
MAROS MEGYEI TANÁCS

2022. április 14-i
53. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek
a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról

A Maros Megyei Tanács,

Látva,  a  Maros  Megyei  Tanács  Elnökének  a  9056/8.04.2022.  sz.  jóváhagyási  beszámolóját,  a
Humánerőforrás szolgálat 9098/8.04.2022. sz. szakjelentését, a Jogügyi szolgálat 9118/8.04.2022.
sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit,

Tekintettel, a Gazdasági igazgatóság 645/11.01.2022. sz. kérésére,

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból fizetett személyzet fizetésére
vonatkozó 153/2017. sz. Törvény 7. cikkely „k” betű és 10. cikkely (1) bekezdés,

Betartva,  az utólag módosított  és kiegészített,  a helyi  közpénzügyekre,  valamint egyes pénzügyi
intézkedések meghatározására vonatkozó 273/2006. sz. Törvény módosításáról és kiegészítéséről
szóló 63/2010. sz. Sürgősségi Kormányrendelet III. cikkely előírásait,

Az  utólag  módosított  és  kiegészített,  a  Közigazgatási  Törvénykönyvre  vonatkozó  57/2019.  sz.
Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés a) betű, megerősítve a (2) bekezdés c) betű
által, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés rendelkezései alapján, 

határoz:

I.  cikkely Az utólag  módosított,  a  Maros  Megyei  Tanács  szakapparátusának,  egyes  szervezési
intézkedéseinek  a  meghatározására  vonatkozó  7/2019.  sz.  Maros  Megyei  Tanács  Határozat,  a
következőképpen módosul:

1. A 2 melléklet módosul és a jelen határozat szerves részét képező melléklettel lesz helyettesítve.

II. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Humánerőforrás
Szolgálatának, amely felel a végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
FŐJEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

9056/8.04.2022. sz. 
IX.B.1 akta

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek
a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek
a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyták, a Maros
Megyei  Tanács  szakapparátusának a  szerkezeti  felépítését,  tisztség jegyzékét  és a Szervezési  és
működési szabályzatát.

A  Maros  Megyei  Tanács  szakapparátusának  keretében,  a  Gazdasági  igazgatóság  vezetősége,  a
6607/15.03.2022. sz. belső jegyzékkel, kéri a kezdő referens állásnak a módosítását IA fokozatú
referenssé és II. fokozatú szakmunkás állásnak I. fokozatú szakmunkássá módosítását, mindkettő a
”Transilvania Motor Ring” komplexum adminisztratív-karbantartási szolgálat felépítésében.

Figyelembe  véve a  fentebbieket,  valamint  az  utólag  módosított  és  kiegészített,  a  Közigazgatási
törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 136. cikkely (1) bekezdés és
(8)  bekezdés  „a”  betű  rendelkezéseit,  megerősítve  a  182.  cikkely  (4)  bekezdéssel,  alávetjük
jóváhagyásra,  az  utólag  módosított,  a  Maros  Megyei  Tanácsnak  a  szakapparátusának  egyes
szervezési  intézkedéseinek  a  meghatározására  vonatkozó  7/2019.  sz.  Maros  Megyei  Tanács
Határozatnak a módosítására vonatkozó határozattervezetet.

ELNÖK

Péter Ferenc
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