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BEVEZETÉS
Az későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel újra kiadott 215/2001-es számú
helyi közigazgatási törvény 104. cikkelye 3. bekezdése „b” betűje előírja a megyei
tanács elnöke részére azt a kötelezettséget, hogy évente vagy kérésre
beszámolókat mutasson be azzal kapcsolatosan, hogy hogyan teljesítette a saját
hatáskörét és a megyei tanács határozatait.
A megyei tanács elnöke a megyei közigazgatás főnöke és felel a megyei
érdekeltségű szakapparátuson belüli részlegek, valamint az intézmények,
közszolgáltatások, kereskedelmi társaságok és önálló ügyvitelű társaságok jó
működéséért. Ugyanakkor az elnök képviseli a megyét a többi közhatóságokkal, a
hazai vagy külföldi természetes és jogi személyekkel, valamint a törvényes
hatóságokkal való kapcsolat esetében.
A saját hatáskörével kapcsolatban az első dolog, amit a törvény magába foglal, de
ugyanakkor a legfontosabb is, amelynek függvénye a többi az az Alkotmány
betartása, a törvények, az Kormányrendeletek és Kormányhatározatok, a megyei
tanácsok határozatai valamint más jogszabály alkalmazása. Ilyen szempontból
abban az időszakban, amelyhez viszonyulunk, követve lett az, hogy a jogszabályok
közzététele után meg legyenek állapítva azon intézkedések, amelyek szükségesek
azon feladatok alkalmazásához, amelyek ezekben benne vannak foglalva, oly
módon, hogy meghatározzák a szakapparátushoz tartozó részlegek,
közszolgáltatások, és alárendelt intézmények részére azokat a kötelességeket,
amelyek rájuk hárulnak annak érdekébe, hogy teljesíteni tudják feladataikat. A
megyei elnök, alelnökök és titkár koordinálásával - a tevékenységi körtől függően szakapparátus, a közszolgáltatások és az alárendelt intézmények határozat- és
rendeletterveket készítettek el annak érdekében, hogy ezeket elfogadják, vagy
kiadják.
A későbbiekben módosított és kiegészített 215/2001-es számú, újraközölt Törvény
104. cikkely 3. bekezdése „a” betűje alatt található hatáskörök teljesítése
érdekében elrendelték azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek szükségesek a
megyei tanácsi ülések jó lefolytatásához. Eljártak az anyagok véglegesítésében és
abban, hogy a megyei tanácsosok felé hasznos időben legyenek leközölve. A
gyűlések lefolytatásakor betartották a későbbiekben módosított és kiegészített
215/2001-es számú, újraközölt Törvényben előírt eljárásokat és a Consiliul
Județean Mureș [Maros Megyei Tanács] Szervezeti és működési szabályzatát, tény,
amely
lehetővé
tette
kérdések
és
interpellációk
megfogalmazását,
véleménynyilvánítást és érvek felhozatalát vagy pedig módosították a megbeszélés
alá vett tervezethatározatokat, valamint a szavazat gyakorlása is szóba került. A
tervezethatározatok
elkészítésével
kapcsolatosan
említésre
méltó
a
szakbizottságokkal való jó összedolgozás, illetve a szakbizottságok és tanácsosok
csoportjának az együttműködése Mureș [Maros] megye érdekeinek a támogatása és
érdekérvényesítése érdekében.
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A jelen beszámoló annak a módozatnak az összefoglalása, szintézise, ahogyan a
megyei közigazgatás működött a 2015-ös évben annak érdekébe, hogy teljesítse a
munkagyűlések alkalmával meghatározott dolgokat, valamint ezen az időszakban
elfogadott határozatokat.
Az törvényes hatáskör teljesítése érdekében a megyei tanács elnöke határoz a
szakapparátussal kapcsolatban, amely az elemzett időszakban a következőkben
bemutatott tevékenységeket folytatta le.

I. AZ ELÖLJÁRÓ KABINETJE
Az Elöljáró Kabinetjének Munkaközössége
Mara Togănel – igazgató
Ancuța Precup-Mătieș – tanácsos
Sergiu Zereș – tanácsos
Damian Samoilă – tanácsos

A Consiliul Județean Mureș [Maros Megyei Tanács] keretén belül tevékenykedő
Elöljáró Kabinetje a 2012. július 26-i 95-ös számú Törvény Határozata alapján
működik.
Látva Humánpolitika Osztály 2012.VII.18-i 12919-es számú indoklását, amely a
Szervezeti struktúra, a Munkaköri szabályzat és a Consiliul Judeţean Mureş [Maros
Megyei Tanács] szakapparátusának szervezeti és működési szabályzata
módosításával kapcsolatos, illetve a szakbizottságok felhívásait is, a 273/2006-os
számú Törvény módosítására és kiegészítésére betartva a 63/2010.06.30. számú
Sürgősségi Kormányrendelet III. cikkelyét (a helyi közpénzügyekkel kapcsolatban),
valamint annak érdekében is, hogy meghatározzanak néhány pénzügyi
intézkedést, az módosított és újraközölt 215/2001-es számú Helyi Közigazgatási
Törvény 91. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, (2) bekezdése „c” betűje és a 97.
cikkely (1) bekezdése előírásainak megfelelően a Consiliul Judeţean Mureş [Maros
Megyei Tanács] elhatározta, hogy a szakapparátus organigramja, amelyet a
Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 76/2011. 05.26.-os számú
Határozata által lett elfogadva módosul olyan értelemben, hogy megalakítják az
Elöljáró kabinetjét, osztály, amely közvetlen módon a Consiliul Judeţean Mureş
[Maros Megyei Tanács] Elnökének lesz alárendelve. Gis
Az elnök kabinetjének személyzetét a Megyei Tanács elnöke nevezi ki és bocsátja
el a beosztásából, és a tevékenységet ezen személyzet egy határozatlan idejű,
törvényes keretek közt megkötött egyéni munkaszerződés alapján végzi, a Megyei
Tanács elnökének mandátumi időtartama alatt. Ezen személyzet hatáskörét a
Megyei Tanács elnökének rendelete alapján határozzák meg.
Az Elöljáró Kabinetjének összetétele négy személy.
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Az Elöljáró Kabinet személyzetének fő tevékenységeinek leírása a 2015-ös év
folyamán:
 A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] Elnökének a felkérésére
beszámolók, anyagok, tájékoztatások elkészítése;
 Szaktanácsadás biztosítása a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács]
Elnöke részére;
 Részvétel a Mureș [Maros] megyéhez tartozó helyi közigazgatási tanács
gyűlésein, ahol a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] Elnökét
képviseli, és ennek tudomására hozza a tanácsosok, illetve a polgármesterek
által észlelt problémákat;
 A közigazgatással kapcsolatos specifikus területeken az Elöljáró
Kabinetjéhez tartozó tanácsosok - a helyi tanácsokkal és a megyében levő
polgármesteri hivatalokkal, valamint egyéb helyi és központi szervvel és
szervezettel szemben - a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács]
Elnökének felhatalmazottjaiként tevékenykednek;
 Részvétel a Megyei Tanács gyűlésein;
 Részvétel a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] Elnökének a
kihallgatásain
 Részvétel a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] Elnökének a
kihallgatásain, és az Elnök által kiosztott problémák megoldása, amit;
 Kapcsolattartás a helyi és országos médiával;
 Sajtókonferenciák megszervezése;
 Az elnök részére sajtónyilatkozat, nyilatkozatok, meghívások, állásfoglalások
megfogalmazása;
 Video, audió, képes (fotó) és szöveges hírek szolgáltatása a média részére;
 Nyilvános eseményeken, találkozásokon, gyűléseken való részvétel a Megyei
Tanács Elnökének a társaságában;
 A külügyi és média osztályokkal való együttműködés annak érdekében, hogy
a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] számára képviseleti
eseményeket és tevékenységeket szervezzenek meg:
 A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] székhelyén 21
külföldi küldöttséget (Armenia [Örményország], Belgia [Belgium],
Croaţia [Horvátország], Gambia, Elveţia [Svájc], Franţa
[Franciaország],
Marea
Britanie
[Nagy-Britannia],
Ungaria
[Magyarország], SUA [Amerikai Egyesült Államok]) fogadtak a 2015ös év folyamán, ez összesen 40 küldöttet jelentett.
 Folytatták az együttműködést a francia Montigny le Bretonneux
város Polgármesteri hivatalával, a RP China beli [Kínai Köztársaság]
Shanxi provinciával, az Ungaria beli [Magyarország] Györ, Moson,
Sopron, Zala, Szabolcs, Szatmar, Bereg és Jasz-Nagykun-Szolnok
megyékkel, és a Republica Irak-beli [Irak Köztársaság] Missan
Kormányzattal.
 A külföldön megszervezett eseményeken való részvételi
meghívásokkal kapcsolatban az Elöljáró Kabinetjének tagjai öt
ilyenfajta eseményen vettek részt: munkalátogatás Chişinău (Rep.
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Moldova) [Moldovai Köztársaság], Pecs (Ungaria) [Magyarország],
Mons (Belgia) [Belgium] és Regiunile Molise és Abruzzo (Italia)
[Molise és Abruzzo Régiók, Olaszország].
 A közesemények, szemináriumok, konferenciák, protokolláris találkozások,
munkatalálkozások, operatív gyűlések megszervezésének koordinálása;
 Olyan megyei közérdekű projektek koordinálása, amelyet a Consiliul
Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] szervezett:
 Tîrgu Mureș [Marosvásárhely] jelölése „A Kultúra Európai Fővárosa
2021”-ra:
→ A Tîrgu Mureș-i [Marosvásárhely], Sighișoara-i [Segesvár],
Sovata-i [Szováta] Polgármesteri hivatalok mellett a „Tîrgu
Mureș [Marosvásárhely] Szövetség 2021” megalapítása
→ Események megszervezése
→ Hozzájárulás a vizuális azonosság eléréséhez
→ Az említett cím érdekében Tîrgu Mureș [Marosvásárhely]
alkalmazás előkészítése, elkészítése, megírása és beadása
→ Az előválogatási összejövetelen való részvétel
→ Az előválogatási összejövetel után elkészíteni a fellebbezést
 A „Mureșul Dezbate” [Maros Megvitatja] vitaverseny
 „Mureș [Maros] Brand Loading” Konferencia
 „Legyél nagykövet a háromszínű zászló számára”
 Azon eseményekbe és kampányokba való részvétel, amelyek partnerségben
vannak kivitelezve, ezeknek a kezdeményezővel történő kommunikálás és a
helyi és regionális előterjesztés segítése:
 ”Didaktikai jártasságok multikulturális kontextusban” Országos
szimpózium
 Marisiensis Nemzetközi Kongresszus
 „Sky is not the limit” aeronautikai bemutató
 A Special Olympics Romania Országos Játékok
 A Nemzetközi Egyetemista Jazz Fesztivál
 A Bookfest könyvbemutató
 Mureș [Maros] Classic Days
 Ramona Fabian emlék - fesztivál - népzenei verseny
 A lányok vására - Gurghiu-i [Görgényszentimre] szokások
 A Valea Mureșului [Maros Völgye] fesztivál
 A Valea Nirajului [Nyárádszereda Völgye] -A kézműves termékek vására
 Innovatív hagyományok a Valea Târnavei Mici [Kisküküllő] mentén
 ”Oarba-nál [Marosorbó] és Iernut-nál [Radnót]” - Népzenei fesztivál
 Vălea Gurghiului [Görgényszentimre Völgye] fesztivál
 „Harmonia cordis” klasszikus gitárfesztivál
 A marosi örvény
 Folk Friends Toghether Nemzetközi Népzene Fesztivál
 Művészet és Kultúra Fesztivál - Gornești [Gernyeszeg]
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Transilvania International Film Festival (TIFF) Mureș [Maros]
A Közgaszdászok Éves útvonal konferenciája
ALTER-NATIVE fesztivál
„Bernady Ház” Művészeti Galéria - évfordulós album
Nemzetközi Könyv Vásár
Dance for life - jótékonysági előadás
UMF Tîrgu Mureș [Marosvásárhely] - 70 év
A marosi Galopiada
Nemzetközi Farmako - közgazdaságtan és Egészségügyi management
konferencia
 Országos Fogat Bajnokság Fináléja
 „A világörökség védelme: a sürgősségi esetek managementje ls tartós
idegenforgalom tervezése” országos szeminárium
 Simmental típusú Bălțata Românească faj Nemzetközi Konferenciája










 A hivatalokon belüli és hivatalok közötti kommunikációs tevékenység
koordinálása.
Az intézeti kommunikáció gördülékenysége, egyénesítése é elvi egysége
érdekében egy szett vizuális kommunikációs szabályt és eszközt dolgoztak ki,
amelyek meghatározzák a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács]
álláspontját az állami intézmények keretén belül. Ebből a szempontból két
tevékenységi kategóriát azonosítottak, amelyek versengenek ezen dolgok
kivitelezése érdekében:
a vizuális aláírás használata a közhivatalok/ a Consiliul Judeţean
Mureş-nak [Maros Megyei Tanács] alárendelt társaságok által is;
intézményen belüli és intézmények közötti egységes szabályok
meghatározása.
Ilyen értelemben, annak érdekében, hogy egy minél egységesebb
közkommunikáció jöjjön létre, az Elöljáró Kabinetjének tagjai állandóan
kapcsolatot tartottak úgy a Consiliul Judeţean Mureş-nak [Maros Megyei
Tanács] a szakapparátusával, mint az alárendelt egységek képviselőivel.
 A kabinet tagjai a kivitelezhetőségi egységnek azt a szakmai csapatát
alkották, amely a POS DRU „Integrált beavatkozási program munkanélküliek
részére - egy hosszantartó jövő bizonyossága” projekttel foglalkozott,
ennek a programnak egy különálló fejezete van a jelen beszámolóban.
 Kezdeményezés és/vagy részvétel néhány tájékoztató anyag elkészítésében:
 A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács], az alárendelt
intézmények és különféle partner publikus anyagai
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II. REGIONÁLIS FEJLŐDÉSI IRÁNYZATOK ÉS A PROJEKT VALÓRA
VÁLTÁSA IGAZGATÓSÁG
A regionális fejlődési irányzatok és a projekt valóra váltása igazgatóság
munkaközössége:
Băţaga Valer - ügyvezető igazgató
Suciu Călin - Regionális Fejlődési osztályvezetője
Magyarossy Andrea - közmanager
Togan Voica Codruţa - közmanager
Stan Sorin - tanácsos
Gorea Ágnes - tanácsos
Buruş Adriana - tanácsos
Sigmirean Mircea - tanácsos
Cioban Simona - tanácsos
Gyarmati Iuliana - tanácsos
Spinei Radu - tanácsos
Mărgăraş Viorica Lăcrămioara – tanácsos
Suciu Loredana Anișoara - tanácsos
Fabian Livia Daniela - tanácsos
A 2015-ös év folyamán a Regionális Fejlődési Irányzatok és a Projekt Valóra
Váltása Igazgatósága (DDRIP) folytatta a megye fejlődésével kapcsolatos hatékony
ügyintézés biztosítását és koherens intézményesítésének tevékenységeit, amelyek
engedélyezik a 2007-2013-es pénzügyi ütemezési időszakban megkezdett
tevékenységek teljesítését. Ugyanakkor a Regionális Fejlődési Irányzatok és a
Projekt Valóra Váltása Igazgatósága olyan szaktevékenységeket is lefolytatott,
amelyek azonosították azokat a finanszírozási forrásokat, amelyek a 2014-2020-as
pénzügyi ütemezési időszakkal kapcsolatosak.
A szakszemélyzeten keresztül a DDRIP követte azokat az intézkedéseket, amelyek
a 2015-ös évre elfogadott Elsődleges tevékenységek programban vannak, úgy a
megyei közhatóságok, mint az alárendelt intézmények szintjén. Ilyen szempontból
meg lettek alapozva és kivitelezhetőségi folyamatban vannak az európai
finanszírozású programok, de ugyanakkor azok is, amelyeknek különféle országos
alapból van biztosítva a finanszírozás, mindezeknek az a célja, hogy
hozzájárulhassanak a megye fejlődéséhez és modernizálásához. Biztosítva lett
ugyanakkor különböző finanszírozási programok elősegítése, amelyek a
közhatóságoknak, az ONG-nek [Nem Állami Szervezetek], az üzleti közegnek, stb.
van dedikálva.
A szakapparátuson belül és a Megyei Tanácsnak alárendelt/hatósága alatt levő
egységeken belül belső/manageri ellenőrzési rendszernek (SCIM) az a célja, hogy a
szakosztályok fedezzék gazdasági, hatékonysági, eredményességi szempontból az
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összes szervezési,
tevékenységet.

tervezési,

előreláthatási,

koordinálási

és

ellenőrző

Folytatták a hatósággal és külföldi intézményekkel létrejött együttműködési
kapcsolatokra jellemző tevékenységeket, azokat, amelyek az információ, a
kiadványok, és egyéb olyan anyagok, amelyek az Európai Unió politikájának és
programjainak a megosztást segítik elő, valamint annak a tevékenységnek a
nyilvános közlését, amelyet a megyei közhatóság folytattak le a 2015-ös évben.
Nem utolsó sorban, a szakmai teljesítmények javítása érdekében az osztály
személyzete
részvett
felkészítő
tevékenységeken
(tanfolyamokon,
tapasztalatcserén, szemináriumokon, egyéb szakmai képzésen való részvétel)
annak érdekébe, hogy hozzáférhessen és valóra válthassa a Strukturális Alapból
finanszírozott projekteket.

