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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

____/____2020. sz. 

IX B/1 akta 

 

 

2020. _____.-i 

___. számú HATÁROZAT 

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében 

és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 

22/20.02.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az alkalmazhatóságának a megszűnésére 

vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a _____/___03.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság _________ sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálat ___________ sz. 

Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Alkalmazva, a 2020. március 16.-i 212. sz. Románia Hivatalos Közlönyében közzétett, Románia 

Elnökének a 195/2020. sz. Rendeletének, valamint a Belügy Minisztérium által kibocsátott, a 

COVID-19 elterjedésének a megelőzési intézkedéseire vonatkozó, Romániának a 2020. március 

24.-i 242. sz. Hivatalos Közlönyében közzétett, 2020. március 24.-i 3/2020. sz. Katonai rendelet 

előírásait, 

Alkalmazva, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi 

Kormányhatározat 182. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseit, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, 

kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról 

szóló, 22/20.02.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak megszűnik az alkalmazhatósága. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanács szakigazgatóságainak és a független 

osztályok/szolgálatok részére, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 
 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

___/____2020. sz.  

IX B/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, 

22/20.02.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az alkalmazhatóságának a megszűnésére 

vonatkozó határozattervezethez 

 

 

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében 

és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 

22/20.02.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal, jóváhagyták a 2020. évbe való 

megszervezését, a Maros Megyei Tanács által, egyes megyei érdekű kulturális és szociális 

tevékenységeknek, partnerségbe, különböző egyesületekkel és szervezetekkel. 

Tekintettel, a vírus előrehaladása által súlyosan érintett országoknak a tapasztalataira és 

beruházásokra, amelyeknek pozitív hatásuk volt a vírus elterjedésének a korlátozásába és amelyek a 

közegészségügy terén végzett lépéseket vette célba, egyidejűleg a nem életfontosságú szociális és 

gazdasági tevékenységeknek a korlátozásával vagy megszakításával, de leginkább egyes alapvető 

jogok és szabadságoknak a gyakorlásának a korlátozásával, a 2020. március 16.-i 212. sz. Románia 

Hivatalos Közlönyében közzétett, Románia Elnökének a 195/2020. sz. Rendeletének, valamint a 

Belügy Minisztérium által kibocsátott, a COVID-19 elterjedésének a megelőzési intézkedéseire 

vonatkozó, Romániának a 2020. március 24.-i 242. sz. Hivatalos Közlönyében közzétett, 2020. 

március 24.-i 3/2020. sz. Katonai rendelet előírásai szerint, úgy ítéljük meg, hogy nem lehet 

kulturális és szociális eseményeket szervezni a 2020. év folyamán. 

Figyelembe véve, a fennebb bemutatottakat, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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