
Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro        1/2 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

TERVEZET 
 

21577/26.08.2019. sz. 
VI.D/1 akta 

 
2019.  ___.-i 

___. számú HATÁROZAT 
Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében 

és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 
47/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a kiegészítésére 

vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 21578/26.08.2019. sz. Jóváhagyási beszámolóját, 
a Gazdasági Igazgatóság szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a 
szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnál a 20704/14.08.2019., 20974/20.08.2019., illetve a 
20975/20.08.2019. sz. alatt iktatott, a megyei közérdekű tevékenységeknek a szervezésére, 
lebonyolítására és finanszírozására vonatkozó kérést, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 
(1) bekezdés „e” betű, megerősítve az (7) bekezdés ”a” betűvel, illetve a 182. cikkely (1) és (4), 
viszonyítva a 135. cikkely (8) bekezdés előírásai alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely (1) Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, 
kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról 
szóló, 47/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékletei kiegészítődik, 
amint következik:  

1. Az 1. Melléklet, „A Maros Megyei Tanács által, intézményekkel és szervezetekkel partnerségbe 
megvalósított tevékenységeknek” szánt szakaszban, a 78. pont után, beiktatnak három új pontot, a 
79, 80 és 81. pontokat, amelyeknek a tartalma az I. mellékletbe van foglalva. 

 2. Az 1. Melléklet, „A Maros Megyei Tanács által szervezett tevékenységeknek” szánt szakaszban, 
az 5. pont után, beiktatnak egy új pontot, a 6. pontot, amelyeknek a tartalma az I. mellékletbe van 
foglalva. 

3. A 2. Melléklet, A Fejezet A Maros Megyei Tanács által, intézményekkel és szervezetekkel 
partnerségbe megvalósított tevékenységek, a 78. pont után, beiktatnak három új pontot, a 79, 80 és 
81. pontokat, amelyeknek a tartalma a II. mellékletbe van foglalva. 

4. A 2. Melléklet, B Fejezet A Maros Megyei Tanács által szervezett tevékenységek, az 5. pont 
után, beiktatnak egy új pontot, a 6. pontot, amelyeknek a tartalma a  II. mellékletbe van foglalva.  
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 (2) Az I és II mellékletek a jelen határozatnak a szerves részei. 

II. cikkely Jelen határozatot közlik a Romulus Guga 2011 Egyesületnek, az IT Plus Cluster 
Egyesületnek, Maros Megyei Cukorbeteg Gyerekek és Fiatalok Egyesületének és a Maros Megyei 
Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával, amelyek felelnek a végrehajtásáért.  

 

 
ELNÖK 

Péter Ferenc 
 

Törvényességét véleményezte 
Paul Cosma 
JEGYZŐ

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 
 

21578/26.08.2019. sz. 
VI.D/1 akta  
 
 
 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében 
és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 

47/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a kiegészítésére 
vonatkozó határozattervezethez 

 

Figyelembe véve, a 20974/20.08.2019. sz. alatt iktatott, a Romulus Guga 2011 Egyesületnek az 
együttműködési kérését, 13, 10 és 15 év közötti diáknak, a 2019. szeptember 25-27 periódusba 
szervezett eseményen a a Konstanca-i ”Jean Constantin” Ifjúsági Oktatási Multifunkciós 
Központban, esemény, amelynek a főszervezője az Európai Bizottságnak a Románia Képviselete, a 
célja pedig a kisebbségeknek a nyelvi jogaiknak a népszerűsítése, vizuális művészettel, úgy véljük, 
hogy ez az esemény hozzá fog járulni a szociális és a nyelvi és néprajzi kultúra változatosságának a 
fejlődéséhez, úgy Maros megyének a szintjén, mint országos szinten is. 

2019.02.20.-án, az IT Plus Cluster Egyesület partnerséget javasol, a 20975/20.08.2019. sz. alatt, 
egye eseménynek a megszervezésére Marosvásárhelyen, 2019. szeptember 26-29 közötti 
periódusba, azaz az IT&C és Innovációs Regionális konferenciát. A szervező az IT Plus Cluster és a 
Marosvásárhely-i Sapientia Egyetem keretében lesz megrendezve. Ennek az eseménynek a célja a 
MESTERSÉGES INTELLIGENCIA (IA) fő témájára összpontosul és annak a gyakorlati 
lehetőségeire: hogyan használható fel az egész társadalom által, azaz természetes személyek, 
családok, vállalatok, mezőgazdászok, valamint az oktatás terén, a közintézmények terén stb. A 
partnerség egy előnyt jelent, Maros megyének a tevékenységi területein, a mesterséges 
intelligenciának a népszerűsítésére és bevezetésére vonatkozóan. 

A Maros Megyei Cukorbeteg Gyerekek és Fiatalok Egyesülete által javasolt partnerség, amelyet a 
20704/14.08.2019. sz. alatt iktattak, az ASCOTID Trail Race eseménynek V. alkalommal való 
megrendezésére vonatkozik, 2019. szeptember 29.-én, a Marosvásárhely-i Somostetőn. Megyei 
szinten nagy érdeklődésnek örvend, a cukorbetegségnek a hatékony ellenőrzés alatt való tartásában, 
a mozgásnak a szerepőre vonatkozó tevékenységeknek a népszerűsítése. 

A Maros Megyei Tanács egy a Maros megyei helyi kézműveseknek a vásárának a megszervezését 
javasolja, 2019. október 18-20 között Marosvásárhelyen. Ennek a vásárnak a megszervezésének a 
szükségessége, egy sor a LEADER Társulásokkal és GAL-okkal tartott találkozó és tanácskozás 
alkalmával született, amelyek többszöri alkalommal jelezték egy kereskedelmi platformnak a 
létrehozásának a szükségességét, a helyi termelők részére. Jelenleg ők a termékeiket, leginkább a 
községeknek, amelyekhez tartoznak, a szintjén rendezett vásároknak a keretében kínálják a 
termékeiket, anélkül, hogy lehetőségük legyen arra, hogy nagyobb eseményeken vehessenek részt, 
amelyek következtében nőhetne a termékeiknek a mennyisége és a kereskedelmi értéke. 



Ezért úgy gondoljuk, hogy ezek az események Maros megyének egy tartalmasabb érvényesülést 
hoz és a lehetőséget a tárgyi és nem tárgyi kulturális örökségnek a kitűnésében, figyelembe véve 
ezeknek az események a népszerűsítési lehetőségét. 

Mivel a kulturális, tudományos diverzitás, a fiatalok nevelése a sport gyakorlásának a szellemébe és 
a lehetőségek amelyeket az ilyen események nyújtanak, úgy gondoljuk, hogy a helyi közösségnek 
az érdekébe van, a megyei hatóság által felvállalt reális célkitűzések, úgy értékeljük, hogy az ilyen 
partnerségek indokoltak. 

Figyelembe véve a bemutatottakat, alávetjük elemzésre és megvitatásra, a fennebbiek szerint 
módosított, mellékelt határozattervezetet. 

 
 
 
 

ELNÖK 

Péter Ferenc 


