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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

2018. ___.-i 

____. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács és a Romániai Kis és Közepes Magán Vállalatoknak a Nemzeti Tanácsa 

közötti együttműködésnek a jóváhagyására vonatkozóan, a POCU 2014-2020-ból finanszírozott 

”SME Academy” ID 117398 pályázatnak a kivitelezésének az érdekébe 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 18229/28.08.2018. sz. Indokolását, a 

Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóságnak a Jogügyi Szolgálatának a szak- és jogi jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Romániai Kis és Közepes Magán Vállalatoknak a Nemzeti Tanácsának, a Maros 

Megyei Tanácsnál a 15649/23.07.2018. és a 16715/03.08.2018. sz. alatt iktatott átirataira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

rendelkezései szerint, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 97. cikkely (1) bekezdés alapján,  

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanács és a Romániai Kis és Közepes Magán Vállalatoknak 

a Nemzeti Tanácsa közötti együttműködést, a POCU 2014-2020 által finanszírozott ”SME 

Academy” ID 117398 pályázatnak a kivitelezésének az érdekébe, a jelen határozat szerves részét 

képező mellékletbe foglalt együttműködési protokoll szerint. 

2. cikkely Felhatalmazza Péter Ferenc urat, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökét, az 1. 

cikkelyben előírt okiratnak az aláírására.  

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatósággal, amely felel a 

végrehajtásáért. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

  ____/_____2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanács és a Romániai Kis és Közepes Magán Vállalatoknak a Nemzeti Tanácsa 

közötti együttműködésnek a jóváhagyására vonatkozóan, a POCU 2014-2020-ból finanszírozott 

”SME Academy” ID 117398 pályázatnak a kivitelezésének az érdekébe  

 

A Megyei Tanácsnál a 15649/23.07.2018. és a 16715/03.08.2018. sz. alatt iktatott átiratokkal a 

Romániai Kis és Közepes Magán Vállalatoknak a Nemzeti Tanácsa kérte egy protokollnak az 

aláírását, az üzleti környezetnek a támogatásának és a „SME Academy” POCU/227/3/8/117398 

pályázatnak a kivitelezésének a céljából, pályázat, amelyet a Humántőke Operatív Program 2014-

2020 keretében finanszíroznak. 

A pályázatnak az általános célját, az Észak-keleti, Központi és Dél-keleti régió munkaerőinek a 

fenntartható és minőségi foglaltatottságának a népszerűsítése képezi, a SME Academy keretében – 

600 vállalkozó, ügyintéző és humánerőforrás osztály alkalmazott részére, humánerőforrás 

eszközöknek, módszereknek és ügyvezetési szabványoknak és feljavított munkakörülményeknek a 

biztosításával, a SNCDI szerinti SNC/intelligens szakosodási területek szerint azonosított verseny 

potenciállal rendelkező gazdasági ágazatoknak a tevékenységének az adaptációjának érdekébe. A 

Központi Régió számára, a Pályázat kivitelezési központja Marosvásárhely, Maros megye. 

A megyei közhatóságnak a részvétel feltételezi az információknak a terjesztése és a projektben való 

részvételre vonatkozó meghívóknak az elküldése az alárendelt intézményeknek a részére. 

Az újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”e” 

betű, megerősítve a (6) bekezdés ”a” betű rendelkezései szerint, az intézmények közötti 

együttműködésre vonatkozó feladatkört gyakorolva, javasoljuk a Maros Megyei Tanács és a 

Romániai Kis és Közepes Magán Vállalatoknak a Nemzeti Tanácsa közötti együttműködésnek a 

jóváhagyását, a mellékelt határozattervezet szerint. 

   

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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