KÖZMANAGEREK
A szakapparátuson belül és a Consiliul Judeţean Mureş-nak [Maros Megyei Tanács]
alárendelt/hatósága alatt levő egységeken belül belső/manageri ellenőrzési
rendszernek (SCIM) a fejlesztése azon erőfeszítés része, amelyet az intézmény
kifejt ahhoz, hogy olyan belső ellenőrzési standardokat valósíthasson meg,
amelyek helyi közigazgatási szinten alkalmazhatóak. A SCIM valóra váltásának és
fejlesztésének Monitorizálása, koordinálása és metodológiai útmutatása Bizottság
Titkársága felel ezért az osztályért, a cél az, hogy olyan specifikus
tevékenységeket vigyenek végbe, amelyek segítségével teljesíthetik a Consiliul
Judeţean Mureş-nak [Maros Megyei Tanács] által javasolt dolgokat. Figyelembe
vették a minimális managementi szabályokat, amelyek a Pénzügyminisztérium
által kiadott, módosításokkal és későbbi kiegészítésekkel újraközölt 2005-ös évi
946-os számú Rendelet, illetve a Kormány Főtitkárságának a 2015. június 12-i 400as számú Rendelet alapján a Belső/manageri ellenőrzési kódexbe bele vannak
foglalva.
Annak érdekében, hogy alkalmazhatóvá tegyék Mureş [Maros] megye Fejlesztési
Tervét a 2014-2020-as időszakra, amelyet a Consiliul Judeţean Mureş [Maros
Megyei Tanács] 2014. július 31-i 107. számú Határozatában fogadtak el, egy fontos
tevékenysége az osztálynak - a Regionális Fejlődési Osztállyal együttműködve - az
elsődleges projektekkel kapcsolatos vissza nem fizetendő finanszírozási források
azonosítása volt.
Ehhez a többéves finanszírozási időszakhoz kapcsolódó dokumentumok kiadása
ideje alatt a következő operációs programok (PO) lettek elemezve: PO A
Hátrányos Helyzetű Személyek Segítése 2014-2020, PO Versenyképesség,
PO
Humán Erőforrás, PO Műszaki Segítség,
PO Adminisztratív Kapacitás, PO
Regionális, PO Nagy Infrastruktúra és az A Vidékfejlesztés Országos Programja. A
cél az volt, hogy azonosítsák a projektekkel kapcsolatos jogosultsági és
kiválasztási feltételeket annak érdekében, hogy összehangolják Mureş [Maros]
megye finanszírozási szükségleteit a finanszírozó prioritásaival. Az operációs
programoknak és a specifikus útmutatóknak - amelyek beruházási prioritásokra
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lettek kiadva - az elemzése után, amelyet a Regionális Fejlődési Irányzatok és a
Projekt Valóra Váltása Igazgatósága munkacsoportja végzett el, a managementi
hatóságokhoz - a nyilvános viták időszaka alatt - közvetítve lettek megfigyelések,
kommentek és a dokumentum előírásainak javítása, főleg azoké, amelyek a 20142020-as Regionális Operációs Programokkal kapcsolatosak (POR).
Elemezve a jogosultsági tevékenységek típusát és a kérvényezőket, akik
leadhatják finanszírozási kérelmüket az operációs programokkal kapcsolatban, a
POR marad ebben az ütemezési időszakban is egy finanszírozási kulcsforrás a
Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] fejlődési szükségletei részére. Ily
módon a következő területeken konkrét finanszírozási kérelem előkészítésének a
tevékenységei indítottak be: közúti infrastruktúra modernizálása DJ 151 B şi DJ
142 Ungheni – Târnăveni [Nyárádtő - Dicsőszentmárton]; DJ 106 – Agnita –
Sighişoara [Szászágota- Segesvár], együttműködve a Consiliul Judeţean Sibiu-al
[Szeben Megyei Tanács]; A DJ Tîrgu-Mureş- Band- Şăulia–Sărmaşu [Marosvásárhely
- Mezőbánd - Mezősályi - Nagysármás] - Bistriţa-Năsăud [Beszterce-Naszód] megye
határa Közút rehabilitációs projektje egy várólistán van a Központi Régió szintjén
levő elsőbbségi projektek között; a nemzeti örökség értékesítése a Muzeul de
Ştiinţe ale Naturii [A Természettudományi Múzeum] rehabilitálása); az oktatási
infrastruktúra javítása (a Reghin-i [Szászrégen] 3-as számú Centrul Şcolar de
Educaţie Incluzivă-ban [elzárkóztató Oktatású Iskolai Központ] menza és internet
létrehozása). Ugyanakkor figyelembe vették az egészségügyi egységek
modernizálását - az energia hatékonyság szempontjából - egyes kórházépületek
esetében, amelyek a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács]
fennhatósága alatt vannak.
Annak érdekében, hogy azon projektek részére, amelyek be lesznek adva
teljesítve legyenek a jogosultsági feltételek, a projektfelhívással egyidőben
beindítottak egy sorozat tevékenységet indítottak be, amelyek a következőkből
álltak: szakigazgatóságokkal való együttműködés annak érdekében, hogy a
beruházásokhoz - közúti és középületi (kórházak, speciális iskolák, történelmi
emlékművek) infrastruktúra - kapcsolódó műszaki-gazdasági dokumentációt
kivitelezhessék. Az épületek esetében tisztázzák azon ingatlanok feletti
tulajdonjogot, amelyek a beruházás tárgya. Az osztály hozzájárult annak a
tanulmánynak az elkészítéséhez, amely a Mureş [Maros] folyó völgyének a tartós
társadalmi-gazdasági fejlődésének a potenciáljával kapcsolatos, ez egy
előfeltétele annak, hogy partnerségben Alba [Fehér] és Harghita [Hargita]
megyékkel egy olyan projektet hozzanak létre, amely a Mureş [Maros] folyó menti
városok fejlődésével kapcsolatos.
A projektek előkészítésének a tevékenysége egy nagyfokú együttműködést
feltételezett az Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru [Közép Regionális
Fejlesztési Ügynökséggel], de az európai uniós alapok potenciális haszonélvezőivel
is. Ily módon a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács]
alárendelt/hatósága alatt levő egységek, a területi-közigazgatási egységek, az
egyetemek, a nem állami szervezetek és egyéb közintézmények időszakonként
tájékoztatva lettek a létező finanszírozási lehetőségekről. Ugyanakkor ezek az
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információk át lettek adva olyan természetes személyek részére is, akik az
intézményhez fordultak és európai alapokkal kapcsolatban tettek fel kérdéseket.

A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OSZTÁLY
A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 2015-ös évi gazdasági
társadalmi ütemezésével kapcsolatosan megemlítendő, hogy teljesítették A
társadalmi-gazdasági programot a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei
Tanács] koordinálásában, amely el lett fogadva a Consiliul Judeţean Mureş
[Maros Megyei Tanács] 37/2015.03.26-os számú Határozata által és bele lett
foglalva Mureş [Maros] megye 2015-ös évi Fejlődési Programjába.
Az év folyamán követték a tervezett tevékenységek stádiumát és teljesítési fokát,
ebből a szempontból nézve féléves jelentéseket készítettek a Prefektusi
Intézmény felé.
A beszámoló következő részében a projektek valóra válthatóságának stádiumát
mutatjuk be.
A MEGYE FEJLŐDÉSÉVEL ÉS MODERNIZÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI
ALAPÚ FINANSZÍROZÁSI PROJEKTEK MEGALAPOZÁSA ÉS VALÓRA VÁLTÁSA
A Regionális Fejlődési Osztály fő hatásköre azon projektek megalapozása és valóra
váltása, amelyek nemzetközi alapból vannak finanszírozva és céljuk a megye
fejlődése és modernizálása. Ennek valóra váltása érdekében 2015-ben a következő
tevékenységeket végezték el:
A. Véglegesített projektek
1. „ A DJ 135 Măgherani-Sărăţeni [Nyárádmagyarós-Sóvárd] megyei út
rehabilitációja és modernizálása”
A projekt a 2007-2013 Regionális Operációs Program, BEAVATKOZÁSOK TERÜLET
2.1 Megyei utak, városi utca hálózat rehabilitálása és modernizálása - beleértve a
kikerülő utak építését/rehabilitálását keretén belül volt finanszírozva.
A project értéke 52.498.962,80 lej, amelyből a POR finanszírozása: 37.396.883,37
lej, társfinanszírozás CJM Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács]:
5.041.751,07 lej és ÁFA: 10.060.328,36 lej.
A finanszírozási szerződést 2011.12.29-én írták alá, a projekt valóra váltásának
időtartama 43 hónap.
A projekt fő célkitűzése a régió elérhetőségének és a népesség mobilitásának, a
javaknak és szolgáltatásoknak a javítása annak érdekébe, hogy a tartós gazdasági
fejlődést serkentsék.
A projektet 2015. július 29-én véglegesítették. A következő munkálat kategóriák
lettek kivitelezve:
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 Rehabilitálták és modernizálták a DJ 135 Măgherani-Sărăţeni [NyárádmagyarósSóvárd] megyei utat, amelynek a következőek a jellemzői:
o Menetpálya: 2 x 3,00 m;
o Forgalmi sávok: 2 x 0,25 m;
o Útpadka: 2 x 0,75 m;
o Platform: 8,00 m.
o 2 híd rehabilitáció lett kivitelezve:
o A 29+307 km-nél levő híd, amelynek hossza, 10,00 m;
o A 32+425km-nél velő híd, amelynek hossza, 15,00 m.
 Konszolidációs munkák lettek elvégezve:
A 32+922 – 33+340 km-ek között egy régebbi csuszamlás volt, amely relatív stabil
volt. Ebben a zónában megerősítették az utat egy 418 fm fal segítségével, amelyet
lefelé, az ú mentében készítettek el. Az út ellenében egy drén-rendszert
készítettek, amelynek az a feladata, hogy eltávolítsa a deluviális anyagból (amely
potenciálisan csuszamlik) a vizet, ily módon csökkentve a csuszamlás reaktiválási
valószínűségét.
A biztonsági feltételek biztosítása érdekében 3.500 fm mellvédet szereltek fel.
 A víz lefolyása érdekében munkálatokat végeztek:
Azon zónákban, ahol többségében tavi vegetáció van, a felületi vizek drénezésével
kapcsolatos munkálatokat vittek végbe megerősített lefolyókon, betonozott
árkokon és járóhidak segítségével.
A kislejtős lefolyású kikövezett árkok, illetve azok esetében, ahol a víz az út
ágyában gyűlik össze, árokalji drént szereltek. A drén hosszában, 50 m-t 82
tisztítóaknát helyeztek el. A drének és az árkok a vizet a járóhídig viszik, majd
innen el vannak vezetve az elvezető csatornákig.
 86 járóhidat rehabilitáltak.
 48 oldalúti betérést rehabilitáltak
 Közúti jelzéseket vittek végbe, amely a következőkből állt:
o vízszintes jelzések;
o jelző panelek;
o új kilométer- és hektóméter kövek
A projekt teljesítésének eredménye:
 A hozzáférhetőség javulása;
 A teher és személyszállítás növekedése a régióban;
 Az utazási idő csökkenése;
 A közúti forgalom biztonságának növekedése;
 A népesség és a javak mobilitásának elősegítése;
 A teher és személyszállítási díjak csökkenése;
 A regionális piacok hozzáférhetőségének javulása;
 A gazdasági tevékenység hatékonyságának növelése;
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 Energia és időtakarékosság, mivel olyan körülmények lettek létrehozva,
amelyek kiszélesítik a kereskedelmi cserét, ily módon a produktív
beruházásokat is.
Lényeges, hogy az infrastruktúra jó minősége a járművek működési költségeinek
csökkenésével jár és javítani fogja a környezeti mutatókat, mindez pedig a
népesség életmód standardjának a növekedéséhez vezet.
A zóna elérhetőségének, valamint a népesség, a javak, szolgáltatások
mobilitásának javulása - a beruházások vonzása és az idegenforgalom fejlesztésén
keresztül - a tartós gazdasági fejlődést stimulálja.

2. „A Tîrgu Mureș-i [Marosvásárhely] Megyei Sürgősségi Kórház Járóbeteg
részlegének a rehabilitálása, modernizálása és felszerelése”
A projekt a 2007-2013 Regionális Operációs Program, KULCSFONTOSSÁGÚ
BEAVATKOZÁSI TERÜLET 3.1 Az egészségügyi infrastruktúrán belüli szolgáltatások
rehabilitációja/modernizálása/felszerelése keretén belül volt finanszírozva.
A project értéke 19.870.295,01 lej, vissza nem fizetendő finanszírozás
15.651.990,02 lej, társfinanszírozás 402.579,42 lej és ÁFA: 3.815.725,57 lej.
A finanszírozási szerződést 2013.09.30-én írták alá, a projekt valóra váltásának
időtartama 27 hónap.
A projekt általános célkitűzése a Tîrgu Mureș-i [Marosvásárhely] Megyei Sürgősségi
Kórház Integrált Járóbeteg részlege egészségügyi szolgáltatásának a javítása.
A projekt specifikus célkitűzései a következőek voltak:




Az orvosi tevékenység minőségének és hatékonyságának a növelése a Tîrgu
Mureș-i [Marosvásárhely] Megyei Sürgősségi Kórház járóbeteg osztályának a
felszereltsége által;
a Tîrgu Mureș-i [Marosvásárhely] Megyei Sürgősségi Kórház járóbeteg
osztályának a felszereltsége nagy teljesítményű gépezettel, amelynek
segítségével elérhető azon beutalt betegek hospitalizációs idejének a
csökkentése, akik nem igényelnek folyamatos orvosi megfigyelést;



A diagnosztikára és kezelésre szánt idő csökkentése, illetve a betegségek
megelőzése/ korai kezelése a Tîrgu Mureș-i [Marosvásárhely] Megyei
Sürgősségi Kórház járóbeteg osztályának a felszereltsége által;



Az állampolgárok számára azonos időintervallum biztosítása a
szolgáltatások elérésére egy modern és hatékony egészségügyi rendszeren
keresztül.

A projektet 2015. december 31-én véglegesítették. Ezen projekt eredményei:
A projecten keresztül rehabilitálták és modernizálták a Megyei Sürgősségi Kórház
járóbeteg osztályát, amely két helyen található: str. Gh. Marinescu u. nr. 50. sz.
(Általános Járóbeteg osztály) és str. Gh. Marinescu u. nr. 34. sz. (Fül-Orr-
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Gégészeti Járóbeteg osztály), majd 14 szakorvosi rendelő lett ellátva legújabb
generációs felszereléssel, műszerekkel, bútorokkal és egyéb felszereléssel.
Helyszínekre bontott beruházás:
 Össz beruházás a str. Gh. Marinescu u. nr. 50. sz. alatti járóbeteg
rendelőre: –14.592.711,10 lej (ÁFÁ-val), amelyből:
o Munkák: 6.331.978,80 lej (ÁFÁ-val)
o Felszereltség: 8.260.732,30 lej (ÁFÁ-val).
 Össz beruházás a str. Gh. Marinescu u. nr. 34. sz. alatti Fül-Orr-Gégészet
járóbeteg rendelőre: –1.256.395,72 lej (ÁFÁ-val), amelyből:
o Munkák: 430.863,06 lej (ÁFÁ-val)
o Felszereltség: 825.532,66 lej (ÁFÁ-val).
A projekt valóra váltásával az orvosi szolgáltatások súlyközpont át lett helyezve a
betegségmegelőző központokhoz, a régióbeli népesség részére biztosítva lettek
európai mércéjű orvosi szolgáltatások és javult a népesség egészségi szintje.
A projekt mutatói:
Azonnali eredmények (közvetlenek):
 Rehabilitált/modernizált/felszerelt orvosi egységek (járóbeteg): 2
 Járóbeteg rendszerbeli modernizált szakrendelők: 14
(szakok: Belgyógyászat, Kardiológia, felnőtt/gyermek fül-orr-gégészet,
Gyermeksebészet, Plasztikai sebészet – rekonstrukciós mikrosebészet,
Nőgyógyászat, Neurológia,
Ortopédia
és
traumatológia
/
Gyermekortopédia, Endokrinológia, Gastroenterológia, Idegsebészet,
Pszichiátria, Munka egészségügy, Gyermekgyógyászat, Klinikai
allergológia és immunológia).
Gerjesztett eredmények (közvetettek):
Azon személyek, amelyek a rehabilitált/modernizált/felszerelt infrastruktúra
haszonélvezői - egészségügyi infrastruktúra, napi 148-ról 155-re való növekedés,
amelyből nők: napi 83-ról 87-re való növekedés, férfiak: napi 65-ről 68-ra való
növekedés.
3. Integrált beavatkozás munkanélküliek részére egy tartós jövő bizonyossága
program
A projekt a 2007-2013 Ágazati Operációs Program, A Humán Erőforrás Fejlődése főtengely 5 - Az aktív foglalkoztatási intézkedések, KULCSFONTOSSÁGÚ
BEAVATKOZÁSI TERÜLET, 5.1 - A karrierbeli orientáció intézkedés fejlesztése és
valóra váltása, illetve a munkaerőnek a segítése a piaci hozzáféréshez keretén
belül volt finanszírozva. A beterjesztő a Buzău Megyei Tanács volt, a Consiliul
Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] együtt a Four Change ügynökséggel, SC
[Kereskedelmi Társaság] Centrul de Consultanță și Studii Europene SRL [KFT]-vel,
SC [Kereskedelmi Társaság] RD Global Project Consulting SRL [KFT] -vel, SC
[Kereskedelmi Társaság] Tecseo SRL [KFT]-vel és SC [Kereskedelmi Társaság]
Dechiro Consulting SRL [KFT]-vel partneri minőségben voltak.
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A project értéke 9.541.224,10 lej, amelyből 9.541.224,10 lej a projekt
jogosultsági teljes összege; vissza nem fizetendő jogosult finanszírozás, amelyet a
Fondul Social European (FSE) [Európai Szociális Alap] nyújtott: 8.373.490,94 lej;
vissza nem fizetendő jogosult finanszírozás, amelyet az állami költségvetésből
kaptak: 828.147,46 lej; a haszonélvezők jogosult hozzájárulása: 339.585,70 lej,
Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] önrésze: 0 lej.
A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] ebben a projektben, partneri
minőségben biztosította azon pénzügyi forrásokat 767.739,62 lej összegben,
amelyek szükségesek a projekt valóra váltásához olyan módozatban, hogy azt a
későbbiekben visszatérítsék/elszámolják a POS DRU DMI 5.1.-en keresztül,
ahogyan az a következőkben le van írva: az I. évben (2014.04.01-2015.03.31.)
455.966,25 lej összeget és a II. évben (2015.04.01-2015.09.30.) 311.773,37 lej
összeget.
A finanszírozási szerződések 2014. április 04-én lettek aláírva, a projekt valóra
váltásának időtartama 20 hónap, 2014. április 07-től 2015. december 6-ig. Az
eredeti időszakot meghosszabbították egy kiegészítő okirattal, amelyet az OIR POS
DRU elfogadott és a 15.324/2015.10.07. szám alatt közölt.
A projekt fő célkitűzése a munkavállalási kapacitást célozta meg 953 (770 Buzău
és 165 Mureș [Maros] megyéből) munkanélküli számára, főleg hosszú idejű
munkanélküliként levő, inaktív vagy munkát kereső személyek esetére, valamint
olyan személyek részére is, akik korán abbahagyták az iskolát (Buzău megye DélKeleti Régiója és Mureș [Maros] megye Központi Régiója).
Ily szempontból ebben a projektben tanácsadási,
munkaerő közvetítéssel kapcsolatos integrált
amelyek a célcsoport részére, közép és hosszú
felzárkóztatást, mint az önbizalom növelését
biztosítja.

