MAROS MEGYEI TANÁCS

2020. június 25.-i
104. számú HATÁROZAT
A Maros megyének, a ”VIA TRANSILVANICA” projekt kivitelezésében való részvételének a
jóváhagyására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2020.06.19.-i 16187. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a
Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság 2020.06.19.-i 16216. sz. Szakjelentését,
a Jogügyi Szolgálatnak a 2020.06.19.-i 16240. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok
véleményezését,
Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnak, a Maros Megyének a 2014-2020-as periódusra szóló
Fejlesztési Tervének a jóváhagyására vonatkozó 2014.07.31.-i 107. sz. Határozatát,
Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a Románia turizmusi tevékenység megszervezésére
és lebonyolítására vonatkozó 58/1998. sz. Kormányrendelet 3. cikkely, 20. cikkely és 23. cikkely,
valamint a turista közvagyon bejegyzési, engedélyezési és kiemelési kritériumainak a
metodológiájának a jóváhagyására vonatkozó 33/2000. sz. Kormányhatározat előírásaira,
A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely
(1) bekezdés ”b” betű, megerősítve a (3) bekezdés ”d” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés
rendelkezései alapján,
határoz:
1. cikkely (1) Jóváhagyja Maros Megyének a részvételét, a ”VIA TRANSILVANICA” (Erdély
Útja), amelyet a Szociális Tăsuleasa Egyesület kivitelez.
(2) Maros Megye támogatni fogja a projektnek a kivitelezését, hosszútávon népszerűsíteni fogja és
hozzájárul a fenntarthatóságához.
2. cikkely (1) Jóváhagyja, a ”VIA TRANSILVANICA” tematikus útvonalnak a létrehozását, amely
át fog haladni: Marosvécs, Alsóidecs, Görgényoroszfalú, Görgényszentimre, Görgényhodák,
Libánfalva, Alsóköhér, Nyárádremete, Szováta, Héjjasfalva, Szászkézd, Apold, Fehéregyháza,
Segesvár és Dános településeken, mint az ország szintjén létrehozott útvonalnak a része.
(2) A Maros Megye területén áthaladó útvonalat belefoglalják a Megye Fejlesztési Tervébe.
3. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a
szakigazgatóságainak, a Hegyimentő Szolgálatnak és a “Visit Mureș“ Egyesületnek, amelyek
felelnek a végrehajtásáért.
ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
FŐJEGYZŐ
Paul Cosma
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IX/B/1 akta
JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ
A Maros megyének, a ”VIA TRANSILVANICA” projekt kivitelezésében való részvételének a
jóváhagyására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács, megyei közérdekű programokat kezdeményez és kivitelez, programok,
amelyeknek az általános célkitűzése, egy stratégiai szegmens kirajzolódása képezi, a szociális
fejlesztése és a közvagyon és turizmus értékesítésének az érdekébe.
Ezen tevékenységek célkitűzése, Maros Megyének a népszerűsítése, Románia szociális, kulturális
és turisztikai terein.
Ebben a kontextusban, a Beszterce-Naszód megyei, Borgótiha községbeli Szociális Tăsuleasa
Egyesület, a Maros Megye Közigazgatási Területi Egységet felkéri, hogy része legyen a ”VIA
TRANSILVANICA” projekt népszerűsítési fáradalmaihoz, pályázat, amely egy Romániában
egyedüli turisztikai- és zarándokútnak a kiépítését követi.
A ”VIA TRANSILVANICA” népszerűsíteni fogja, az általa megtett útvonal mentén fekvő 10
megyének (Mehedinți, Krassó-Szörény, Hunyad, Fehér, Szeben, Brassó, Hargita, Maros, BeszterceNaszód és Sucsáva) a természeti adottságait, történelmét és kulturális sokszínűségét, 1000 km
hosszú lesz és összeköti Erdélyt a Dunával, Szörényvár táján és Bokuvinával a Putna-i Monostorral.
Eddig 400 km valósítottak meg, az elkövetkező időbe át fognak adni másik 240 km-t Maros és
Hargita megyékben.
Ennek a projektnek a kivitelezése, az útvonal mentén fekvő megyék turisztikai és kulturális
lehetőségeinek az értékesítéséhez vezet és implicit módon az út menti közösségek gazdasági
fejlődését vonja maga után.
A fennebbiek szempontjából, javasoljuk jóváhagyásra a Maros megyének, a ”VIA
TRANSILVANICA” projekt kivitelezésében való részvételére vonatkozó, mellékelt
határozattervezetnek a jóváhagyását, amely megegyezik Maros Megye fejlesztési célkitűzéseivel is,
a Maros Megyei Tanácsnak a 107/2014. sz. Határozatával jóváhagyott 2014-2020-as periódusra
vonatkozó Megyei fejlesztési stratégia szerint.
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