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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

1142/16.01.2020. sz. 

 

2020. ____.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács Elnökének, Maros megye 2019. évi költségvetésének a csökkentésére, 

illetve növelésére vonatkozó 615. és 617/2019. sz. Rendeleteinek az érvényesítésének az érdekébe 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 1132/16.01.2020. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Költségvetési szolgálatnak az 1231/16.01.2020. sz. szakjelentését, a Jogügyi 

szolgálatnak az 1238/16.01.2020. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a helyi pénzügyek 273/2006. sz. Törvény 82. 

cikkely (1) bekezdés előírásait, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet, 87. cikkely 

(2) bekezdés, 88. cikkely, 173. cikkely (1) bekezdés „b” betű, megerősítve a (3) bekezdés ”a” 

betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján, 

 

 

határoz: 

 

1. cikkely Érvényesíti a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 615/24.12.2019. sz. Rendeletét, 

a Maros Megye 2019. évi költségvetésének, 225.000 lejes összeggel való csökkentésére 

vonatkozóan. 

2. cikkely Érvényesíti a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 615/24.12.2019. sz. Rendeletét, 

a Maros Megye 2019. évi költségvetésének, 8.500.000 lejes összeggel való növelésére 

vonatkozóan. 

3. cikkely A jelen határozat végrehajtásáért, a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatósága 

felel. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 

 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/1 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 

  1132/16.01.2020. sz. 

 

 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Tanács Elnökének, Maros megye 2019. évi költségvetésének a csökkentésére, 

illetve növelésére vonatkozó 615. és 617/2019. sz. Rendeleteinek az érvényesítésének az érdekébe 

 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 82. 

cikkely (1) bekezdés előírásainak, a Kormányhatározattal, a Kormány rendelkezésére álló, 

költségvetési tartalék és beavatkozási alapokból, valamint normatív okiratokkal, az állami 

költségvetésből kiutalt vagy visszavont, más jóváhagyott összegek értelmében, növelik, illetve 

csökkentik a helyi költségvetéseket, a törvény szerint, következve, hogy a döntéshozó hatóságnak 

az első gyűlésén az illető módosítások érvényesítve legyenek. 

A 2019. év folyamán, Maros Megyének a költségvetése, csökkent 225.000 lejes összeggel, a Maros 

Megyei Tanácsnak az Elnökének a 615/24.12.2019. sz. Rendeletével, a 617/30.12.2019. sz. Maros 

Megyei Tanács Elnöki Rendelettel pedig növelték 8.500.000 lejes összeggel. 

A fennebbiek értelmébe, a Közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet 173. cikkely előírásainak a feltételei szerint, alávetjük megvitatásra és 

jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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