tájékozódási, szakmai képzéssel,
tevékenységeket folytattak le,
távon úgy a társadalmi-szakmai
és a pénzügyi függetlenségét

A projekt speciális célkitűzései a következők voltak:
 A munkaerő piaci adaptációs képesség növelése a programban szereplő
munkanélküliek részére,
 A vállalkozási kultúra fejlesztése 100 olyan személy részére, akik bele
vannak foglalva a célcsoportba annak érdekébe, hogy hozzájáruljanak új
munkahelyek létesítéséhez és ily módon a két megye gazdasági
fejlődéséhez is,


A két régióbeli munkanélküliség csökkentése 114 ember alkalmazásával,
amelyből 97 Buzău megyében és 17 Mureș [Maros] megyében, ezek a
személyek a programban szereplő célcsoport tagjai.

A project stádiuma: A projektet 2015. december 6-án véglegesítették.
A projekt keretén belül a következő fő tevékenységek kivitelezésére került sor:
 A célcsoport toborzása, 167 Mureș [Maros] megyei haszonélvezőt belevonni
és benntartani a projektbe,
 A karrier orientációval
kivitelezése

kapcsolatos

integrált

beavatkozási

program
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 Ez a program a szakmai felkészítés, a tájékoztatás és tanácsadás mellett
feltételezte egyéni karrier tervek kidolgozását is, a kiválasztott célcsoport
kialakítását és állásközvetítést az összes haszonélvező részére. A szakmai
képzési program a következő hat előadássorozat megszervezését
feltételezte
1. Sorozat: Vállalkozói kompetenciák és Adatbevívő, hitelesítő operatőtök;
2. Sorozat: Vállalkozói kompetenciák és Angol nyelv;
3. Sorozat: Könyvelési alapismeretek és Humán - Politikai előadó;
4. Sorozat: Könyvelési alapismeretek és Kereskedelmi ügynök;
5. Sorozat: Kereskedelmi ügynök és Ügyfélszolgálati ügyintéző (jelen év
augusztusi hónapja)
o 6. Sorozat: Angol nyelv.
Mureș [Maros] megyéből összesen 167 személy végezte el a képzési programot. Az
előadások kezdetekor mindegyik hallgató tanácsadásnak és pszichológiai
felmérésnek volt a haszonélvezője, az előadások végeztével pedig munkaerő
közvetítésnek volt a haszonélvezője. Ugyanakkor mindenki kijárt egy informatika
kompetencia modult (TIC) is. Az előadások időtartama alatt a hallgatók catering
szolgáltatásnak voltak a haszonélvezői, majd az előadások utáni sikeres vizsga
esetében fejenként 1.016 lej összegű támogatást kaptak
Az összes előadás végeztével a Szakmai képzési program a következő képen nézett
ki:
 2014. szeptember - 2015. október között 182 személy iratkozott be a
célcsoportba, amelyből 167 elvégezte a programot (147 eredeti projekt és
20 a meghosszabbított projektidő alatt),
o
o
o
o
o

 15 személy különböző okok miatt lemorzsolódott. A 167 végzősből 116 nő
és 51 férfi.
A mutatók helyzete a következő:
Sor
Mutató
szám
1.
Lemorzsolódott
személyek
2.
Személyek, akik
munkahelyet keresnek
3.
Inaktív személyek
4.
Munkanélküliek
5.
Hosszú ideje
munkanélküliek
6.
45 év feletti
munkanélküliek
7.
Fiatal munkanélküliek
8.
Fiatal személyek, akik
hosszú ideje
munkanélküliek

Projektben
bevállalt szám
2

Teljesített

Amelyből nő

2

2

18+15

34

21

32
10
48

34
10
48

28
10
28

14

14

9

9
17

9
16

6
12
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2015.10.18.-2015.10.24. között, a projekt keretén belül, mint egy specifikus
tevékenység, egy munkalátogatás zajlott le Italia-ba [Olaszország], amelyet a SC
SC [Kereskedelmi Társaság] Tecseo SRL [KFT] - projekt partner - szervezett meg;
ezen a munkalátogatáson részt vett 3 végzős és két tagja annak a
munkacsapatnak, amely a projekt valóra váltásával felelősek Mureș [Maros]
megyében;
A projekt - amely egy keresztirányú tevékenység - az egész valóra váltási időszaka
alatt hirdetett volt. A projekt eredményeinek bemutatására a Consiliul Judeţean
Mureş [Maros Megyei Tanács] székhelyén két sajtókonferencia lett megtartva:
2015. szeptember 10. illetve 2015. december 2-i időszakban. A projekt hirdetve
lett
a
Consiliul
Judeţean
Mureş
[Maros
Megyei
Tanács]
http://www.cjmures.ro/Programe_actiuni/viitordurabil.htm
honlapján
a
Programok és Tevékenységek szekciónál.
A projekt végeztével a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] három évig
biztosítania kell a projekt fenntarthatóságát;
A projekt managementjét - a projekt valóra váltási egysége biztosította, amelyet
a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] Elnökének 2014. április 30-i 126.
számú Rendelete nevez ki.
4. A nehezen elérhető zónák esetében történő sürgősségi esetekben történő
beavatkozások javítása
2014. június 24-én az Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul
Transilvaniei” [Interközösségi Fejlődési Egyesület „Erdély Közepe”] aláírt egy
szerződést a ”A nehezen elérhető zónák esetében történő sürgősségi esetekben
történő beavatkozások javítása” (azonosító SMIS 50272) projektre vissza nem
fizetendő finanszírozásra. A projekt a 2007-2013 Regionális Operációs Program,
Főtengely 3 „A társadalmi infrastruktúra javítás”, Kulcsfontosságú Beavatkozási
Terület 3.3 „A sürgősségi esetekben történő beavatkozásokkal kapcsolatos
operációs bázisok felszereltségének a javítása” keretén belül volt finanszírozva.
A project értéke 2.687.266,00 lej, a projekt valóra válási időtartama 18 hónap. .
Ez folytatja a sürgősségi esetekre szükséges speciális felszerelés beszerzését,
amely két másik projektnél volt elkezdve, amelyek 2010, illetve 2014-ben lettek
bevégezve, és amelyeket a Regionális Operációs Program finanszírozott.
A project általános célkitűzése a Közép fejlesztési régió népessége biztonsági
fokának a növelése és a válaszadási kapacitás javítása sürgősségi esetek kapcsán
oly módon, hogy a Közép Régióban, azokban a zónákban, amelyeket nehezen lehet
megközelíteni szakszerű elsősegélynyújtás esetében csökkentik a beavatkozási
időt.
A projekt által sürgősségi esetekre 6 speciális, komplex beavatkozási járművet
szereztek be 852/3012.2014 -as számú szállítási szerződéssel az SC [Kereskedelmi
Társaság] TelSec Business & Consulting SRL [KFT] (București [Bukarest])-vel kötött
szerződés alapján, amelynek értéke (ÁFA nélkül) 1.908.102 lej.
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Mindegyik sürgősségi esetekre beszerzett speciális, komplex beavatkozási jármű a
következőkből áll:
- lánctalpas/UTV típusú kerekes jármű, amelynek nagyobb az átvonulási
kapacitása,
- speciális jármű, amelynek a felszerelésébe speciális felszerelés van
(kommunikációs, elsősegély, és egyéb specifikus felszerelés),
- platform a lánctalpas, nagyobb átvonulási kapacitású járműveknek.
Az összes speciális jármű, amelyet beszereztek haszonkölcsön szerződés keretén
belül lettek áthelyezve, a Közép Régió minden egyes Sürgősségi esetekkel
foglalkozó Felügyelőségére (Mureș [Maros], Alba [Fehér], Brașov [Brassó], Covasna
[Kovászna], Harghita [Hargita], és Sibiu [Szeben]).
Ezeknek a használatára 46 személyt képeztek ki, akik a sürgősségi esetekkel
foglalkozó felügyelőség személyzetéből lettek kiválasztva, akik majd használják
ezeket a kiszállított, komplex, beavatkozási speciális járműveket.
A projekt valóra váltása 2015.12.24-én befejeződött, majd 2016. január
hónapjától össze kell állítani és közölni a végső visszatérítési kérelmet. A projekt
valóra váltásakor elvárt eredmény a mozgó egységek átlagos (vidék)
válaszidejének a csökkenése 24’32’’-ről 22’40’’-ra.
B. VALÓRA VÁLTÁSI IDŐSZAKBEN LEVŐ PROJEKTEK
1. „Autóspark Motoros sportokra”
A projekt a 2007-2013 Regionális Operációs Program, Főtengely 5.2 Idegenforgalmi infrastruktúra létrehozása, fejlesztése, modernizálása a természeti
források értékesítése és az idegenforgalmi szolgáltatások minősége növelése
érdekében keretén belül volt finanszírozva.
A project értéke 58.136.243,0 (ÁFÁ-val) lej, amelyből a kérvényezett vissza nem
térítendő finanszírozás 19.044.575,27 lej, társfinanszírozás CJM Consiliul Judeţean
Mureş [Maros Megyei Tanács] 29.950.271,71 lej (beleértve a nem jogosult
költségeket és a hozzá kapcsolódó ÁFA-t), a többi a jogosult költségekre vonatkozó
ÁFA, amely 9.141.396,12 lej értékű.
A projekt általános célkitűzése az idegenforgalom nagyobb hozzájárulása a helyi
és regionális fejlődéshez az idegenforgalmi szolgáltatások változatossá tételén
keresztül, illetve egy „fülke turizmus” hozva létre Mureş [Maros] megyében, a
motoros sportokat kedvelők részére.
A finanszírozási szerződést 2010.05.13-án írták alá, a projekt valóra váltási
időszaka 73 hónap 17 nap lévén.
2015-ben, a projekt keretén belül a következő tevékenységek zajlottak le:
 Négy harmadéves és négy darab havi (egyszerűsített) előmeneteli
beszámolót dolgoztak ki és közöltek.
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 Az OI és AMPOR által nyolc valóra váltás monitorizálása látogatást vittek
végbe és kétszer voltak tereplátogatáson.
 Két kiegészítő okirat készítettek el, amely projekt valóra váltásának
határidejét hosszabbította meg, az új határidős 2016.06.30.
 PERESKEDÉS A VÁLLALKOZÓVAL
Annak következtében, hogy több szerződéses feltételt nem tartott be, beleértve a
teljesítési határidőket, azt a munkaszerződést, amelyet 2011.08.23-án kötöttek
meg az SC [Kereskedelmi Társaság] Cooperativa Edile Appennino SCRL-vel , (az SC
Cooperativa Edile Appennino SCRL a társulás vezetője – SC [Kereskedelmi
Társaság] Morani Impex SRL [Kereskedelmi Társaság] – SC [KFT] Kasim Emaka SRL
[KFT]) 2014. június 24. kezdettel felmondták, a felmondásig teljesített munka
67%.
A vállalkozó értesítve lett törvényes keretek között, hogy üresítse ki az
építkezést a dokumentum átvételétől számított 5 napon belül, ám erre a
felhívásra nem reagált, mivel nem ismeri el a szerződés felbontását és vitatja az
építkezés kitelepítési értesítését, és a továbbiakban is megtagadja a ennek a
kiköltözését.
Ebben a kontextusban, amely kizárólagosan csakis annak köszönhető, hogy a
Vállalkozó szisztematikusan elutasította a munkálatok leállítását és az építkezés
elhagyását, a Haszonélvező az igazságszolgáltatáshoz folyamodott.
Ily módon:
 2014.05.23-án a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] a
6681/320/2014-es számú iratcsomóban napirendre tűzött a Judecătoria Tîrgu
Mureş [Marosvásárhelyi Törvényszék] egy igazolást biztosító kérvényt és egy
sürgősséggel egy valós állapotnak a megállapítását annak érdekében, hogy
sürgősen, szakértői vélemény alapján - minőségileg és mennyiségileg - állapítsák
meg a munkálatok teljesítési stádiumát, azért, hogy egy részt megelőzhető legyen
az, hogy a jövőben ez a bizonyíték kezelhetetlenné váljék egy olyan estleges per
esetében, amely a szerződésfelbontásnak a következménye, másrészt meg annak
érdekében, hogy meg legyen állapítva annak a munkának a volumene, amelyet
újra szerződtetni kell. Több határidő, viszontkereset és új iratcsomók beadása
után az igazolást biztosító kérvényt el lett fogadva a 3321/102/2014-es számú
iratcsomóban. Ezen iratcsomó keretén belül számszerűleg hat jogi szakértői
véleményezést végeztek el.
 A SC [Kereskedelmi Társaság] Cooperativa Edile Appennino SCRL-nek az az
elutasítása, hogy átadja az építőhelyet, illetve alkalmazkodjon a
szerződésbontáskor kapott, valamint a kitelepítési értesítési felhívásnak a
Vállalkozó kitelepítését vonta maga után, amely a Judecătoria Tîrgu Mureş-i
[Marosvásárhelyi Törvényszék] tűztek napirendre 2014.07.15-én, amely a
9455/320/2014-es számú iratcsomó tárgya. Mivel ennek az ügynek az elvi
megoldásáig (amely fel volt függesztve egy ideig, addig, ameddig a
3362/102/2014-es ügyet tárgyalják) a bíróság kimondta már a Vállalkozó
kitelepítését a 432/102/2015-üs számú iratcsomóban, a 2015.11.18-án, a
9455/102/2014-es számon el lett fogadva a hatósági kivételt.
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 Ily módon, a Vállalkozó kitelepítése az építkezési helyről el lett rendelve annak
a viszontkeresetnek a keretén belül, amelyet a CJM [Maros Megyei Tanács]
fogalmazott meg a 3362/102/2014-es számú iratcsomóba, amlynek tárgya egy, a
Cooperativa Edile Appennino SCRL által beadott kereset a kivitelezési szerződés
felbontási értesítésének semmissé tétele érdekében, amely a fellebbezés eljárási
fázisban van (Cooperativa Edile Appennino SCRL nyújtotta be) a Bacău-i
táblabíróságon, a per határideje 2016.01.29-ére van rögzítve.
 A CJM [Maros Megyei Tanács] viszontkeresete a 432/102/2015-es számú
iratcsomóban fogadták 2015.10.16án ls elrendelték a Cooperativa Edile
Appenino SCRL alperesnek a kilakoltatását a köztulajdonú ingatlanból - amely
az építkezési helye volt a „Motoros autoparknak”, Cerghid [Nagycserged]
település 1. szám, Mureş [Maros] megye. Ez ellen a megoldás ellen adott be
fellebbezést a Cooperativa Edile Appenino SCRL.
 Cooperativa Edile Appennino SCRL kezdeményezte a 3439/102/2014-os iratban
levő keresetet is, amelynek tárgya a cselekvési kötelezettség (azonos tárgyilag a
671/1371/2014-es számú okiratban hozott vissza nem vonhatással oly
szempontból, hogy vissza lett utasítva a Cooperativa Edile Appennino SCRL
kérvénye), jelenleg ez fel van függesztve addig, ameddig nem oldják meg a
3362/102/2014-számú iratcsomóbeli ügyet.
 Ugyanakkor Cooperativa Edile Appennino SCRL előterjesztett egy keresetet,
amelynek tárgya bizonyítékok biztosítása - ez a nr.195/102/2015-es iratcsomó
tárgya - ez első fokon vissza lett utasítva, mint meg nem alapozott a Judecătoria
Tîrgu Mureş [Marosvásárhelyi Törvényszék] által (2015.05.27-én). Cooperativa
Edile Appennino SCRL fellebbezést adott be a bírósági határozat ellen 2015.05.29én, a kereset el lett utasítva 2015.00.19-én.
 Cooperativa Edile Appennino SCRL előterjesztett egy keresetet, amelyben kéri
a 11653/2014.07.08-as számú megállapítói bizonyítvány visszavonását (ez a Tîrgu
Mureş [Marosvásárhelyi Törvényszék 3600/102/2014-es számú iratcsomójának a
tárgyát képezi), ez már elévült ezen a bíróságon. Az elévülési megoldás ellen SC
[Kereskedelmi Társaság] Cooperativa Edile Appennino SCRL fellebbezett,
még nincs pereskedési időpont megállapítva.
 A SC [Kereskedelmi Társaság] Morani Impex SRL [KFT] társ is kértek a
törvényszéken a megállapítói bizonyítvány érvénytelenítését, ez a kereset a
3610/102/2014-számú iratcsomó tárgya. Ebben az esetben az első bíróság
visszautasította a SC [Kereskedelmi Társaság] Morani Impex SRL [KFT] keresetét,
megoldás, amelyet a fellebbezési bíróság módosított és elrendeli a
11653/2014.07.08-as számú Megállapítói Bizonyítvány részleges módosítását
azoknál a pontoknál, amelyek a SC [Kereskedelmi Társaság] Morani Impex SRL
[KFT] érintik.
SC [Kereskedelmi Társaság] Morani Impex SRL [KFT] és SC [Kereskedelmi Társaság]
Kasim Emaka SRL [KFT] társak (Info Dip Insolvency SPRL jogi ügyvezetőn keresztül)
egy keresetet nyújtottak be annak érdekében, hogy megállapítsák annak a
szerződésnek a felbontását, amely az SC [Kereskedelmi Társaság] Cooperativa
Edile Appennino SCRL (vezető) - SC [Kereskedelmi Társaság] Morani
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 Impex SRL [KFT]- SC [Kereskedelmi Társaság] Kasim Emaka SRL [KFT]
kereskedelmi társulat jött létre. Ez az 50/1371/2012 iratcsomó tárgyát képezi.
2015.06.03-án a bíróság elhatározta a per felfüggesztését addig, ameddig vissza
nem vonhatóan megoldják a 3610/102/2014-es számú ügy ellen beadott
fellebbezést. A felfüggesztési végzés ellen fellebbezést nyújtottak be, mely
alapján az ügy ismét napirendre került, még nincs pereskedési időpont
megállapítva.
 A 428/43/2012-es iratcsomóban a SC [Kereskedelmi Társaság] Cooperativa Edile
Appennino SCRL egyoldalúan megszünteti a Társulási Egyezményt, a bíróság
visszautasította ezek keresetét. A SC [Kereskedelmi Társaság] Morani Impex SRL
[KFT] megtámadta a bírósági határozatot.
A Műszaki projekt
kapcsolatosan:

