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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2018. március 29.-i 

___. számú HATÁROZAT 

„A beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmébe” megyei közérdekű program 

kivitelezésének, az idejének a meghosszabbítására 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 5904/23.03.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóságnak a Költségvetési Szolgálatának a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, "A beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmébe" megyei közérdekű 

program kivitelezésének érdekébe, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei "Horea" 

Katasztrófavédelmi Felügyelőség között megkötött 12120/07.06.2017. sz. együttműködési 

konvencióra, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

valamint a 97. cikkely előírásainak alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Az utólag módosított, a 2017. május 25.-i 78. sz. Határozattal jóváhagyott „A 

beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmébe” megyei közérdekű program 

kivitelezési ideje meghosszabbítódik 2018. április 30.-ig. 

2. cikkely Az 1. cikkely rendelkezéseinek értelmébe, felhatalmazza Péter Ferenc urat, a Maros 

Megyei Tanácsnak az Elnökét, a program kivitelezésének érdekébe, a Maros Megyei Tanács és a 

Maros Megyei "Horea" Katasztrófavédelmi Felügyelőség között megkötött 12120/07.06.2017. sz. 

együttműködési egyezménynek a kiegészítő okiratának az aláírására. 

3. cikkely A jelen határozat végrehajtásáért felel a Gazdasági Igazgatóság és a Maros Megyei 

"Horea" Katasztrófavédelmi Felügyelőség. 

4. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei "Horea" Katasztrófavédelmi Felügyelőségnek 

és Maros Megye Prefektusi Hivatalának.  

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

 

  5904/23.03.2018. sz. 

 

 

INDOKOLÁS 

„A beavatkozási struktúrák operativitás a polgárok védelmébe” megyei közérdekű program 

kivitelezésének, az idejének a meghosszabbítására vonatkozó határozattervezethez 

 

"A beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmébe" megyei közérdekű program és a 

Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei "Horea" Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti 

együttműködési konvenció jóváhagyására és annak a bevezetésére vonatkozó 2017. május 25.-i 78. 

sz. Maros Megyei Tanács Határozatban, kiutaltak 237.000 lejt jellegzetes készülékeknek és 

felszereléseknek a beszerzésére. 

A 2017 májusában indított program, 2017 novemberében kellett volna végződjön, viszont a 2017. 

november 23.-i 178. sz. Határozattal, az eredetileg megállapított periódust meghosszabbították 

2018. március 31.-ig. 

A program keretében, beszerezték a ”3t-ás emelő kapacitású targonca” berendezést, ennek 

értelmébe megkötötték a 12C/27194/12.12.2017. sz. Szolgáltatási szerződést, a Bukarest-i SC 

Coremo Servicii SRL-vel. A szerződés 7.2 cikkelye által szabályozott leszállítási határidő, amint a 

12C/27194/12.12.2017. sz. Szolgáltatási szerződés 1. sz. Kiegészítő okiratával megváltoztatták, 

2018.03.27.-én teljesül. 

A 4944/13.03.2018. sz. átiratával a Bukarest-i SC Coremo Servicii SRL értesítette Maros Megyét, 

hogy objektív okok miatt nem tudja betartani a leszállítási határidőt. 

Következésképpen, azon körülmények között, hogy a leszállítási határidőt meghosszabbítják egy új 

kiegészítő okirattal, Maros Megyének, az egyezményben vállalt összes kötelességének a teljesítése 

a program kivitelezésének az idejének a kitolódásával fog történni. Ezek szerint, szükség van a 

program idejének a meghosszabbítására 2018. április 30.-ig. 

Tekintettel a fentebbiekre, javasoljuk jóváhagyásra „A beavatkozási struktúrák operativitás a 

polgárok védelmébe” megyei közérdekű program kivitelezésének, az idejének a 

meghosszabbítására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

 ELNÖK 

Péter Ferenc 
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