MAROS MEGYEI TANÁCS

2020. március 17.-i
40. számú HATÁROZAT
Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 7294/17.03.2020. sz. Indokolását, a Költségvetési
Szolgálatnak a 7303/17.03.2020. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 7310/17.03.2020. 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, 26. cikkely és 82. cikkely
előírásait,
A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 87. cikkely
(2) bekezdés, 88. cikkely, 173. cikkely (1) bekezdés ”b” betű, megerősítve a (3) bekezdés ”a”
betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján,
határoz:
I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megye 2020. évi általános
költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról
szóló 17/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat, a következőképpen lesz módosítva és
kiegészítve:
1. Az 1. cikkely módosul és a következő lesz a tartalma:
”1. cikkely Jóváhagyja Maros megye 2020. évi általános költségvetését, 797.996.000 lejes összegbe
a jövedelmeknél és 899.496.000 lejes összegbe a kiadásoknál, az 1/b melléklet szerint.”
2. Az 1/a, 2/a, 2/2/a, 3/14/a, 3/74/a, 4/a, 5/1/a és 7/a mellékletek módosulnak és az 11/b, 2/b, 2/2/b,
3/14/b, 3/74/b, 4/b, 5/1/b és 7/b mellékletekkel lesznek helyettesítve, amelyek a jelen határozatnak a
szerves részei.
II. cikkely A jelen határozatot közlik az alárendelt intézményeknek, a Maros Megyei Tanácsnak a
szakapparátusának az igazgatóságainak, szolgálatainak és osztályainak, amelyek felelnek a
végrehajtásáért.
ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
FŐJEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

7294/17.03.2020. sz.
JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ
Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 19.
cikkely előírásai szerint, a Maros Megyei Tanács jóváhagyhatja a saját költségvetésének a
kiigazítását, a fő hitelutalványozók egyes megalapozott javaslataik következtébe.
Figyelembe véve a Covid 19 vírusos fertőzésre vonatkozó epidemiológiai kontextust, a Maros
Megyei Klinikai Kórház, a 7281/17.03.2020. sz. átirattal, kéri a beruházási listának a kiegészítését
16 pozícióval, különálló felszerelések az Intenzív Aneszteziológiai – Terápia Részleg részére. A
fennebb említett felszereléseknek és berendezéseknek a megbecsült értéke 2.711.000 lej.
Hasonlóan, a 7176/16.03.2020. sz. átirattal az intézmény a tudomásunkra hozza, hogy a Maros
Megyei Közegészségügyi Igazgatóság kiegészítette az Elsődleges ragályos betegségeknek a
felügyeleti és ellenőrzési nemzeti programjának kiutalt összegeket, 300.000 lejes összeggel.
Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 39.
cikkely (3) bekezdés szerint, a Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására
vonatkozó határozattervezetet, 2020. március 17.-én kifügesztették közvitára, az intézmény
hirdetőtáblájára, a 7268/17.03.2020. sz. alatt.
A fennebbiek értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet.
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