felülvizsgálati

szolgáltatási

szerződés

lefolyásával

 Figyelembe véve az SC [Kereskedelmi Társaság] Specialist Consulting SRL [KFT]
bejegyzett késését a 22669/2014.12.23-as számú szolgáltatási szerződéssel
kapcsolatban, a teljesítési határidők arányában (amelyek a 7.2 szerződési
záradéknál vannak meghatározva) beleértve a Szolgáltató passzivitását is a
megfogalmazott levelezési anyaggal kapcsolatosan, amelyet a megyei
közhatóságok fogalmaztak meg ezzel az aspektussal szemben, illetve azt a tényt,
hogy az értesítésékbeli kérelmekhez semmiképpen nem alkalmazkodott, a
Szolgáltatási szerződés a Késedelembe tevés értesítése alapján, amelyet a
Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] fogalmazott meg, fel lett bontva
2015.10.20-án.
2. „A Mureş [Maros] megyei víz és szennyvíz infrastruktúrájának a
kiterjesztése és rehabilitációja”
A projektet a 2007-2013-as Környezet Ágazati Operációs Program finanszírozza,
Elsődleges főtengely 1, A víz és szennyvíz rendszerek kiterjesztése és
modernizálása, haszonélvezője a Regionális SC [Kereskedelmi Társaság] Compania
AQUASERV SA [ZRT]. Operatőr.
A projekt értéke ÁFA nélkül 400.057.425 lej. Consiliul Judeţean Mureş [Maros
Megyei Tanács] társfinanszírozásban van jelen, a beruházás társfinanszírozásána
összege 1.729.214 lej, (410.496 Euro ellenértéke / 1 Euro = 4,2125 lej átváltással),
amely a
Voiniceni – Sărmașu [Mezőszabad - Nagysármás], Band – Pănet
[Mezőbánd - Mezőpanit] és
Valea Nirajului [Nyárádszereda] Tápcsöveinek
beruházásának társfinanszírozása.
A finanszírozási szerződést 2010. április 08-án írták alá.
A valóra váltási időszak 74 hónap, illetve 2016.06.30-ig.
A projekt a következő beruházások kivitelezését feltételezi:





62.349 m vízhálózat rehabilitálását és kiterjesztését;
84.807 m csatornarendszer rehabilitálását és kiterjesztését;
3 szivattyútelep (víz) rehabilitálását és 5 új szivattyútelep építését;
3 szivattyútelep (szennyvíz) rehabilitálását és 22 új szivattyútelep építését;
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 2 víztisztító állomás rehabilitálását és egy új állomás építését;
 egy szennyvíztisztító állomás és 1 tisztítóállomás-iszap vonal rehabilitálását;
 4 víztisztító állomás rehabilitálását és egy új állomás építését;
 46.702 m tápcső rehabilitálását;
 52.380 m új tápcső építését.
A finanszírozási szerződés aláírta utána projektben szereplő munka- és
szolgáltatási szerződések stádiuma a következő:
Valóraváltási szerződés:
1. Tanácsadás „MS-SER-01 Műszaki Tanácsadás a munkálatvégzési szerződések,
reklám és munkálatok felülbírálása Odaítélési Dokumentációjának az
előkészítésére”, amely az AECOM Ingenieria SRL-vel [KFT] lett megkötve, a
szerződés értéke 18.994.988 lej.
Időtartam A kezdés / befejezés
81 hónap

2011.09.05. - 2018.06.04.

Az
teljesített A teljesített értékbeli
fizikai állapot
állapot
89,17%
83,90%

2. Reghin [Szászrégen] – A „MS-RG-YB-02 Munkaszerződés A Reghin-i
[Szászrégen] Tisztítótelep tercier fázisú rehabilitációja és kiterjesztése” kivitelező
PASSAVANT ROEDIGER GmbH. A szerződés értéke 22.962.317,12 lej.
Időtartam

A kezdés / befejezés

33
2012. 05.10.-2016.09. 24.
hónap+503
nap

Az
teljesített A
teljesített
fizikai állapot
értékbeli állapot
96,97%
88,31%

3. Tîrgu Mureş [Marosvásárhely] – „MS-TM-YB-01 Munkaszerződés Tîrgu Mureş – i
[Marosvásárhely] Tisztítótelep - iszap vonal rehabilitációja, kivitelező SOCIEDAD
ANONIMA, DE ORBAS Y SERVICIOS COPASA és AIN ACTIVE S.L. és SC [Kereskedelmi
Társaság] LAS PROM SRL [KFT] társulat. A szerződés értéke 27.986.521,78 lej.
Időtartam

A kezdés / befejezés

32
2012.05.29.-2016.08.31.
hónap+230+349
nap

Az
teljesített A
teljesített
fizikai állapot
értékbeli állapot
100%
98,37%

4. Tîrnăveni [Dicsőszentmárton] – „MS-TA-YB-07 Munkaszerződés – Tîrnăveni-i
[Dicsőszentmárton] Tisztítótelep rehabilitációja”, kivitelező – SC [Kereskedelmi
Társaság] EDAS EXIM SRL [KFT] és SC [Kereskedelmi Társaság] TEHNIC TRUST
SA.[ZRT] társulás. A szerződés értéke 20.266.600 lej.
Időtartam
38

A kezdés / befejezés

hónap+ 2012.08.13. - 2016.05.30.

Az teljesített A teljesített értékbeli
fizikai állapot
állapot
94,89%
88,96%

21/76

230 nap
5.Luduş és Iernut [Marosludas és Radnót] – „MS-L&I-YB-06 Munkaszerződés
Luduş şi Iernut [Marosludas és Radnót] – A víztisztító telepek rehabilitációja–
kivitelező SC [Kereskedelmi Társaság] Beespeed Automatizări SRL [KFT] (a
társulat vezetője) és SC [Kereskedelmi Társaság] DATCOMP SRL [KFT] és SC
[Kereskedelmi Társaság] CONIMUR SRL [KFT] társulat. A szerződés értéke
21.770.251,79 lej.
Időtartam

A kezdés / befejezés

37 hónap + 2012.10.25.-2016.08.31.
281 nap

Az teljesített A teljesített értékbeli
fizikai állapot
állapot
99,32%
98,54%

6. Luduş és Iernut [Marosludas és Radnót] – „MS-L&I-YB-08 Munkaszerződés
Luduş [Marosludas] – Egy új tisztítótelep felépítése és Iernut [Radnót] – A
tisztítótelep rehabilitációja”, kivitelező SC [Kereskedelmi Társaság] Veolia Water
Solution&Tehnologies Romania SRL [KFT] – OTV France társulat. A szerződés
értéke 34.303.199,28 lej.
Időtartam

A kezdés / befejezés

36 hónap + 2013.06.06.-2016.11.19.
198 nap

Az
teljesített A teljesített értékbeli
fizikai állapot
állapot
99,70%
98,56%

7. Tîrnăveni [Dicsőszentmárton] - „MS-TA-YB-05 Tîrnăveni [Dicsőszentmárton] –
A víztisztító telep rehabilitációja”, kivitelező SC [Kereskedelmi Társaság] EDAS
EXIM SRL [KFT] – SC [Kereskedelmi Társaság] TEHNIC TRUST SA [ZRT] – SC
[Kereskedelmi Társaság] BEESPEED AUTOMATIZĂRI SRL – SC [Kereskedelmi
Társaság] DATCOMP SRL [KFT] társulat. Társulatvezető: SC [Kereskedelmi
Társaság] EDAS EXIM SRL [KFT]. A szerződés értéke 17.488.533,81 lei.
Időtartam

A kezdés / befejezés

35 hónap + 2013.04.23.-2016.09.30.
192 nap

Az
teljesített A
teljesített
fizikai állapot
értékbeli állapot
99,84%
97,06%

8. Sighişoara és Cristuru Secuiesc [Segesvár és Székelykeresztúr] - „MSSG&CS-YB-04 – A víztisztító telep rehabilitációja”, kivitelező SC [Kereskedelmi
Társaság] AEG Technology SRL [KFT]. A szerződés értéke 26.086.203,00 lej.
Időtartam

A kezdés / befejezés

36 hónap

2013.08.13.-2016.08.13.

Az
teljesített A teljesített értékbeli
fizikai állapot
állapot
66,97%
64,13%
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9. Valea Nirajului [Nyárádszereda] – „MS-VN-RB-06– A tápcső”, kivitelező SC
[Kereskedelmi Társaság] Hidroconstrucţia SA [ZRT] Bucureşti [Bukarest]. A
szerződés értéke 17.692.757,88 lej.
Időtartam

A kezdés / befejezés

28 hónap + 2013.07.16.-2016.04.02.
138 nap

Az
teljesített A teljesített értékbeli
fizikai állapot
állapot
100%
74,09%

10. Reghin [Szászrégen] – „MS-RG-RB-05 A csatornázási rendszer kiterjesztése,
szivattyúállomások szennyvíz részére és elvezető csövek”, kivitelező SC
[Kereskedelmi Társaság] Geiger Transilvania SRL [KFT] a în asociere cu SC
[Kereskedelmi Társaság] Lasprom SRL [KFT]-vel társulva. A szerződés értéke
10.375.041,14 lej.
Időtartam

A kezdés / befejezés

26 hónap + 2013.10.23.-2016.05.30.
165 nap

Az
teljesített A teljesített értékbeli
fizikai állapot
állapot
92,97%
92,61%

11. Luduş és Iernut [Marosludas és Radnót] – „MS-L&-RB-08 Az ivóvíz rendszer
és csatornarendszerek rehabilitációja és kiterjesztése, szivattyúállomások ivóvíz
részére, szivattyúállomások szennyvíz részére és elvezető csövek”, kivitelező SC
[Kereskedelmi Társaság] Izorep SRL [KFT] Tîrgu Mureş [Marosvásárhely]. A
szerződés értéke 26.538.568 lej.
Időtartam

A kezdés / befejezés

36 hónap + 07.02.2014 - 19.11.2016
198 nap
2014.02.07.-2016.11.19.

Az
teljesített A teljesített értékbeli
fizikai állapot
állapot
82,23%
82,31%

12. Tîrgu-Mureș [Marosvásárhely] - „MS-TM-RB-02– Az ivóvíz rendszer és
csatornarendszerek rehabilitációja és kiterjesztése, szivattyúállomások ivóvíz
részére, szivattyúállomások szennyvíz részére és elvezető csövek, SCADA
rendszer”. SC [Kereskedelmi Társaság] Hidroconstrucţia SA [ZRT] – SC
[Kereskedelmi Társaság] Elsaco Electronic SRL [KFT] társulatnak odaítélt
szerződés. A szerződés értéke 48.271.877,32 lej.
Időtartam

A kezdés / befejezés

33 hónap

2014.06.26.-2017.03.26.

Az
teljesített A teljesített értékbeli
fizikai állapot
állapot
23,30%
30,71%

13.Tîrnăveni [Dicsőszentmárton] - „MS-TA-RB-07 - A csatornarendszerek,
szivattyúállomások szennyvíz részére és elvezető csövek kiterjesztése”. SC
[Kereskedelmi Társaság] Tehnic Trust SA [ZRT] társulatnak odaítélt szerződés. A
szerződés értéke 7.813.252,59 lej.
Időtartam

A kezdés / befejezés

Az

teljesített A teljesített értékbeli
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26 hónap

2014.07.04.-2016.09.04.

fizikai állapot
75,29%

állapot
47,22%

14.Band – Pănet [Mezőbánd-Mezőpanit] - „MS-B&P-RB-04- Tápcső megépítése,
szivattyúállomások ivóvíz részére, ivóvíz tartályok”. Contract atribuit asocierii
S.C. [Kereskedelmi Társaság] PARMADO CONSIMPEX S.R.L. [KFT] és PASSAVANTROEDINGER GmbH társulatnak odaítélt szerződés. A szerződés értéke
11.087.009,01 le,.
Időtartam

A kezdés / befejezés

25 hónap

2014.09.23.-2016.10.23.

Az
teljesített A teljesített értékbeli
fizikai állapot
állapot
74,80%
70,48%

15.Sighişoara/Cristuru Secuiesc [Segesvár és Székelykeresztúr] - „MS-SG&CSRB-03 - Tápcső rehabilitációja, az ivóvíz rendszerek és csatornázás kiterjesztése,
szivattyúállomások ivóvíz részére, szivattyúállomások szennyvíz részére és
elvezető csövek”. SC [Kereskedelmi Társaság] Grup 4 Instalaţii SA [ZRT]
társulatnak odaítélt szerződés. A szerződés értéke 19.472.365,53 lei.
Időtartam

A kezdés / befejezés

30 hónap

2014.09.03.-2017.03.03.

Az
teljesített A teljesített értékbeli
fizikai állapot
állapot
21,09%
29,83%

16.Miercurea Nirajului [Nyárádszereda] - „MS-MN-YB-03– Felfogás és víztisztító
telep”. S.C. [Kereskedelmi Társaság] CORAL S.R.L. [KFT] Tulcea társulatnak
odaítélt szerződés, A szerződés értéke 9.368.045,93 lei.
Időtartam

A kezdés / befejezés

30 hónap

2014.10.10.-2017.04.10

Az
teljesített A teljesített értékbeli
fizikai állapot
állapot
55,25%
40,40%

17. Voiniceni - Sărmaşu [Mezőszabad-Nagysármás tápcső] - MS-VS-RB-01 A tápcső, szivattyúállomások és víztartály rehabilitációja TECNICAS DE
DESALINIZACION DE AGUAS S.A. (TEDAGUA) és S.C. [Kereskedelmi Társaság]
TEHNIC TRUST S.A [ZRT] társulatnak odaítélt szerződés, a szerződés értéke
37.049.357,70 lej.
Időtartam

A kezdés / befejezés

30 hónap

2014.09.19.- 2017.05.19.

