MAROS MEGYEI TANÁCS

2020. március 10.-i
37. számú HATÁROZAT
A 2020. évi Ifjúsági alapból finanszírozandó tevékenységeknek a meghatározásáról
A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 6215/06.03.2020. sz. jóváhagyási beszámolóját,
a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóságnak a szak- és jogi jelentését, valamint a szakbizottságoknak
a véleményezéseit,
Maros megye területéről a megyei ifjúsági alapítványoknak és az ifjúsági és ifjúságért nem
kormányzati szervezeteknek a képviselőinek a konzultálására vonatkozó 11740/17.05.2019. sz.
Jegyzőkönyvet, valamint a szakbizottságok véleményezését,
Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnak, a Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének
a jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról szóló 17/2020. sz. és a
Maros megye általános költségvetéséből, a 2020. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági
tevékenységek és szociális ellátás területén, a nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének
éves programjának jóváhagyásáról szóló, 23/2020. sz. Határozatait és a Maros megye területéről a
megyei ifjúsági alapítványoknak és az ifjúsági és ifjúságért nem kormányzati szervezeteknek a
képviselőinek a konzultálására vonatkozó 5397/27.02.2020. sz. Jegyzőkönyvet ,
Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, 350/2006. sz. Ifjúsági törvény 28. cikkely
előírásaira,
Az utólag kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi
Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „f” betű, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai
alapján,
határoz:
1. cikkely Jóváhagyja a 2020. évi Ifjúsági alapból finanszírozandó tevékenységeket, a jelen
határozat szerves részét képező melléklet szerint.
2. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a
Humánerőforrás Szolgálatának és a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóságának, amelyek felelnek,
az ifjúság terén, a megyei érdekeltségű nonprofit tevékenységeknek, Maros Megye 2020. évi saját
költségvetéséből nyújtott nem visszatérítendő finanszírozásoknak a kiválasztási szessziójának az
elindításához szükséges dokumentációknak az összeállításáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
FŐJEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG
JOGÜGYI SZOLGÁLAT
6215/06.03.2020. sz.
IX/B/1 akta
JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ
A 2020. évi Ifjúsági alapból finanszírozandó tevékenységeknek a meghatározásáról szóló
határozattervezethez
A 350/2006. sz. Törvény 28. cikkely előírásainak értelmébe, Maros Megye 2020. évi általános
költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról szóló
17/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal, a megyei közhatóság létrehozta az Ifjúsági Alapot
100.000 lej értékbe, az ifjúsági tevékenységek, az ifjúsági és az ifjúságnak a nem kormányzati
szervezeteinek, valamint egyes helyi érdekeltségű ifjúsági tevékenységnek a finanszírozásának
érdekébe.
Mérlegelve, az utólag módosított és kiegészített, 350/2006. sz. Ifjúsági törvény 10. cikkely (2)
bekezdést, alátámasztva a 28. cikkely (2) bekezdés előírásaival, 2020. február 27.-én egy találkozót
szerveztek az ifjúsági és az ifjúságnak a nem kormányzati szervezeteinek a képviselőivel, találkozó,
amelynek a célja a 2020. évi Ifjúsági alapból finanszírozott tevékenységeknek a megállapítása.
Mivel, nem voltak az ifjúsági tevékenységeknek a kiegészítésére és módosítására vonatkozó
javaslatok, javasoljuk a 2020. évre, a 2019. évbe a Maros Megyei Tanács által jóváhagyott
ugyanazon ifjúsági tevékenységeknek a megtartását, a nem kormányzati szervezetek és az ifjúsági
szervezetek konzultálásával.
A bemutatottak értelmébe, alávetjük jóváhagyásra a 2020. évre létrehozott Ifjúsági alapból
finanszírozható tevékenységeket, a mellékelt határozattervezet szerint.

ELNÖK
Péter Ferenc
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