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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

 

2017. november 23.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyására, egyes megyei közérdekű kulturális és 

társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a 34/2017. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékleteinek módosításáról és kiegészítéséről 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság 24707/15.11.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve a Maros Megyei Tanácsnál a 19831/20.09.2017., 21256/09.10.2017. számok alatt 

iktatott kérelmeket, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Tanács részvételének 

jóváhagyására, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, 

kivitelezésében és finanszírozásában, 34/30.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 5. 

cikkelyének (2) bekezdésének előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének d) és e) betűjének, összevetve az (5) 

bekezdés a) betűjének 4. pontjával és a 91. cikkely (6) bekezdésének a) betűjének és a 97. 

cikkelyének (1) bekezdésének előírásainak alapján, 

határoz: 

I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített. a Maros Megyei Tanács részvételének 

jóváhagyására, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, 

kivitelezésében és finanszírozásában, 34/30.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 

mellékletei, a következőképpen módosulnak: 

1. Az 1. sz. melléklet 47. pontjának és a 2. sz. melléklet 47. pontjának megfelelően, az esemény 

rendezésének a periódusa 2017. november 19-20. 

2. Az 1. sz. melléklet 39.8. pontjának és a 2. sz. melléklet 39.7. pontjának megfelelően, az esemény 

rendezésének a periódusa 2017. december 05-10.                                                                                           

II. cikkely A jelen határozatot közlik a “Şopterean” Alapítvánnyal, a “Valea Târnavelor” 

Fejlesztési Egyesülettel és a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

 

Törvényességét véleményezte 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  24707/15.11.2017 sz. 

VI D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanács, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek 

szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában való részvételének jóváhagyására vonatkozó, 

34/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékleteinek módosítására és 

kiegészítésére vonatkozó határozattervezethez 

 

 

 

A jelen tervezettel javasolják a Maros Megyei Tanács 34/2017. sz. Határozatának, amellyel 

jóváhagyták a Maros Megyei Tanács részvételét a megyei közérdekű kulturális és társadalmi 

tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a módosítását, tevékenységek, 

amelyek, objektív okokból, néha a rendezési időknek a módosítását feltételezik. 

Így, a 77/2017. május 25. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyták a „Petre Săbădeanu” 

országos népdal előadói verseny-fesztivált a 2017. november 01-02 periódusban. Utólag egy 

beiktatott kéréssel kérvényezték a rendezési periódusnak a módosítását 2017. november 01-02-ről 

2017. november 19-20-ra. Hasonlóan, a Maros Megyei Tanácsnak a 34/2017. március 30. sz. 

Határozatával jóváhagyták a “Nyárád menti Fesztivál” kulturális eseményt, 2017. szeptember 15 – 

november 15 között. Utólag egy iktatott kéréssel kérvényezték az időpontnak a módosítását 2017. 

szeptember 15 – november 15-ről 2017. december 05-10-re. Mindamellett, hogy a fennemlített 

módosítások kivoltak emelve a 2017. október 26.-i 155. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 

Indokolásában, véletlenül nem lettek beírva az 1. és 2. mellékletbe, amelyek részei a határozatnak. 

Figyelembe véve a fent bemutatottakat, javasoljuk jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ  

Alin Mărginean

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Mihaela Iordache, tanácsadó 


	modificare h 34_HU
	modificare h 34 exp_HU