Az teljesített A teljesített értékbeli
fizikai állapot
állapot
51,37%
46,06%

18.A költségek auditálása - „A POS Környezet CCI 2009 RO 161 PR 019 -hez
kapcsolodó MS-SER-02 A víz és szennyvíz infrastruktúrájának a rehabilitációja
Mureş [Maros] megyében. SC [Kereskedelmi Társaság] Prim Audit SRL [KFT]
társulatnak odaítélt szerződés . A szerződés értéke 45.832 lej.
Időtartam

A kezdés / befejezés

Az

teljesített A teljesített értékbeli
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30 hónap

2014. 06. 11.-2016.12.31.

fizikai állapot
0

állapot
1,22%

A közvetlen valóra váltás segítségeként és közvetlen módon az Regionális Operatőr
SC [Kereskedelmi Társaság] Compania Aquaserv SA [ZRT] és az Közösségek Közötti
Fejlődés AQUA INVEST MUREȘ Szervezetet tevékenységeinek ütemezés szerinti
lezajlása érdekében a 2015-ös évben a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei
Tanács] a következő határozatokat fogadta el:
o Az 59/2015.05.28-as számú HCJ – azon közmű (víz, csatornázás)
szolgáltatások árának és díjainak elfogadása, amelyeket a
Regionális Operatőr SC [Kereskedelmi Társaság] Compania Aquaserv
SA [ZRT] 2015. július 1.-től kezdve;
o Az 69/2015.06.18-as számú HCJ - Az S.C [Kereskedelmi Társaság]
„Compania Aquaserv” S.A [ZRT] által lefedett területen a
természetes és jogi személyek (beleértve ezeknek a gazdasági
épületeit is)
víz és csatornázás ellátási/szolgáltatásokkal
kapcsolatos Szerződésmodellek elfogadásáról szól;
o 70/2015.06.18-as számú HCJ – Az utólagosan kiegészített és
módosított 2009. október 29. 149-es számú Határozat módosítása,
amelynek tárgya a Vízellátás és csatornázás az S.C [Kereskedelmi
Társaság] „Compania Aquaserv” S.A [ZRT] által lefedett területen;
o 118/2015.08.07-as számú HCJ - amelynek tárgya Mureş [Maros]
megye azon projekthez való hozzájárulásának az elfogadása,
amelynek elnevezése: „Műszaki segédlet a Mureş [Maros] megyei víz
és szennyvíz infrastruktúrájának a fejlesztése érdekében (a 20142020-as időszakban) finanszírozási alkalmazás és odaítélési
dokumentáció előkészítéséhez”;
o 146/20115.10.29-es számú HCJ - amelynek tárgya annak a
végzésnek az elfogadása S.C [Kereskedelmi Társaság] „Compania
Aquaserv” S.A [ZRT] Tîrgu Mureș [Marosvásárhely] által, amely Az
Újjáépítés és Fejlesztési Európai Bank által aláírt (2012.04.18.)
Hitelszerződés 3-as számú Kiegészítő okiratával kapcsolatos;
o 167/2015.12.17-es számú HCJ - amelynek tárgya egyes gazdasági
territoriális egységnek a csatlakozása a Közösségek Közötti Fejlődés
AQUA INVEST MUREȘ Szervezethez.

A KÖRNYEZETVÉDELEMI OSZTÁLY
A 2015-ös évben a Környezetvédelemi Osztály által lefolytatott tevékenységek
megfeleltek úgy a rájuk háruló azon hatáskörnek, amelyet a működési szabályzat
előír, mint a „Szilárd Hulladékok Integrált Management Rendszere Mureş [Maros]
megyében” Projekt Valóra Váltási Egységének specifikus követelményeinek. Ily
módon ezek a tevékenységek összefoglalhatóak a lefolytatott cselekedetek típusa
szerint:
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SZILÁRD HULLADÉKOK INTEGRÁLT MANAGEMENT RENDSZERE MUREŞ [MAROS]
MEGYÉBEN, amely a POS Mediu [Környezet] van finanszírozva
A Szilárd Hulladékok Integrált Management Rendszere Mureş [Maros]
megyében projekt (SMIDS Mureş [Maros]), az Európai Bizottság által lett elfogadva
a C(2010)3587/2010.06.25.06. EC határozat által és a POS Mediu-n [Környezet]
belüli, 2 Főtengely „A hulladékok integrált management rendszerének a fejlődése
és a szennyezett történelmi emlékhelyek rehabilitálása” Regionális Fejlődéssel
(FEDR) kapcsolatos Európai Alap finanszírozásának haszonélvezője.
Ezen projkt keretén belül elsődleges beruházásokat visznek végbe, amelyek
megyei szinten a hulladékok integrált managementjéhez kapcsolódnak (szelektív
gyűjtés, értékesítés- újrafelhasználás, kezelés és hulladékeltávolítás maximális
biztonságos körülmények között egy zonális ökologikus lerakatban, beleértődik a
jelenlegi hulladék raktárak bezárását is).
A projekt teljes értéke: 187.454.679 lej (amelyből 163.483.292 lej jogosult,
elszámolható költség és 23.971.387 lej nem jogosult költség)
Finanszírozási források:


EU hozzájárulás (az elszámolható költségekkel kapcsolatban: 130.786.634 –
80 %;



Országos nyilvános hozzájárulás: 32.696.658 – 20 % amelyből:
 állami költségvetés: 29.426.993 lej – 18 %
 helyi költségvetés: 3.269.665 lej – 2 %

A SMIDS Mureş [Maros] projekttel kapcsolatos finanszírozási szerződéshez csatolt
6/2015.11.26.-os számú kiegészítő okiraton keresztül szerződés megvalósításának
a határideje ki lett terjesztve 2016.06.30-ig (72 hónap).
A főbb tevékenységek, amelyek a 2015-ös év folyamán lezajlottak a projekttel
kapcsolatban:
A 2015-ös évben lezajlott tevékenységek a SMIDS Mureş [Maros] projekt specifikus
valóra váltási eljárások alkalmazásából álltak:
A szerződéses kötelezettségek teljesítési módozatának a követése a
szerződéses partnerek által;

A szerződéses feltételeknek és a kiadott engedélyeknek megfelelően a
munkák állapotának a követése, amikor meghibásodásokat jelentenek, a
beruházások
monitorizálása
abban
a
periódusban,
amikor
meghibásodásokat jelentenek;

Az előrehaladási beszámolók, az alkalmazások és Időközi kifizetés
tanúsítványok ellenőrzése és elfogadása, a kiadott számlákkal kapcsolatos
magyarázó dokumentáció elkészítése;

A visszatérítési kérelmek összeállítása;
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Az ajánlattételi dokumentáció elkészítése annak a projekten keresztül
történő
hulladékgazdálkodás
infrastruktúrájának
a
kezelésével
kapcsolatosan, valamint megyeszinten a háztartási hulladék összegyűjtése;

Specifikus tevékenységek a benyújtott ajánlatok értékelésével
kapcsolatban;

Folytonos kapcsolattartás a Management/Intermedier Szervezet
Hatósággal annak érdekében, hogy alkalmazkodjanak a Finanszírozási
Szerződés követelményeihez;

Egyéb olyan tevékenység, amely szükséges különböző, a projekt valóra
váltási ideje alatt létrejött, előre nem látható szituáció kezeléséhez.


A SMIDS projekthez kapcsolódó munka/szolgáltatás/felszereléssel való ellátási
szerződések helyzete
A SMIDS Mureş [Maros] projekt keretén belül határidőre véglegesítve lett az
összes, a hulladékok új integrált kezelési infrastruktúrájához kapcsolódó
munkálatok szerződései (az új zonális lerakat Sînpaul [Magyarszentpál], a TMB
felszerelés Sînpaul [Magyarszentpál], a válogatás-áthelyezés- komposzt állomás
Cristeşti/Vălureni [Maroskeresztúr/ Székelykakasd], 5 nem megfelelő raktár
bezárása:
Tg.Mureş/Cristeşti
[Marovásárhely/Maroskeresztúr]
Reghin
[Szászrégen], Luduş [Marosludas], Iernut [Radnót], Sovata [Szováta]), valamint
azok a szerződések is, amelyekkel olyan felszereléseket szereztek be (kukák,
konténerek), amelyek a hulladékgyűjtésre és konténerszállításra (kamionok)
alkalmasak. Csak a szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződések vannak még
folyamatban (a finanszírozási szerződés végéig) - illetve a műszaki szakfelügyelet
és az audit.
Ugyanakkor, a nem jogosult költségekkel kapcsolatosan, a Consiliul Judeţean
Mureş [Maros Megyei Tanács] által véglegesítve lett az összes olyan munka, amely
azon közművekkel kapcsolatos, amelyek szükségesek az új zonális lerakat és a TMB
felszerelés Sînpaul [Magyarszentpál] működéséhez (hozzáférési út, árammal való
ellátás).
Folyamatban van még Tîrgu Mureş [Marovásárhely] megyei jogú város által azon
beruházásoknak az elkészítése, amelyek a Társulati szerződésnek megfelelően
ráesnek, illetve hozzáférhetési út elkészítése a válogatás-áthelyezés-komposzt
állomáshoz Cristeşti/Vălureni-hez [Maroskeresztúr/ Székelykakasd], ugyanakkor az
ehhez tartozó közművesítés kivitelezése.
Véglegesítve lett a villamos energiával történő ellátás, még a vízzel történő
ellátás a csatornázás és a hozzáférhetési utak munkái maradtak.
A SMIDS Mureş [Maros] projekt keretén belül elkészített operációs rendszer
kirendelése
A SMIDS Mureş [Maros] előírásainak megfelelően a munkálatok végeztével
operációs rendszer kirendelése az elkészített hulladékkezelési infrastruktúra
működtetése csak az után történhet, miután lefolyt a specifikus közbeszerzési
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eljárás annak érdekében, hogy odaítéljék a kirendelési szerződéseket. Ennek
érdekében a következő szakaszokon kell átmenni:
a. A Sînpaul-i [Magyarszentpál] ökologikus raktár kezelésének és
adminisztrálásának kirendelése, a hulladékoknak az átszállítása a
Râciu-i [Mezőrücsi], Târnăveni-i [Dicsőszentmárton] és Bălăuşeri
[Balavásári] áthelyező állomásokról a raktárba és a TMB Sînpaul
[Magyarszentpál] Állomás működésének és kezelésének kirendelése;
b. A
Válogatás-áthelyezés-komposzt
Cristeşti/Vălureni-hez
[Maroskeresztúr/ Székelykakasd] állomás működésének és
kezelésének kirendelése;
c. A gyűjtési és szállítási közszolgálat kezelésének kirendelése;
A jelen pillanatban, 2014 júniusa óta, a 2006-os évi 51. Törvény előírásai szerint közösséget szolgáló szolgáltatással kapcsolatos - és a 2015-ös évi 82. számú
ANRSCUP Rendelete szerint - a szemétszállítás keretszerződésével kapcsolatos - a
SMIDS Mureş [Maros] projekt keretén belüli hulladékgazdálkodási infrastruktúra
működésének a kirendelési fázisában vagyunk.
Sajnos, a zonális lerakat és a TMB Sînpaul [Magyarszentpál] Állomás működésével
kapcsolatos odaítélési procedúra alkalmával megfogalmazott fellebbezéseknek, a
nehézkes törvénykezésnek (átadás terén) a Fellebbezéseket Megoldó Országos
Bizottság (CNSC), a CNSC határozatát a Táblabíróságon megtámadó fellebbezőnek,
a per áthelyezésének köszönhetően komoly nehézségekkel küzdünk a kirendelési
szerződésekkel kapcsolatban.
Ezen aspektusoknak negatív hatásuk lett és késéseket generált a többi kirendelési
eljárásra, mivel az integrált hulladékkezelő rendszer nem működhet külön.
Ugyanakkor, a szemétszállítással kapcsolatos, ezen időszakban megjelent
törvényes módosításoknak köszönhetően, annak érdekében, hogy rögtön a végső
ítélethirdetés után újra folytatni lehessen a licitációs eljárásokat, elkezdték az
összes odaítélési dokumentációnak az átnézését annak érdekében, hogy ezek
megfeleljenek az új rendeleteknek.
Kirendelési tervek becslése:
 2016 januárjától újrakezdeni az összes kirendelési eljárást, amely a
szemétszállítási közszolgálat adminisztrálásával kapcsolatos;
 A működési szerződések odaítélése (Abban az esetben, ha nem lép fel
újabb fellebbezés) 2016 I. szemesztere végén.
Egyéb tevékenység, amely a SMIDS Mureş [Maros] projekthez kapcsolódik
 Őrző-védő szolgálat beszerzése a SMIDS Mureş [Maros] projektben
kivitelezett létesítményhez, amely biztosítja a védelmet addig, ameddig
át nem lesz véve azon működtetők által, aki a közbeszerzési folyamat
alatt ki lesznek nevezve;
 Szippantási
szolgáltatások
beszerzése
[Marovásárhely/Maroskeresztúr],
Reghin-i

a
Tg.Mureş/Cristeşti-i
[Szászrégen],
Luduş-i
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[Marosludas], Iernut-i [Radnót], Sovata-i [Szováta] nem megfelelő
csurgalékos medencék számára, amelyek a SMIDS projekt keretén belül be
lettek zárva;
 Laboratóriumi szolgáltatások beszerzése az 5 lerakat (Tg.Mureş/Cristeşti-i
[Marovásárhely/Maroskeresztúr],
Reghin-i
[Szászrégen],
Luduş-i
[Marosludas], Iernut-i [Radnót], Sovata-i [Szováta] nem megfelelő
csurgalékos medencék), TMB Sînpaul [Magyarszentpál] és a Válogatásáthelyezés-komposzt
Cristeşti/Vălureni-hez
[Maroskeresztúr/
Székelykakasd] állomás környéki talajvíz és a csurgalék minősítésére;
 A beszerzett járművek és felszerelések műszaki ellenőrzése.
EGYÉB, A KÖRNYEZETVÉDELMI
TEVÉKENYSÉG

OSZTÁLLYAL

KAPCSOLATOS

SPECIFIKUS

A Környezettel kapcsolatos Regionális Cselekedeti Terv Monitorizálása
Monitorizálták és a Mureş-i [Maros] Környezetvédelmi Ügynökség felé jelentették
azoknak a tevékenységeknek a kivitelezési fokát, amelyek bele vannak foglalva a
Helyi Cselekedeti Tervbe (Környezet szempontból). Az összegyűjtött
monitorizálási beszámolók szerint, amelyeket centralizáltak és a Regionális
Környezetvédelmi Ügynökségnek elküldtek kiderül, hogy a helyi közhatóságokra
hárult intézkedéseket teljesítették. A cselekedeti terv szerint a többi intézkedés
folyamatban van, előrehaladást értek el különlegesen a víz/szennyvíz, csatornázás
és hulladékgazdálkodás terén.
Mureş [Maros] megye levegőminősége fenntartása Tervnek a kidolgozása
A Környezet, Vizek és Erdők Minisztériumának a 1206/2015-ös Rendelete szerint a
Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] kötelessége, hogy kidolgozzon egy
megyei szintű tervet a levegőminőség fenntartására. Ebben a kontextusban,
figyelembe véve a 257/2015-ös számú Kormányhatározatot - amely a
Levegőminőségi, a rövid idejű cselekedeti és a levegőminőség fenntartási tervek
metodológiájának a kidolgozásával kapcsolatos, egy sor cselekedetet indítottak
be, amelyek szükségesek ezen programatikus dokumentum kidolgozására és
elfogadására.
Az új infrastruktúra - amely a hulladékintegrált kezelésére lett megalkotva működése érdekében speciális működési engedélyek szükségese, ezeknek a
kiadása az illetékes hatóság által hosszadalmas engedélyeztetési procedúrát von
maga után. A működés beindítása érdekében, rögtön az átruházási szerződések
odaítélése után - és azért, hogy ne lépjenek fel járulékos késedelmek,
párhuzamosan eljártak operációs kirendelésre a következőknél:
 A Környezeti Integrált Engedély és a Környezeti Engedély megszerzése,
amely szükséges azon elkészült beruházási létesítmény működése
érdekében, amelyet a SMIDS SMIDS Mureș [Maros] projekt keretében lett
kivitelezve, azaz a TMB Sînpaul [Magyarszentpál] felszerelés és a

29/76

 Válogatás-áthelyezés-komposzt
Székelykakasd] állomás;

Cristeşti/Vălureni-hez

[Maroskeresztúr/

A vízgazdálkodási és állomásbezárás monitorizálási engedély megszerzése a
következő létesítményekkel kapcsolatban: a zonális Sînpaul [Magyarszentpál]
lerakat, TMB Sînpaul [Magyarszentpál] felszerelés és a Válogatás-áthelyezéskomposzt Cristeşti/Vălureni-hez [Maroskeresztúr/ Székelykakasd] állomás, az 6
nem megfelelő, bezárt raktár: Cristeşti [Maroskeresztúr], Reghin [Szászrégen],
Luduş [Marosludas], Iernut [Radnót], Sovata [Szováta];
Leromlott területek ökologikus újrafásítása a Maros [Maros] megyei Rîciu
[Mezőrücs] községbeli Valea Sânmărtinului [Forrásészka]-Cetăgău 113,77
hektáros talajjavítási övezetben” nevű, a Környezet minőségének javítása a
leromlott állagú mezőgazdasági területek erdősítésével nevű projekt valóra
váltása.
A program fő célja a környezet minőségének a javítása az erdősített területek
kiterjesztése által (országos szint), a leromlott mezőgazdasági területek
termelőképességének a progresszív javítása, a biodiverzitás fenntartása és az
erdők ökológiai és társadalmi funkcióinak a fejlesztése, Maros [Maros] megye
szintjén a koordinálást a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács]
biztosítja.
A projekt célkitűzése 113,7 ha-nyi terület erdősítése, ezen munkálatok egy
odaítélési szerződésnek megfelelően (közbeszerzés keretén belül, amely megfelel
a 34/2006-os számú OUG-nak) az SC XILEM 2005 által van kivitelezve.
A 2012-es év folyamán integrálisan teljesítették az erdősítési munkákat, amelyek
bele voltak foglalva a projektbe. 2013-ban elkezdődtek a kiegészítő és karbantartó
munkák, ezek 2016-ig tartanak. Ily módon, a 2015-ös évben elvégezték a
létrehozott ültetvény karbantartási munkáinak a monitorizálását, elvégezték a
projekt műszaki projektjében előírtakat.

