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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2021. január 28.-i 

13. számú HATÁROZAT 

Azoknak a társulásoknak a vezető szerveiben, amelyeknek a tagja, Maros Megyének/a Maros 

Megyei Tanácsnak, a képviseletének a biztosítására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének az 1887/22.01.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Jogügyi Szolgálatnak a Szakjelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve: 

- az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. 

sz. Sürgősségi Kormányrendelet 175-176. cikkely előírásait, 

- az utólag módosított és kiegészített, a társulásokra és alapítványokra vonatkozó 26/2000. sz. 

Kormányrendelet előírásait, 

- azoknak a társulásoknak, amelyeknek tagja Maros Megye/a Maros Megyei Tanács, a 

statútumaiknak a rendelkezéseiknek az előírásait, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „e” betű, valamint a 182. cikkely (1) 

bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

 

1. cikkely Maros Megye/a Maros Megyei Tanács, azoknak a társulásoknak a vezető szerveiben, 

amelyeknek tagja, a jelen határozatnak a szerves részét képező melléklet szerint, van képviseltetve. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik, a mellékletben megnevezett társulásoknak és személyeknek, 

valamint a Maros Megyei Tanácsnak a Jogügyi és közigazgatási igazgatóságának.  

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 

 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/1 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

1887/22.01.2021. sz. 

IX/B/1 akta 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Azoknak a társulásoknak a vezető szerveiben, amelyeknek a tagja, Maros Megyének/a Maros 

Megyei Tanácsnak, a képviseletének a biztosítására vonatkozó határozattervezethez 

 

A 2020. szeptember 27.-i helyhatósági választások következtébe, 2020. október 30.-án megalakult a 

Maros Megyei Tanács, egy új négyéves mandátumra, a Közigazgatási törvénykönyv rendelkezései 

szerint, amely a megyei közhatóságnak az összetételének a módosulásához vezetett. 

Maros Megye/a Maros Megyei Tanács 6 közösségek közötti fejlődési társulásnak a tagja, amelyeket 

az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény alapján hoztak létre és 13 társulásnak a tagja, amelyeket az utólag módosított 

és kiegészített, a társulásokra és az alapítványokra vonatkozó 26/2000. sz. Kormányrendelet alapján 

hoztak létre. 

A társulásoknál, amelyeknek a Statútumuk szerint, a Részvényeseknek a Nagygyűlése, a tagoknak, 

a hivatalban levő törvényes képviselőkből alakul meg, valamint a társulásoknál, amelyekre a 

Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 175. cikkely 

előírásai vonatkoznak, a nagygyűlés összetétele jog szerint megváltozik, a Maros Megyei Tanács 

Elnökének a megválasztásával egyidejűleg, minden mandátumnak külön-külön. 

Viszont, azoknál a társulásoknál, amelyeknek a vezetőszervekbe, a Maros Megye/a Maros Megyei 

Tanács képviselőit, a döntéshozó hatóságnak a határozataival neveznek ki, meghatározott időre, a 

helyettesítésüket/visszavonásukat pedig, ugyancsak a kinevező döntéshozó hatóság határozatával 

történik, szükség van új képviselőknek a kinevezésére, a statútumok előírásainak megfelelően. 

A fennebb bemutatottak értelmébe, alávetjük jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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