MAROS MEGYEI TANÁCS
2020. március 31.-i
44. számú HATÁROZAT
A „SOLIDARIS” megyei közérdekű programnak és annak a kivitelezésének, az együttműködési
egyezményének a jóváhagyására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 8768/31.03.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a
Gazdasági Igazgatóság, Vagyonkezelési, közszolgálati és vállalatirányítási osztály szakjelentését, a
Jogügyi Szolgálat jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,
Figyelembe véve, a Romániának az egész területére, a szükségállapotnak a kihirdetésére vonatkozó,
Románia Elnökének a 195/2020. sz. Rendeletét, amelyet Románia Hivatalos Közlönyének a 2020.
március 16.-i 212. számában tettek közzé, és a Belügy Minisztérium által kibocsátott, a COVID-19
elterjedésének a megelőzési intézkedéseire vonatkozó, 2020. március 24.-i 3/2020. sz. Katonai
rendeletet, amelyet közzétettek, Romániának a 2020. március 24.-i 242. sz. Hivatalos Közlönyében,
Tekintettel, a Belügy Minisztérium által kibocsátott, a COVID-19 elterjedésének a megelőzési
intézkedéseire vonatkozó 2/2020. sz. Katonai rendeletet,8. cikkely (1) bekezdés előírásaira, amelyet
közzétettek, Romániának a 2020. március 21.-i 232. sz. Hivatalos Közlönyében,
Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz.
Sürgősségi Kormányhatározat 173. cikkely (1) bekezdés e) betű, megerősítve a (7) bekezdés a)
betűvel, valamint a 135. cikkely (8) bekezdés és a 182. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek
alapján,
határoz:
1. cikkely Jóváhagyja az 1. sz. Mellékletbe foglalt, „SOLIDARIS” megyei közérdekű programot.
2. cikkely Jóváhagyja, az 1. cikkelyben említett programnak a kivitelezésének az érdekébe, a 2. sz.
mellékletbe foglalt együttműködési egyezményt.
3. cikkely A Maros Megyei Tanács által a programnak a keretében lebonyolított tevékenységeknek
a finanszírozását a 87.02.50 költségvetési fejezetnek a 20.30.30 „Más gazdasági tevékenységek”
cikkelyéből fogják biztosítani.
4. cikkely Az 1 és 2 mellékletek, a jelen határozat szerves részei.
5. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét a 2. cikkelyben előírt
együttműködési egyezménynek az aláírására.
6. cikkely Jelen határozatot közlik a Román Vöröskereszt Maros Megyei kirendeltségének, a
Marosvásárhely-i „Solidaris” Egyesületnek és a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságának,
amelyek felelnek a végrehajtásáért.
ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
FŐJEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK
8768/31.03.2020. sz.
IX.B/1 akta
JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ
A „SOLIDARIS” megyei közérdekű programnak és annak a kivitelezésének, az együttműködési
egyezményének a jóváhagyására vonatkozóan
Figyelembe véve, a SARS-CoV-2 koronavírus elterjedése által kialakult nemzetközi epidemiológiai
helyzetnek a fejlődését, valamint az Egészségügyi Világszervezet által kihirdetett „Világjárványt”, a
2020. március 16.-i 212. sz. Románia Hivatalos Közlönyében közzétett, Románia Elnökének a
195/2020. sz. Rendeletével, bevezették a szükség állapotot, Romániának az egész területére, 30
napos határidőre.
A 195/2020. sz. Rendelet 4. cikkely (2) és (4) bekezdés alapján, a Belügy Minisztérium
kibocsátotta, a COVID-19 elterjedésének a megelőzési intézkedéseire vonatkozó 2/2020. sz.
Katonai rendeletet, amelyet közzétettek, Romániának a 2020. március 21.-i 232. sz. Hivatalos
Közlönyében. Ennek a katonai rendeletnek a 8. cikkely (1) bekezdése szerin, a helyi közigazgatási
hatóságok kötelesek azonosítani és nyilvántartsák a több mint 65 éves személyeket, akiknek
nincsenek támogatóik vagy más segítségük, biztosítsanak nekik támogatást, a lakáson kívüli
tartózkodásaik minimalizálásának az érdekébe.
Hasonlóan, a Belügy Minisztérium által kibocsátott, a COVID-19 elterjedésének a megelőzési
intézkedéseire vonatkozó, 2020. március 24.-i 3/2020. sz. Katonai rendelettel, amelyet közzétettek,
Romániának a 2020. március 24.-i 242. sz. Hivatalos Közlönyében, megtiltották a 65. életévüket
betöltött személyeknek a közlekedését, a lakásukon/gazdaságukon kívül, az meg van engedve, de
csak 11,00-13,00 órák között, csak szigorúan annak a cikkelynek a tartalmába foglalt okokból
kifolyólag.
Ebben a kontextusban és tekintettel a tényre, hogy a lakosság nincsen felkészülve és nincsen
kiképezve, mindenre ami a vírus elterjedésének a megelőzését illeti, egy Maros megyei, nem
kormányzati szervezet csoport (ONG), amelyek szociális támogatási tevékenységet végeznek,
kezdeményeztek, a Maros Megyei Tanáccsal partnerségbe, egy a lakásaikon kívül korlátozott,
rokonok nélkül élő vagy a közösségnek a támogatására szoruló személyeknek szánt programot.
A programnak a megbecsült költségvetése 358.515 lej lesz, amelyből a Maros Megyei Tanácsnak a
pénzügyi hozzájárulása 328.890 lej, amelyet a 87.02.50. Költségvetési fejezetből, 20.30.30. cikkely
„Más gazdasági tevékenységek”.
A fennebbiek értelmében, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, a „SOLIDARIS” megyei
közérdekű programot és annak a kivitelezésének az együttműködési egyezményét, a mellékelt
határozattervezet szerint.
ELNÖK,
Péter Ferenc