A KÜLKAPCSOLATOK ÉS MÉDIA OSZTÁLY
A Külkapcsolat program - amely része Mureş [Maros] megye gazdasági-társadalmi
fejlődés Programjának (2015) egy része tárgya a partnerségi kapcsolatok
kifejlesztése más állambeli azonos struktúrákkal annak érdekében, hogy a megyei
közigazgatás kapacitása nöjjön és megerősödjön (az európai alapok és a helyi
szolgáltatások keretén belül felhasznált jó praktikák, az idegenforgalom, az
infrastruktúra fejlesztése, a tartós regionális fejlesztésen keresztül).
A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] székhelyén 21 külföldi
küldöttséget (Armenia [Örményország], Belgia [Belgium], Croaţia [Horvátország],
Gambia, Elveţia [Svájc], Franţa [Franciaország], Marea Britanie [Nagy-Britannia],
Ungaria [Magyarország], SUA [Amerikai Egyesült Államok]) fogadtak a 2015-ös év
folyamán, ez összesen 40 küldöttet jelentett.
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Folytatták az együttműködést a francia Montigny le Bretonneux város
Polgármesteri hivatalával, a RP China beli [Kínai Köztársaság] Shanxi provinciával,
az Ungaria beli [Magyarország] Györ, Moson, Sopron, Zala, Szabolcs, Szatmar,
Bereg és Jasz-Nagykun-Szolnok megyékkel, és a Republica Irak-beli [Irak
Köztársaság] Missan Kormányzattal.
A 2015-ös év folyamán a Prut-on túli románokkal kezdeményeztek egy fejlesztési
programot, eddig a Consiliul Judeţean Mureş-nak [Maros Megyei Tanács] nem volt
együttműködési partnersége Republica Moldova-val [Moldovai Köztársaság]. Ezért
kereszttűzve vették azt, hogy egy jobb együttműködés jöjjön létre Mureş [Maros]
megye és Chişinău megyei jogú város között és azt is, hogy egy együttműködési
protokollt írjon alá a két önkormányzat.
A külföldön megszervezett eseményeken való részvételi meghívásokkal
kapcsolatban az Elöljáró Kabinetjének tagjai öt ilyenfajta eseményen vettek részt:
munkalátogatás Chişinău (Rep. Moldova) [Moldovai Köztársaság], Pecs (Ungaria)
[Magyarország], Mons (Belgia) [Belgium] és Regiunile Molise és Abruzzo (Italia)
[Molise és Abruzzo Régiók, Olaszország] és részt vettek Viena-ban (Austria) [Bécs,
Ausztria] az Európai Régiók Gyülekezése Konferencián, amelynek témája
„Innovatív politikák és praktikák fogyatékkal rendelkező személyek részére”
A helyi megyei hatóságok együttműködési kapcsolatának kiterjesztése érdekében
(más állambeli azonos struktúrákkal) a megyében levő polgármesteri hivatalok
támogatást kaptak annak érdekében, hogy azonosítsák és partnerséget is
köthessenek a külföldi partnerrel.
A Külkapcsolatok és Média osztály egy másik tevékenysége a nyilvános hírközlés
tevékenységének a biztosítása és a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei
Tanács] tevékenységeinek a visszatükrözése a médiában. Ez Mureş [Maros] megye
Társadalmi-gazdasági fejlődése programnak felel meg (2015-ös év) akkor, ha
betartják a későbbiekben kiegészített és módosított 34/2006-os számú Sürgősségi
Kormányrendeletet - amelynek tárgya a közbeszerzési szerződések, átruházási
szerződések-munkálatok esetén és az átruházási szerződések-szolgáltatások
esetén odaítélése.
A nyilvános hírközlés célja: az állampolgárok helyes, objektív és valós idejű
tájékoztatása a közérdeklődésű tevékenységekkel kapcsolatosan, amelyeket a
Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] és ennek saját apparátusa
kezdeményezett/szervezett.
Ez a tájékoztatás nyilvános anyagok kiadásán/terjesztésén belül jött létre,
anyagok amelyek a következőkkel kapcsolatos: a Consiliul Judeţean Mureş [Maros
Megyei Tanács] tevékenységével, illetve a megyei tanács rendkívüli gyűlései és
egyéb gyűlések összehívására kiadott rendeletekkel, általános közérdekű
elfogadott határozatokkal, amelyeket a megyei tanács fogadott el, a megyei
tanács átláthatóságával kapcsolatos cikkek, a közösség tájékoztatása a
finanszírozási programokról, európai és hazai alapból finanszírozott projektek, a
megyei tanács stratégiái, adások elkészítése és sugárzása (vita, talk-show,
kerekasztal, interjú, riport, tájékoztatási kampány típusú), hirdetések, közlönyök,
audió-videó tájékoztatási spot-ok, és egyéb közérdekű cikk, amely az írott, on-line
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és audiovizuális sajtóban biztosítja a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei
Tanács] tevékenységének átláthatóságát.
A hírközlési tevékenység célja az volt, hogy a polgárok minél aktívabban
beleszóljanak azon határozatok elfogadásakor, amelyek a helyi közösséget érdekli,
ily módon jobban meg lehet ismerni a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei
Tanács] tevékenységeinek a megszervezését, működését és az általuk
kezdeményezett/lefolytatott tevékenységeket valamint a helyi közigazgatás
felelősségének növekedése a polgárral szemben.
A Külkapcsolatok és Média osztályon keresztül európai tájékoztatási tevékenység
is létrejött, ez információ disszeminációt, tanácsadást és európai vállalkozási
segédletet céloz meg a nagy közönség, de különféle, Mureş [Maros] intézmény és
szervezet felé is.
Ily módon, a 2015-ös évben a következő állandó jellegű tevékenység folyt le:
 Európai témákban tanácsadási és tájékoztatási tevékenység a közönség,
tájékoztatásnyújtás. Azon polgárok, akik hozzánk fordultak közvetlen
módon haszonélvezői lettek az európai alappal, a finanszírozási
programmal és európai intézményekkel kapcsolatos tájékoztatásnak.


A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] weboldalán, au Európai
tájékoztatás szekcióban fel lettek téve az EU-val kapcsolatos tájékoztatás,
európai hírek, finanszírozási források, katalógusok a finanszírozási
forrásokkal.

 Anyagok, tájékoztatás, felhívások projektekre, partnerkeresés projektek
részére, ezeket mind a megyei polgármesteri hivatalok, alárendelt
intézmények, megyei deszcentralizáltak és dekoncentráltak, más, európai
alap haszonélvezők felé küldik el.
Ugyanakkor az osztály hivatalnokai, együttműködve az Elöljáró Kabinetjével
hozzájárultak néhány kulturális és társadalmi esemény megszervezéséhez,
amely közérdekű: A Bookfest könyvbemutató; A Mureș Open [Maros
Megvitatja] megyei vitaverseny; Mureș [Maros] Brand Loading” Konferencia;
Legyél nagykövet a háromszínű zászló számára; Tîrgu Mureș [Marosvásárhely]
jelölése „A Kultúra Európai Fővárosa 2021”-re.
Következtetések:

A 2015-ös évben, a Regionális Fejlődés és Projekt Valóra Váltás hozzájárulásával a
projektek megalapozási és valóra váltási stádiuma - amelyek nemzetközi alapból
voltak finanszírozva a megye modernizálása és fejlődése érdekében - a következő
kép fejlődött:
 4 projektet véglegesítettek, ezeknek az értéke 84.597.747,90 lej;
 Valóra váltási stádiumban
(741.662.129,07).

3

projekt

van

700

millió

lej

feletti
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III. A HUMÁN ERŐFORRÁSOK OSZTÁLY
A Humánpolitika Osztály munkaközössége:
Elena Popa – osztályvezető
Doris Radu – tanácsos
Lucian Petruţa Oroian – tanácsos
Lucia Cismaş - tanácsos
Kutasi Melinda - tanácsos
A Humánpolitika osztály a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] egy
speciális struktúrája, amelyen keresztül biztosítva van a humán erőforrással való
gazdálkodás, ugyanakkor a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács]
stratégiájának az alkalmazása a közfunkció és közhivatalnokok managementjevel
kapcsolatban.
Ez az osztály közvetlenül a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács]
Elnökének van alárendelve, és 8 közhivatalnoki beosztás van, ebből pillanatnyilag
2 szabad.
A következőkben röviden bemutatunk néhány, a
tevékenységet, amelyet a 2015-ös évben vittünk véghez:

területnek

specifikus

Az intézmény megszervezése terén és a közhivatalnoki karrier, a toborzással
elfoglalt szabad helyek specifikus specifikus eljárásának lefolytatása
2009-2015-ös periódus a provizórikusági helyzet folytatásaként jellemezhető (a
bérek megállapítás közhivatalnokok és a költségvetési ágazatból származó
szerződéses személyzet számára, ez negatív hatást gyakorolt a közhivatalnokok/a
költségvetési ágazatból származó szerződéses személyzet karrierjének a
kibontakozására úgy a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács]
szakapparátusán belül, mind azon intézményeknél, amelyek alárendeltek a
Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács].
Az előbb említett okoknak köszönhető, hogy 2015 végére 22,67%, illetve 34
álláshely a 150-ből (amely el van fogadva a Consiliul Judeţean Mureş [Maros
Megyei Tanács] szervezeti szerkezetében) szabad. Ezt a tényt a szabad helyekre
megszervezett versenyek potenciális jelentkezőinek az érdektelensége generálja.
Ily módon, a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 16/2015.02.12-es
számú Rendelete 6-os számú csatolmánya alapján - A Consiliul Judeţean Mureş
[Maros Megyei Tanács] 2015-ös évi költségvetésének az elfogadása - 6382 állás lett
meghirdetve, amelyből 2015.12.31-én 4904 el volt foglalva, tehát ez 76,84%-t
jelent a 78,97% viszonyítva (előző év vége), habár a 2015-ös évben már nem
léteztek azok a törvények, amelyek gátolták volna a versenyek megszervezését az
üres helyekre.
Következésképp, a nagy számú be nem töltött hely és a személyzet áramlása 2015ös évben problémát jelentett (nem is annyira a Consiliul Judeţean Mureş [Maros
Megyei Tanács] számára, hanem az alárendelt intézményeknek - főleg a
társadalombiztosítás és egészségügy terén).
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A törvényes előírások betartásával, annak érdekében, hogy a Consiliul Judeţean
Mureş [Maros Megyei Tanács] szakapparátusán belüli üres helyek el legyenek
foglalva11 versenyeljárást szerveztek/folytattak le annak érdekében, hogy a
közhivatalnoki helyeket toborzással/előléptetéssel betöltsék; ennek következében
7 hely lett elfoglalva.
Ennek egy ékesszóló példája a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács]
szakapparátusán Műszaki Osztálynál van, ahol az ügyvezető igazgató álláshelyért 2
beosztás elfoglaló versenyeljárás folyt le, de ez nem lett végül betöltve.
Ugyanakkor az Adminisztratív-Beavatkozási Osztályon - újonnan létesítve 2015
májusában - három versenyeljárás folyt le a 2015-ös év folyamán, minden
alkalommal 3-4 állás lett meghirdetve, de csak 2 helyt telt be, a mostani
pillanatban megint folyik egy versenyeljárás és van 5 szabad helyünk ezen
struktúra keretén belül.
A
Consiliul
Judeţean
Mureş-on
[Maros
Megyei
közszolgáltatások/intézmények managementje terén

Tanács]

belüli

A 189/2008-as számú Sürgősségi Kormányrendeletet előírásainak megfelelően amelynek tárgya a kulturális közintézetek managementje - specifikus évi
értékelési tevékenységek lettek lefolytatva abban a 8 közintézményben, amely a
Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] hatásköre alatt tevékenykedik.
Ugyanakkor, annak érdekében, hogy a managementi szerződéseket kössenek meg,
4 intézményben végső értékelési tevékenységet folytattak le.
A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] Elnöke 193/2011.06.27-es és
309/2014.12.04-es számú Rendeletei előírásának alkalmazásakor az osztályon
belüli hivatalnokok havonta átlagosan 6 verseny/fellebbezés megoldó//bizottsági
üléseken vettek részt a toborzási/előléptetési eljárások keretén belül, amelyeket
az intézmény szervezett.
Ugyanakkor, két intézmény számára (Mureş [Maros] Megyei Sürgősségi Kórház és a
Târnăveni-i [Dicsőszentmárton] „Dr. Gheorghe Marinescu” Kórház), akinek
managerei át lettek véve a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] által,
elfogadtak versenyszabályzatot, és a két kórházi egységnél a manageri beosztásra
versenyeljárás folytattak le.
A hatóság határozatcselekedetének a megalapozása
A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] Elnöke 417 rendeletéből 119 a
Humánpolitika osztály által van megalapozva és kezdeményezve, ez 28,54%-t
jelenti az összes rendeletnek, amelyet a 2015-ös év alatt adtak ki, Consiliul
Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 175 Határozatából a Humánpolitika osztály
23-t dolgozott ki, ez 13,14%-t jelenti az összes határozatnak.
A levelezés megoldása
Az össz 25.632, a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] iktatójában
beiktatott dokumentumból 2.166 irat (8,45%) volt a Humánpolitika osztály
hivatalnokai által megoldva.
A jelen levelezés tartalma szempontjából: a levelek fő részét az alárendelt
intézmények kérelmei - a törvényes specifikus határozatok alkalmazásával
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kapcsolatban, versenyfelhívások, versenybizottságokban való részt
meghívások, a bérjogosultság módozatának a megállapítása - alkotják.

vételi

Olyan tevékenységek/projektekben való részvétel, amelyek a Consiliul
Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] szakapparátusának más osztályával
vannak együttműködésben
A. A következő területeken az osztály összes hivatalnoka részt vett a
beadott projektek értékelő bizottságainak gyűlésein (annak érdekében,
hogy megkössék a területhez tartozó finanszírozási szerződéseket:
kultúra, felekezetek, sport és szociális segély. A részt vevő személyek ki
lettek nevezve tagi vagy titkári minőségben. Ez a szám évről évre nő.
Példaként az alábbiakban bemutatunk egy táblázatot az utolsó 6 év
(beleértve a 2015-ös évet is) változásaival kapcsolatban (finanszírozott
projekt téren),
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Év

Év

Év

Év

Év

Év

521

560

541

581

585

661

A. 2014. április 4-én alá lett írva az 5029/2014.04.04-es
számú finanszírozási szerződés; SMIS azonosító: 51369 az
”Integrált beavatkozási program munkanélküliek részére egy hosszantartó jövő bizonyossága”, a projekt valóra
váltási csapatában két közhivatalnoka az osztálynak. Ez a
projekt, amelynek időtartama eredetileg 18 hónap volt,
két hónappal meg lett hosszabbítva, ily módon 2015.
december 4-én véglegesítették.
B. A projekt a következő partnerség alatt folyt le: a Consiliul
Judeţean Buzău [Buzău Megyei Tanács], Four Change
Szervezet, Bucureşti [Bukarest], SC Centrul de Consultanţă
şi Studii Europene SRL [KFT] Galaţi, RD Global Project
Consulting SRL [KFT], Buzău, S.C. Tecseo SRL [KFT], Italia
[Olaszország], SC Dechiro Consulting SRL [KFT], Buzău, a
finanszírozása a HUMÁNERŐFORRÁS FEJLŐDÉSE ÁGAZATI
OPERÁCIÓS PROGRAM, FŐTENGELY 5 - Az aktív elfoglalási
intézkedések
elősegítése,
KULCSFONTOSSÁGÚ
BEAVATKOZÁSI TERÜLET 5.1 - A karrierorientáltság és a
munkaerőpiachoz
való
hozzáférhetőség
könnyítése
intézkedéseinek a valóra váltása és fejlesztése.
A projekt általános célkitűzése 840 munkanélküli részére az alkalmazási
kapacitás növelése, főleg aki hosszan tartó ideig volt munkanélküli, inaktív
személyek, vagy akik munkát keresnek, valamint olyan személyek, akik korán
otthagyták az iskolát. A célcsoport az ország Dél-Keleti, Buzău megye és a Közép
régiója, Mureş [Maros] megye, amelyből 150 a Közép Régióból van.
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Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] határozata által a projekt részére
három helyiséget biztosítottak a PARC komplex belterében. Ezek, a projektben
foglalt felszerelésekkel, funkcionálisak.
A fő tevékenység, amely a projekt keretén belül lezajlott képzési oktatást célzott
meg a 150 hallgató részére. A finanszírozási szerződést egy kiegészítő okirattal
meghosszabbították még két hónapig, a projektmutatók megfelelő módosításával,
ebben az értelemben a projekt haszonélvezőinek száma is 155-re módosult.
Ez a projekt 2015. december 4-én ért véget, a 4. Partnerrel, Consiliul Judeţean
Mureş [Maros Megyei Tanács] kapcsolatban a következőket emelhetjük ki:
 sikerült a szükséges létszámot biztosító potenciális haszonélvezők toborzása oly
módon, hogy teljesítve legyenek a projektben bevállalt mutatók még akkor is
ha a lemorzsolódási ráta kb. 10%;
 szakmai képzésekben 157 személy vett részt (a finanszírozási kérelemben
foglaltak szerint);
 az előadások mindegyik haszonélvezője sikeres vizsga esetében egy 1016
összegű támogatást kapott, a támogatások teljes értéke 159.512 lei volt; Az
előadások időtartama alatt a hallgatók catering szolgáltatásnak voltak a
haszonélvezői.
 teljesítve lett a végzősök alkalmazhatóságának a mutatói;
A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] által biztosított 793.416,50 lej
összegből, ha ésőbbi visszatérítési/elszámolási feltételek mellett el lett költve,
illetve be lettek nyújtva visszatérítési kérelmek 548.319 lej összegbe, amely
hozzávetőleg a költségvetésbe foglalt költségek 70%.
A fő megtakarítások a személyi költségeknél történtek, mivel egyrészt
felszámoltak és fizettek/visszanyertek egy jóval kisebb óraszámot, amelyet
becsültek, másrészt pedig, a kiegészítő okirattal - amelyet a 2014. júliusi
hónapjában fogadott el a projekt haszonélvezője - a Consiliul Judeţean Buzău
[Buzău Megyei Tanács] csökkentette a költségvetésbeli összegeket, amelyek erre
voltak meghatározva, ennek eredménye a projektben belevont szakemberek
óradíjának csökkenése volt, ugyanakkor csökkent a személyi költsége a Consiliul
Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] által a projektbe belevont személyeknek.
Ugyanakkor, figyelembe véve a partnerek sokaságát, eredetileg több kiszállást
beszültek Buzău-ba - a projekt koordinátor vagy a többi partnerrel való
találkozásra, ám miután kialakult a munkamód, mind kevesebb és kevesebb
kiszállás volt, így bebizonyosodott, hogy az előzőleg megállapított és a
költségvetésben elfogadott kiszállási költségeket túlbecsülték.
Ugyanakkor egyes irodai anyag költség, amely a hallgatók rendelkezésére állt,
megkétszereződtek (előadástámogatás, papír, golyóstoll, stb.), bele lévén foglalva
úgy a SC Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL [KFT] Galaţi-hoz, akinek a
feladata volt (a finanszírozási kérelemmel megállapítva) az előadások megtartása,
mint 4. Partnernél, Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács].
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Meg kell még említeni azt is, hogy a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei
Tanács] szakapparátusán belüli szakemberek bérének a kifizetése után egy
megtakarítás keletkezett az intézeti fizetésalapban, amely meghaladja a 300.000
lejt. Ez 20 hónapra érvényes, a projekt teljes lefutási idejére.

