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2022. március 24.-i 

45. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács 140/26.08.2021. sz. Határozatával létrehozott, Maros megye informális 

településeinek lakóinak az életkörülményeinek a javulásához szükséges intézkedések bevezetését 

irányító bizottságnak, a névleges összetételének a módosítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Alelnökének, Kovács Mihály-Levente úrnak a 6852/17.03.2022. sz. 

Jóváhagyási beszámolóját, a Véleményező, Engedélyező és Ellenőrző Szolgálat szakjelentését és a 

Jogügyi Szolgálat jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a terület és városrendezésre vonatkozó 

350/2001. sz. Törvény 22^1. cikkely (2) és (3) bekezdések előírásait,  

Tekintettel, a Marosvásárhely-i Szociális Ellátási Igazgatóságtól, a Marosvásárhely Municípium 

Helyi Tanácsa alárendeltségében létrehozott közintézménytől kapott 1027/02.02.2022. sz. átiratra, 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „f” betű rendelkezései alapján, alátámasztva 

a 182. cikkely (1) bekezdéssel,  

 

határoz: 

 

1. cikkely A Maros Megyei Tanács 140/26.08.2021. sz. Határozatával létrehozott, Maros megye 

informális településeinek lakóinak az életkörülményeinek a javulásához szükséges intézkedések 

bevezetését irányító bizottságnak, a névleges összetétele módosul, a Marosvásárhely-i Szociális 

Ellátási Igazgatóságnak a képviselőjének a bizottságba való beiktatásának értelmében, Moraru 

Andreia Ligia hölgy személyében, aki az illető intézmény végrehajtó igazgatója. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Terület és 

Városrendezési Igazgatóságának, az intézményeknek és szervezeteknek, amelyeknek kinevezett 

tagjaik vannak a Bizottságban, valamint az 1. cikkelyben megnevezett személynek és a Bizottság 

többi tagjainak, akik felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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6852/17.03.2022. sz. 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Tanács 140/26.08.2021. sz. Határozatával létrehozott, Maros megye informális 

településeinek lakóinak az életkörülményeinek a javulásához szükséges intézkedések bevezetését 

irányító bizottságnak, a névleges összetételének a módosításáról szóló határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanács 140/26.08.2021. sz. Határozatával létrehozták, a Maros megye informális 

településeinek lakóinak az életkörülményeinek a javulásához szükséges intézkedések bevezetését 

irányító bizottságot és jóváhagyták annak a Szervezési és működési szabályzatát. 

A Maros Megye informális településeinek lakóinak az életkörülményeinek a javulásához szükséges 

intézkedések bevezetését irányító bizottság névszerinti összetétele, a saját területeiken informális 

településeket beazonosító közigazgatási területi egységek és a szociális ellátás területén 

tevékenykedő entitások részéről kapott javaslatok következtében volt meghatározva. 

Figyelembe véve, hogy a kérésünk következtében, Marosvásárhely Municípium, a 

4359/16.02.2021. sz. átirattal közölte, hogy Marosvásárhely Municípium területén azonosított 

informális településeket, anélkül, hogy kinevezett volna egy képviselőt, aki a Bizottságnak tagja 

legyen, a 36120/29.12.2021. sz. átiratunkkal megismételtük a kérésünket, hogy kinevezzenek egy 

képviselőt, a Maros Megye informális településeinek lakóinak az életkörülményeinek a javulásához 

szükséges intézkedések bevezetését irányító bizottságba. 

Ezért, a Marosvásárhely-i Szociális Ellátási Igazgatóság, az 1027/02.02.2022. sz. átirattal, 

megküldte a megyei közhatóságnak, hogy a Maros Megye informális településeinek lakóinak az 

életkörülményeinek a javulásához szükséges intézkedések bevezetését irányító bizottságban a 

kinevezett képviselője az intézménynek, Moraru Andreia-Ligia végrehajtó igazgatónő. 

Figyelembe véve a fentebb leírtakat, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 
 
 

ALELNÖK 

Kovács Mihály-Levente 
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