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2021. november 3.-i 

181. számú HATÁROZAT 

Az "Élet az újszülöttek számára Maros megyében" Projekt kivitelezésének az érdekébe, a Maros 

Megyei Tanács, a Cristi Vasiliu Egyesület és a Maros Megyei Klinikai Kórház közötti 

partnerségnek a jóváhagyására vonatkozó 111/07.07.2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 29945/29.10.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági igazgatóság szakjelentését, a Jogügyi szolgálat jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Figyelembe véve, a Cristi Vasiliu Egyesület 18/27.10.2021. sz. kérését, amelyet a Maros Megyei 

Tanácsnál a 29739/27.10.2021. sz. alatt iktattak, 

Tekintettel, a Vodafone Románia Alapítvány által lebonyolított, az ”Élet az újszülötteknek Alap”, 

nem visszatérítendő finanszírozási programnak, a Pályázói útmutatójának az előírásaira, 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „e” betű, alátámasztva a (7) bekezdés „a” 

betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely Az "Élet az újszülöttek számára Maros megyében" Projekt kivitelezésének az érdekébe, a 

Maros Megyei Tanács, a Cristi Vasiliu Egyesület és a Maros Megyei Klinikai Kórház közötti 

partnerségnek a jóváhagyására vonatkozó 111/07.07.2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozat a 

következőképpen módosul: 

1. A melléklet módosul és a jelen határozat szerves részét képező melléklettel lesz helyettesítve. 

II. cikkely Jelen határozatot közlik, a Cristi Vasiliu Egyesülettel, a Maros Megyei Klinikai 

Kórháznak és a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági igazgatóságával, amelyek 

felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az "Élet az újszülöttek számára Maros megyében" Projekt kivitelezésének az érdekébe, a Maros 

Megyei Tanács, a Cristi Vasiliu Egyesület és a Maros Megyei Klinikai Kórház közötti 

partnerségnek a jóváhagyására vonatkozó 111/07.07.2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

módosításáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács 111/07.07.2021. sz. Határozatával jóváhagyták, az "Élet az újszülöttek 

számára Maros megyében" projekt kivitelezésének az érdekébe megkötött, a Maros Megyei Tanács, 

a Cristi Vasiliu Egyesület és a Maros Megyei Klinikai Kórház közötti partnerséget, a Vodafone 

Románia Alapítvány által finanszírozott, „Élet az Újszülötteknek Alap” program keretében. A 

pályázó útmutatója szerint, ennek az egyezménynek a létezése, kötelező feltétel ahhoz, hogy 

finanszírozást szerezhessenek a program keretében. 

A 18/27.10.2021. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 29739/27.10.2021. sz. alatt 

iktattak, a Cristi Vasiliu Egyesület közölte, hogy a programot döntőssé nyilvánították, következve, 

hogy a szerződési fázisba lépjen és a finanszírozó, Vodafone Alapítvány felkérésére, kérte a 

partnerségi egyezmény módosítását, amint következik: 

1. A projekt hozzávetőleges teljes költségvetésének a csökkentése 1.000.000 lejről 932.410 

lejre. 

2. A finanszírozás szerkezetének a módosítása a következőképpen: 791.750 lej a Vodafone 

Alapítvány részéről jött finanszírozás és 140.660 lej a pályázó társfinanszírozása, amelyből 

100.000 lej társfinanszírozás a Maros Megyei Tanács részéről és 40.660 lej társfinanszírozás 

a Cristi Vasiliu Egyesület részéről. 

3. A felszerelések karbantartási költségeinek a felelősségének, a Maros Megyei Klinikai 

Kórházra való ruházása, miután azok meghaladják a szavatossági időt, a következő 5 évre, 

hozzávetőleges költségvetés 80.000 lej HÉA-val együtt. 

4. A fennebb említett 40.660 lejes társfinanszírozásnak és figyelembe véve, a Maros Megyei 

Klinikai Kórház újszülött terápiájának a távorvoslási megoldásának a feltételes 

jóváhagyásához, a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház újszülött intenzív 

terápiás osztályának távorvoslási megoldással való felszerelési projektjének a 

lebonyolításához szükséges 45.000 lej biztosításának az érdekébe, a Cristi Vasiliu egyesület 

által szervezett, adománygyűjtési kampánynak a megemlítése. 

5. Mindenik partner részvétele, a projekt kommunikációs és népszerűsítési sajátos 

tevékenységeinek a kivitelezésében. 



Figyelembe véve a fennebbieket, alávetem jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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