Egyéb jelenlegi tevékenységek


A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] szakapparátusán belüli
szakemberek bér jogosultságának a meghatározása;



A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] szakapparátusán belüli
szakemberek/közméltóságok/tanácsosok/megyei tanácsosok vagyon- és
érdeknyilatkozatai összegyűjtése, a kitöltési módozat megvizsgálása,
ezeknek a beiktatása, majd továbbítása az Országos Integritás Hivatalhoz,
válaszok megfogalmazása, és a kért dokumentumoknak az Országos
Integritás Hivatalhoz való elküldése;



A szakosztályok segítése a közhivatalnokok/szerződéses személyzet egyéni
szakmai teljesítmény felmérési eljárásokban;



Igazolványok, a tulajdonos kérésére személyes iratcsomóbeli dokumentumok
másolása;



A szakapparátuson belüli közhivatalnokok szakmai dossziéinak összeállítása,
kitöltése, frissítése és a szakmai dossziékkal kapcsolatos adatbázis frissítése;



A pihenőszabadságok előtervezése és teljesítésének követése;



Olyan hivatalnok specifikus tevékenysége, akihez hozzá van rendelve a
„munkavédelem és munkaegészségügy”



Az éves továbbképzési terv kidolgozása a Consiliul Judeţean Mureş [Maros
Megyei Tanács] szakapparátusán belüli közhivatalnokok részére és a javasolt
programok teljesítésének követése;



A helyi és alárendelt intézeti bizottságok támogatása a törvényes előírások
betartása érdekében;



A szakapparátuson belüli közhivatalnokok személyi költségeinek a
megalapozása és a fizetési ívek elkészítése, beleértve a járulékos bérezési
osztályok meghatározását és azon hivatalnokok bérezési jogát, akik bele
vannak vonva a vissza nem térítendő finanszírozású projektekbe;



A megyei érdekeltségű közintézmény esetében a fizetési ívek ellenőrzése,
minden olyan alkalommal, amikor törvényes változások álltak be, vagy
megalapozott kérelemre, amelyet az intézmény elfogadott;



A közhivatalnokok elektronikus jelenléti íveinek, a fizetett alkalmazottak
(szerződéses személyek) jelenléti íveinek a kitöltése, a hivatalnokok
kérésére vagy pedig nyugdíjszámításra, újraszámításra igazolások kiadása;



Változások esetében módosítás a saját apparátusi közhivatalnokok szakmai
dossziéiban, valamint - a Közhivatalnokok Országos Ügynöksége portálján
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keresztül; az adatbázis frissítése a közhivatalokkal és közhivatalnokokkal
kapcsolatos módosításért;


A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] szintjén fontos azon
tevékenységek biztosítása, amelyek specifikusak a biztonsági struktúra
szerkezetére; ily módon ebből a strukturából két közhivatalnok nevesítve
lett a 48/2015-ös számú Rendelet által. Ennek a struktúrának a feladatai
közé tartozik egy adatbázis elkészítése az említett kilépési-bejövési
dokumentumokból
(1969-1989-es
periódus),
szó
lévén
10.000
dokumentumről, amelyből a mai napig hozzávetőle 2000 dokumentum lett
feldolgozva;



Statisztikai
beszámolók,
tájékoztatások,
tevékenységek kapcsán elkészítése.

feljegyzések

a

szakmai

IV. AZ AUDITTAL FOGLALKOZÓ OSZTÁLY
Az Audittal foglalkozó Osztály munkaközössége:
Danciu Petru - tanácsos
Vodă Laurențiu – tanácsos
A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] keretén belüli belső nyilványos
audit 12 tevékenységet foglalt be a 2015-ös évre, amelynek tárgya a Consiliul
Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] és az alárendelt egységek keretén belüli
tevékenységek módozatának a lefolytatása.
A belső auditálási misszió eredményeként - amelyet a Consiliul Judeţean Mureş
[Maros Megyei Tanács] és az olyan alárendelt egységek keretén belüli
tevékenységekkel volt kapcsolatos, amelyek nem szerveztek meg egy belső
auditálási osztályt, 6 belső nyilvános audit beszámolót készítettek, amelyekbe
bele vannak foglalva egyes hiányosságok a következő területeken: a könyvelési
dokumentumok elkészítése és kitöltése, archiválás, megelőző pénzügyi
ellenőrzése, leltározás, belső manageri ellenőrzés, amelyek javítására
javaslatokat és megoldásokat adtak, mindegyik számára valóra váltási határidőt
szabtak ki, ezek olyan intézkedések, amelyeknek az a célja, hogy a lefolytatott
tevékenységet javítsa, ugyanakkor hogy teljesíthessék a kitűzött célokat. Az év
végén összeállították: A 2016-os évi belső nyilvános audit tevékenységnek az éves
tervét; A többéves (2016-2018) belső nyilvános audit tevékenységek tervét; Az
audittal kapcsolatos tevékenységek biztosításának és javításának programját a
2016-os évre; Az éves audit beszámoló, amely a Consiliul Judeţean Mureş [Maros
Megyei Tanács] és az alárendelt egységek keretén belül lezajlott belső nyilvános
audittal kapcsolatos (2015-ös év), ezt törvényes keretek között a Mureş [Maros]
megyei Adó- és Pénzügyi Hivatalhoz kell benyújtani.
Még lefolytattak: egy tanácsadást a Megyei Tanács és az alárendelt egységek szinti
belső manageri rendszer valóra váltása eljárásának a javítása érdekében, ,
amelynek nyomán Tanácsadási beszámolok lettek elkészítve, ellenőrzések vegyes
bizottsági részvételen keresztül (ezekbe a Megyei Tanács Elnökének a Rendeletei
által vannak kinevezve), Tájékoztatási feljegyzéseket készítenek, részt vesznek a
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szakbizottságok ülésein úgy a Megyei Tanácsnál, mint az alárendelt intézeteknél,
a felkért személyzettel kapcsolatos nem formalizált tanácsadási tevékenységek,
belső vagy külső anyagok kidolgozása-kérésre, szakmai továbbképzéseken való
részvétel.
Az éves audit terv 100%-ban teljesítve lett, amely kiderül a terület fő mutatóinak
értékéből:
- Teljesített küldetések száma/Tervezett küldetések száma (x100)- mutató
teljesítésének a százaléka 100%
- Teljesített tevékenységek száma/Tervezett tevékenységek száma (x100)- mutató
teljesítésének a százaléka100%
- Szakmai továbbképzéssel eltöltött nap / Szakmai továbbképzésre szánt nap
(x100) - mutató teljesítésének a százaléka100%

V. GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
A Gazdasági Igazgatóság Munkaközössége
Alin Mărginean - ügyvezető igazgató
Költségvetési osztály
Ioana Tcaciuc - osztályvezető
Tanţoş Florentina - tanácsos
Aneta Barbu - tanácsos
Gabriela Vaida - tanácsos
Iulia Axente- tanácsos
Elemzés és Gazdasági Segítségnyújtási osztály
Kadar Katalin - tanácsos
Friss Csaba - tanácsos
Pénzügyi - Könyvelési osztály
Mariana Cămărăşan - irodavezető
Maria Puşcaş - tanácsos
Angela Furnea - tanácsos
Mihai Tînţăreanu - tanácsos
Manuela Şerban - szakreferens
Vagyon és Közszolgáltatási osztály
Monica Dohotariu - tanácsos
Olimpia Feier - tanácsos
Marcela Moldovan - tanácsos
Mihaela Iordache - tanácsos
A Tömegszállítás Megyei Hatósága

39/76

Marcel Matei - tanácsos
Liliana Iosub - tanácsos
Adminisztratív osztály
Sorin Dănuţ Bonta - osztályvezető
Iuliu Fărăgăian - járművezető
Petru Bernaschi - járművezető
Teofil Codarcea - járművezető
Cristian Feurdean - járművezető
Marcel Sfrânceanu - járművezető
Daniel Feurdean - járművezető
Gazdálkodási, karbantartási és Javító osztály
Vasile Raţiu - adminisztrátor
Ioan Strete - szerszámlakatos
Alexandru Stefan - villanyszerelő
Artinie Baci - fűtő
Ioan Sângeorzan - szerelő
Elena Runcan - takarítónő
Crina Serban - takarítónő
Magdalena Szanto - takarítónő
Aniţa Feurdean - többszörisítő gép operatőr
Liliana Bucur - telefonos
Liliana Iuga - telefonos
A Gazdasági Osztály Tevékenysége (2015) 19 közhivatalnok és 18 kiszolgáló
személyzet (szerződéses személyzet) által volt biztosítva.
A Gazdasági Igazgatóság keretén belül:
 elemeznek és a közintézmények és közszolgáltatások részére
intézkedéseket javasolnak a: költségvetés, pénzügy, szervezés, a
vagyon nyilvántartása és kezelése, tanácsadás terén (a fentebb
említettek esetében);
 törvénynek megfelelően elemzik, megalapozzák és javasolják a
jövedelmek szerkezetét, a szétbontott szükséges összegeket és
átutalásokat (az állami háztartásból), a szétbontott összegek (egyes
államháztartási jövedelemből származó) egy részét és a 18,5%-adó
kvótát (jövedelem szerint) szétossztják a megyében levő
adminisztratív egységekre annak érdekében, hogy fentartsák a helyi
fejlesztési programokat, az infrastruktúra programokat, amelyek
társfinanszírózást vonnak maguk után, szétosszták a megyében levő
adminisztratív egységekre az ÁFÁ-t annak érdekében, hogy
finanszírozzák a megyei és községi utakat;
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 a nyitási művelet listák, szétosztások, költségvetési hitelek átutalása,
a közbeszerzési szerződések és rendelések ellenőrzése, a megkötött
szerződések, a belső határozati iratok (különféle tevékenység
megszervezésével és külföldi utazásokkal kapcsolatos, beleértve a
különböző költségi kategóriára becsült valutát), a bérek
meghatározást, valamint a hozzá kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek
alapján megelőző pénzügyi ellenőrzést szerveznek meg és gyakorolnak;
 biztosítják a jövedelem bevételét, a felhatalmazott személyek általi
kifizetést (az engedélyezett határok közt), a haszonélvező bankfiókbeli
pénzügyi műveleteinek elvégzését;
 biztosítják a következő költségvetési útvonal áthaladását: alkalmazás,
felszámolás, a költségek kiutalása és kifizetése;
 javasolják a megyei és alárendelt intézmények költségvetés részére a
jövedelmek és költségek trimesztriális felosztását;
A Gazdasági Igazgatóság tevékenysége (a 2015-ös évre) a következő képen fogható
össze:
 7977 akta lett beiktatva és teljesítve (értesítések, kérvények, kérelmek,
stb.) amely 31%-t jelenti az összes a Consiliul Judeţean Mureş-nál [Maros
Megyei Tanács] 25632 bejegyzett aktának;
 83 projekt határozat lett kidolgozva és engedélyezésre átadva, a teljes
175 projekt határozatból, amit a Consiliul Judeţean Mureş-nál [Maros
Megyei Tanács] engedélyezett;
 biztosítva lett optimális körülmények között 25 Műszaki - Gazdasági
Bizottsági gyűlésnek a megtartása projekthatározat, értesítő beszámolók
kidolgozása és az elnök és titkár támogatása (a Bizottság megszervezése)
révén;
 a terciáris utalványozótól megkapták, ellenőrizték, elemezték és
központosították a beszámolókat, és a sajátokat a 2014-es évre és a 2015ös év I., II., III. hónapjával kapcsolatos költségvetési kivitelezést. Havonta
vagy pont havonta kétszer, amikor az alárendelt intézmények hitelt
megnyitását kérik vagy a bankszámla feltöltését, a Költségvetési Osztály
megvizsgálja a szükségességét ennek, az opportunitását és azon költségek
törvényességét, amit elvégeznek, ha ezek beleférnek a költségvetési
előírásokba, akkor elfogadják;
 biztosítva lett a részt vétel a megalakult bizottságokba a Consiliul
Judeţean [Megyei Tanács] által finanszírozott projektek szelekciója
érdekébe (kultúra, sport, felekezetek és szociális segély terén);
 megadták a támogatást és az átutalásokat a kulturális, egészségügyi,
felekezeti egységeknek és a RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş
[Marosvásárhely];
 fizettek a kulturális, sport, felekezeti, és szociális segély projektekre;
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 biztosították a havi bér kifizetését, amely a bérek kiszámolásából, a bér
visszatartásokból, a kötelezettségek állam és harmadik személy felé
történő átutalásából és kártyafeltöltésből áll;
 biztosították a beszervezési, az utcák elnevezésével és a versenyekkel
kapcsolatos jutalékot (ezeknek a jogoknak a kiszámításával,
kötelezettségek állam felé történő átutalásából és kifizetésével);
 4089 fizetési meghagyást készítettek el különféle szállító fele, valamint
624 fizetési meghagyást bérezési jogokért;
 15421 elkötelezettség ajánlatot, törvényes kötelezettséget és kiutalás
állítottak össze;
 meg lett adva megelőző pénzügyi ellenőrzés vízum a kifizetésre és
bevételekre;
 a láttamozás alkalmával nem voltak visszautasított műveletek;
 30670 kontírozást végeztek el a naplófőkönyvbe
 műveleti naplót készítettek a megelőző
kapcsolatosan, amelyben 14580 pozíció volt;

pénzügyi

ellenőrzéssel

 számlákat készítettek és tartozási értesítéseket annak érdekében, hogy
visszaszerezzék azokat a közös költségeket, amelyek azon egységekre
hárul, akik az Adminisztrációs Palotában levő helységeket, a volt Parc
Hotel levő helységeket, garázs, a Tuşnad u. 5. szám alatt levő
helységeket és a Trandafirilor u. 39. szám alatt levő helységeket bérlik.
 a városi, községi és municipiumi polgármesteri hivatalok részére
beszerzési és rendelési műveletek vittek végbe (nyugtatömbök,
kiszállítási
számlázási
és
tartózást
igazoló
nyomtatványokkal
kapcsolatban);


minden egyes helységnél feljegyezték az anyagok, leltári tárgyak,
nagyértékű eszközök ki és bemeneteli műveleteit, Polgári Védelem és
Katonai Központ;

 a használati helyükön elkészítették a kis és nagyértékű leltárt;
 készpénzes ki- és befizetéseket vittek végbe 2018 házinapló-szerinti
pozícióban, amelyből 1032 pozíció bevétel 986 kiadás volt;
 a közösségi segélyre dokumentációt tettek le és 1.728.426,37 lej értékű
összeget kaptak;
 negyedévente könyvelési helyzetet állítottak össze;
 a következő módon követték a kifizetések beilleszkedését az elfogadott
költségvetésbe: kivitelező hatóságok, tej és kifli, katonai központ,
kulturális projektek, sport projektek, szociális segély projektek, egyét
cselekedetek;
 havonta statisztikai
beruházásokra;

