötték az utólagos szerződéseket a 2019.05.06-
2019.06.14. periódusra. 

A 2019-2020-as tanévre szükség van egyes új, a termékek szolgáltatására vonatkozó szerződésnek a 
megkötésére, amelyek tárgya a Románia az iskolákért program, a 8848/6F, 8898/2L és 9015/4G sz. 
Keret-egyezményeknek az aláíró gazdasági egységeivel. 

Ami a tejtermékeket és a gyümölcsöket illeti, mivel azoknak a beszerzéséért, a FEGA pénzügyi 
segítséget igényelő kérést fogalmaznak meg, a kérelmezőnek a kéréséhez szükség van a 
Romániának az iskolákért programjának, a 2019-2020-as tanévre való lebonyolításában és 
kivitelezésében, egyes felelősségeknek a vállalására vonatkozó határozatnak a mellékelésére. 

A fennebbiek értelmébe, a Maros Megyei Mezőgazdasági Kifizetési és Beavatkozási Ügynökség 
kifejezetten megemlítette ezt a követelményt, amelynek értelmébe szükség van ennek a 
felelősségnek a vállalására, a mellékelt határozattervezet szerint. 

 
 
 
ELNÖK 

Péter Ferenc 


