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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

2017. december 21.-i 

_____. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Sport Tánc Egyesület közötti együttműködés 

jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének a 27.699/15.12.2017. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság a szakjelentését, a Jogügyi Osztálynak a Jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnál, a 25933/28.11.2017. sz. alatt iktatott kérelmet, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”e” betűje, összevetve a 91. cikkely (6) bekezdés 

”a” betűje és a 97. cikkely (1) bekezdésének a rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Sport Tánc Egyesület közötti 

együttműködést, a 2018-as Országos bajnokságnak a megszervezésének az érdekébe, a jelen 

határozat szerves részét képező Mellékletbe foglalt Együttműködési egyezmény szerint. 

2. cikkely Péter Ferenc urat, a Maros Megyei Tanácsnak az elnökét, felhatalmazza az 1 mellékletbe 

foglalt Együttműködési egyezménynek az aláírásával. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Sport Tánc Egyesülettel és a Maros Megyei 

Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

  27.699/15.12.2017. sz.  

VII D/1 akta 

 

 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Sport Tánc Egyesület közötti együttműködés 

jóváhagyására vonatkozóan 

 

13 év után, a 2018. év, Márciuska okozta megilletődés hetében, március 03 és 05 között, a 

Marosvásárhely-i Polivalens Terem át fog változni a Tánc királyi termévé, verseny ruházatba 

borított ünneppé – Románia Országos Sport Tánc 2018-as Bajnoksága, amely az egész ország 

figyelmébe bocsájtja, a legértékesebb táncos párjait az országnak, akik a világ legjobb bíróinak a 

rezzenéstelen tekintetei alatt fognak versenyezni. 

A helyi és az országos sport tánc sikeres tevékenységének a támogatása, egy országosan a 

legnagyobb szintű versenynek a megszervezése, ahol a sportolóknak optimálisak legyenek a 

feltételeik, a maximális teljesítménynek az eléréséhez, a legértékesebb sportolóknak a 

kitüntetésének az érdekébe, akik képviselni fogják Romániát nemzetközi szinten, az Európai- és 

Világszintű Bajnokságokon és Kupákon. A sport versenyt 15 különböző országból 15 nemzetközi 

bíró fogja elbírálni, akik biztosítani fogják az eredményeknek a tisztességét. A fent említettek 

támogatására 100.000 lej összegű pénzbeli támogatást kérnek. 

Figyelembe véve a fent bemutatottakat, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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