kimutatásokat

állítottak

össze

fizetésekre,
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 havonta nyilatkozatokat állítottak össze és adtak le a DGFP-hez
bérügyben;
 igazolásokat állítottak össze a nyugdíjdosszié leadásához;
 igazolásokat állítottak össze betegszabadságokra;
 jövedelemigazolást állítottak össze az intézmény alkalmazottainak hitelek
és részletre vett javak megszerzéséért;
 szerződés odaítélési bizottságokba és licitálásokba vettek részt;
 lejárt garanciájú munkálatok munkaátvételi bizottságába vettek részt;
 összeállították a jövedelem-költség költségvetést a Megyei Tanács és
Megyei Katonai Központ saját apparátusa részére;
 2015. június-2015. december időszakban követték a vissza nem fizetendő
finanszírozású projektek kifizetését 661 összegben az ONG által,
amelyből: 239 kultúrára, 79 sportra, 57 szociális segélyre, 285
felekezetek;
 kiszámították a bérleti díjakat 27 szerződés (Poli II és Poli I) esetében;
 33 szállítói szerződés és 22 bérleti szerződés esetében követték a
szerződéses előírásokba való hovatartozást;
 havonta feljegyezték a jövedelmi és kiadási bankszámlán lefolytatott
műveleteket (Államkincstárba megnyitott számla);
 havonta feljegyezték a BCR-nél megnyitott bankszámlán lefolytatott
műveleteket (lej és valuta);
 követték a könyvelési tevékenységgel kapcsolatos törvényeket;
 könyvelés terén támogatták a helyi tanácsokat;
 a saját apparátus számára biztosították a közműszámlák, az anyagokkal,
karbantartási eszközökkel, leltári tárgyakkal és nagyértékű leltári
tárgyakra történő ellátási számlák kifizetését;
 havonta, a hónap 15. (az előző hónapra) összeállítottak és elküldtek a
Pénzügyminisztérium részére szituációkat a kül- és bel kölcsönökről,
amelyet a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] közvetlen
módon szerződtetek, állami garancia nélkül (ugyanakkor a 328-as számú
Mellékes kölcsönszerződéssel kapcsolatos);
 nyilvántartásba vették és elemezték a Consiliul Judeţean Mureş [Maros
Megyei Tanács] hatósága alá tartozó közhivatalok, gazdasági ügynökök
finanszírozási támogatás kérelmét (amely javításra és beruházásra lenne);
 a saját apparátusuk számára összeállították és frissítették a Consiliul
Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] és az alárendelt intézmények
beruházási listáit;
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 a teljesített beruházásokkal és javításokkal kapcsolatosan háromhavonta
központosították az alárendelt intézmények beszámolóit;
 összeállították a vissza nem fizetendő finanszírozású projektek
központosítót, monitorizálva a visszatérítéseket és ezen keresztül
elvégzett kifizetéseket;
 összeállították, kitöltötték a territoriális-adminisztratív egységek
finanszírozási kérelmének a központosítóját és az ehhez rendelt
összegeket;
 követték a hivatalos közlönyöket és a hivatalos lapokat;
 jelentést tettek az állami támogatással kapcsolatban, amelyet a 2014-es
évben a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] adott;
 biztosították a részvételt a koordinálási és felülbírálási kollektívák
keretén belül annak érdekében, hogy odaítélhető legyen egyes kirendelési
szerződés annak az infrastruktúrának a kezelésére, amelyet a SMIDS Mureş
[Maros] keretén belül lett létrehozva;
 összeállították és frissítették a „Azon törvényes felvállalások helyzete,
amelyből költségek születnek a közintézmények és a hozzá kapcsolódó
költségvetési hitelek részére” és a felvállalási projektek, amelyből
közberuházásokra (amelyek a létesítménnyel, projekttel, kategóriával
kapcsolatos - a614/2013-as OMFP-nek megfelelően) születnek költségek;
 központosítást biztosítottak a helyi költségvetések egyensúlyozására és
megyei és községi utak finanszírozására;
 levelezést folytattak a finanszírozóval és a Pénzügyminisztériummal a
felvett hitellel kapcsolatosan (elő- és társfinanszírozási hitel projektek
nem visszatérítendő finanszírozására)
 CFP vízumok átadása 19.309.598 lej összegű kifizetések esetében (nem
visszatérítendő finanszírozású projektekkel és egyéb kategóriájú
költségekkel kapcsolatban)
 összeállították a kulturális cselekedetek Programot a 2015-ös évre - a
megye Gazdasági - társadalmi fejlődés programja részeként;
 elkészítették és kinyomtatták a nyomdában a Kulturális tevékenységek
kalendáriumát a 2015-ös évre- román és magyar nyelven;
 elkészítették és kinyomtatták a Vásárok kalendáriumát a 2015-ös évre;
 összeállították
az
egyezményeket
elévülésének
gyakorlása/nem
gyakorlása egyezményt a megyében található néhány történelmi
emlékművel kapcsolatban;
 kiadtak egyezményeket a Tîrgu Mureşi [Marosvásárhely] Kultúrpalota
helységeinek használatával kapcsolatban - a Consiliul Judeţean Mureş
[Maros Megyei Tanács] 68/2011-es számú határozata, amely a
Kultúrpalota kezelésével kapcsolatos;
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 elemezték az alárendelt intézetek által leadott selejtezési
dokumentációt, valamint a Megyei Tanács dokumentációját is,
megvizsgálva a terepen a javasolt nagyértékű eszközöket, kiadott
selejtezési igazolás: 26;
 szaktanácsadást nyújtottak a helyi polgármesteri hivatalok részére
(vagyonnal, közszolgálattal, díjakkal kapcsolatban, stb.)
 elemzések, tájékoztatások, beszámolók lettek elkészítve (tevékenységek
terén);
 a szolgálati érdek kapcsán biztosított szállítás - hozzávetőleg 300.000 km;
 műszaki revíziók és javítások - személygépkocsik;
 összeállították az üzemanyag használati dokumentációt - naponta;
 biztosították az irodaszereket,
tisztasági-egészségügyi anyagokat;

tisztítószereket,

karbantartási

és

 egyes protokoll anyagot, és azon anyagokat, amelyek szükségesek pár
kulturális és megemlékezési tevékenység lefolytatásához;
 biztosítottak azokat a feltételeket, amelyek szükségesek a Consiliul
Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács], Prefektusi Hivatal és egyéb
intézmény üléseinek a lefolytatásához;
 biztosították a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács], az
Idegenforgalmi Tájékoztás Iroda, a Továbbképzési Központ, a
Kikapcsolódási Központ és a Mezőgazdasági Kamara takarítását;
 biztosították a hő központok és a telefonközpont működését;
 elvégezték a dokumentumok másolását és többszörisítését: hozzávetőleg
900.000 oldal;
 a törvénykezés módosításával megfelelően (a földgáz és villamos energia
árának liberalizálása, valamint azon információ, hogy a közmű
szolgáltatók kicserélődnek, versenyképes díjakkal, amelyek kisebbek az
eddig használtaknál) intézkedéseket hoztak és adatbázist készítettek a
Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] szinten, valamint az
alárendelt intézmények szintjén használt energia és földgázzal
kapcsolatosan (az utolsó 12 hónaphoz viszonyították). Ez mind annak
érdekében történt, hogy közműszolgáltatást szerezzenek be nyilvános
licitáción, ez az eljárás a Consiliul Judeţean Mureş-on [Maros Megyei
Tanács] belüli Közbeszerzési osztályon ment keresztül;
 közmű szolgáltatási szerződéseket vagy kiegészítő okiratokat kötve meg a
Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] található fogyasztási
pontokra intézkedtek, hogy biztosítva legyen a közműszolgáltatás (ivóvíz,
csatornázás, villamos energia, földgáz, hulladék elszállítás);
 összeállítottak és elfogadtak - a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei
Tanács] Elnöke Rendelete által - egyes intézkedést annak érdekében,
hogy alkalmazni lehessen a Gazdasági és Pénzügyminiszter 3471/2008-as
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Rendeletét, annak érdekében, hogy jóváhagyják a Metodológiai normákat
- a közintézmények vagyonában levő rögzített aktívák újraértékelése és
amortizálása - a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel. Ebben a
dokumentumban kidolgozták a Saját normákat annak érdekében, hogy a
specifikus rögzített aktívákat megállapítsák, amelyeknek közös
tulajdonsága van a leltári anyagokkal, és amelyeket ebbe a kategóriába
teszik be, javak, amelyek Maros megye magántulajdonában vannak és a
Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] kezeli, illetve az
alárendelt intézmények magántulajdonában vannak és ezek is kezelik.

A. A közvagyon és a megyei magánvagyon kezelési módjának a javítása
A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] esetében 2015-ben is a fő
elfoglaltsága közszolgálatok jó működése volt. Ennek érdekében járulékos
helyiségek lettek átadva a kulturális tevékenységeknek: 300 nm-nél nagyobb
terem az „Apolló” ingatlanban - Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatás-ra
(lemondták a bérbeadási szerződéseket harmadik személy részére), egy helyiség a
Primăriei u. 2. szám alatti ingatlanban, ahol a Maros megyei Múzeum archeológiai
anyagát raktározzák, és meghosszabbították a bérmentes használatát néhány
helyiségnek a Trebely u. 7. szám alatt, annak érdekében, hogy itt működhessen a
Maros Megyei Könyvtár 4. Fiókvállalata.
Másrészt meghosszabbították 2017. december 31-ig a bérmentesen átadott
helyiségeket, amelye a múzeum használ, annak érdekében, hogy valóra válhassék
a közérdekű projekt: „ A római limes digitalizálása. Brâncoveneşti-Sărăţeni
[Marosvécs-Sóvárd]”, mivel a projekt időtartamát 2 évvel meghosszabbították.
Ugyancsak a megyei érdekeltségű közszolgáltatások optimális működés érdekében
erőfeszítéseket tettek a jogi helyzettel, és a közterület leltárja helyességével
kapcsolatosan: beírták azokat a területeket, amelyek a Sf. Maria” és „Primula”
Brâncoveneşti [Sóvárd] Neuropszichiátriai Rekuperációs és Rehabilitációs
Központhoz tartoznak, azt az ingatlant - építményt és a hozzá kapcsolódó
területeket, amelyen az Ideciu de Jos-i [Alsóidecs] Idősek otthona van (ezek mind
a községek köztulajdonában volt), illetve a „Pszichiátria+Endokrinológia
melléképületekkel”, „2. számú Fogorvosi Rendelő” és a 2. Gyermekgyógyászati
Klinika”, amelyet hibásan a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
tulajdonába volt beírva előzőleg.
A rendelkezésre álló üres helyiségek függvényében ingyenes használatot
biztosítottak - korlátolt ideig -más intézményeknek is: Az Állandó Választási
Hivatal (egy helyiség a Primăriei u. 2. szám alatti ingatlanban, Marosvásárhely),
„Agerpress” Országos Sajtóügynökség (Primăriei u. 2. szám alatti ingatlanban,
Marosvásárhely), a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (belső
udvaros terület a Gh.Marinescu u. 50. szám alatt, Marosvásárhely) - egyetemista
öltözők elhelyezésére, Maros-i Nyugdíjpénztár (egy helyiség Dicsőszentmártonban,
Victor Babeş u. 2. szám, amelyet a „Dr. Gheorghe Marinescu” Kórház
adminisztrál), a megyei iroda működésére egy helyiség. Ugyanakkor ingyenes
használatot biztosítottak - egy új időszakra- egyes közhasznú szervezet részére: „
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AQUA INVESTMUREŞ” Közösségek Közötti Fejlődés Szervezet, meghosszabbították
az Országos Vöröskereszt ingyenes használati jogát is, ezek a P-ţa Mărăşeşti tér
13. szám alatt vannak, Marosvásárhely).
Ezen kívül, a Maros Megyei Sürgősségi Kórház területén ingyen bérli a terepet a
közétkeztetés, bank és könyves üzlet.
A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] Maros megye közterület
tulajdonosi minőségében beleegyezett, hogy beruházási és rehabilitációs
munkálatokat végezzenek egyes egészségüggyel kapcsolatos ingatlannál: két
szinttel megemelni a Gh.Marinescu u. 50. szám alatt, Marosvásárhely, levő
ingatlant, amely a és a Marosvásárhely-i Sürgősségi Szív- és Átültetés klinika
kérelmezett, a Revoluţiei u. 33. szám alatt fekvő épület modernizálása és
kiterjesztése, általános javítás és modernizálás a B-dul 1 Decembrie Sugárút 1918
40-42. szám alatti épülettel kapcsolatosan, amelyet a Maros Megyei Sürgősségi
Kórház (adminisztrátor) kérelmezett, valamint munkálatok elvégzését is
engedélyezte: „Gh.Marinescu u. 50. szám alatt Megyei Sürgősségi Kórház,
Marosvásárhely Villamos árammal való ellátása”
Néhány megyei érdekű épület megépítése érdekében ki lettek ürítve
létesítmények, a meglevő létesítményeket magánkézre adták és lebontották: a
Marosvásárhely-i Pavel Chinezu. 8. szám (amely előtte a SC„ Servicii de Utilităţi
Rurale Mureş” SA [ZRT] volt)- itt az Adminisztratív-Beavatkozás osztály
infrastruktúrája épült meg, ugyanakkor kisajátítottak házakat a „Körforgalom
berendezése a DJ135B Tîrgu Mureş-Sîncraiu de Mureş megyei út és DJ152A Tîrgu
Mureş-Band kereszteződése, Maros megye munkákra”.
A „Transilvania” Tîrgu Mureş [Marosvásárhely] nyilvános területen engedélyezték a
magánszektorba való kerülést annak érdekében, hogy lebonthassák a régi
Meteorológiai Állomást, hogy a levegőbeli szállítás biztonságos legyen.
A megyei utakkal kapcsolatban támogatták a kataszterezést és táblásítást, részt
vettek a szolgálatok átvételi bizottságában, mindent a megyei Közterületi leltárba
vettek be annak érdekében, hogy európai alapokhoz jussanak a DJ 142 TârnăveniBălăuşeri DJ 106 [Dicsőszentmárton-Balavásár]” Sibiu [Szeben] megye határaApold-Şaeş-Sighişoara[Apold-Segesd-Segesvár] (DN13).
2015-ben erőfeszítéseket vittek végbe azon megyei érdekeltségű intézmények
kapcsán (hogy ezek működőképesek legyenek) amelyek székhelye más
tulajdonoshoz került (végleges bírósági határozat által): a
Tîrgu Mureş
[Marosvásárhely] melletti ingatlan, Tuşnad u. 5. szám, amely a „Vatra” és „
Láto” Irodalmi Folyóiratoké volt (közterületté vált most) és a „Vatra” ingatlan
Köteles Sámuel u. 33. szám, amely a megyei „Salvamont-Salvaspeo” székhelye,
ezt a törvényszék előtt az „ Apele Române”-Direcţia Bazinală Mureş(A.B.A)
Országos Adminisztációja alá került.
Az Irodalmi Folyóiratok részére Tîrgu Mureş [Marosvásárhely] megyei jogú várostól
ingyenes használatot kérelmeztek, a kérelmeztek a „Salvamont-Salvaspeo”
esetében az „ Apele Române”-Direcţia Bazinală Mureş(A.B.A) -val egy méltányos
bérben egyeztek meg.

47/76

Tîrgu Mureş [Marosvásárhely] megyei jogú város kérésére a Maros megyei
közterülettől a városi közterülethez lett átvéve a Tîrgu Mureş [Marosvásárhely]
Aleea Carpaţi 5. szám - itt a Friedrich Schiller Gimnazista Iskola fogja
tevékenységeit fejleszteni.

B. A közszolgáltatások fejlesztése:
 Annak érdekében, hogy a következős években a repülőtér jó
szolgáltatásokat biztosíthasson regionális szinten - betartva a területhez
tartozó európai és országos törvénykezést, értesítették az Európai Uniót
arról az állami segélyről, amelyet a Regia Autonome „ Aeroportul
Transilvania Tîgu Mureş [Marosvásárhely]” Repülőtér 10 évig fog kapni.
 Folytatták a megyei vízrendszer fejlesztését, az S.C.”Compania
AQUASERV” SA [ZRT] Tîrgu Mureş[Marosvásárhely] keresztül biztosították a
népesség felé az ívóvíz szállítást és csatornázási szolgáltatást;
 A közösségi közmű szolgáltatások monitorizálási rendszerének javítása
érdekében (víz-csatorna) a helyi közhatóságoktól tájékoztatást, saját
adatokat (hatékonysági mutatókkal szemben), költségmutatókat, a
beruházási programok monitorizálási mutatóit kérték, adatok, amelyek
belelettek foglalva az IT applikációba - ez engedélyezi az on-line
hozzáférést azoknak a felhasználóknak, akiket az adminisztratívterritoriális egységek kineveznek annak érdekében, hogy megkönnyítse a z
adatbevitelt, az frissítést, kitöltést, feldolgozást és állandó monitorizálást,
de azt a lehetőséget is, hogy összehasonlítást végezhessen a hasonló
adminisztratív-territoriális egységekkel.
Kidolgoztak és elfogadtak projekt határozatokat a helyi normák jóváhagyása
érdekében és azon szabályzatokért, amelyek a megyei közszállítási szolgálattal
kapcsolatosak
 12 határozata a Consiliul Judeţean Mureş-nak [Maros Megyei Tanács]
amely az útvonalengedély odaítélésével kapcsolatos (megyei
útvonal, tömegközlekedés, speciális szabályos járatok)
 3 a megyei programba foglalt útvonalakon létrejövő szabályos
járatos tömegközlekedésre (2014-2019), amelyek nem lettek
kérelmezve/ nem lettek odaítélve vagy a szállítási operatőrök
felmondtak;
 1 határozata a Consiliul Judeţean Mureş-nak [Maros Megyei Tanács]
amely az egyenlőségi bizottság összetételi módosításával
kapcsolatos;
5 odaítélési eljárást végeztek el azokra az útvonalakra, amelyek nem
lettek kérelmezve/ nem lettek odaítélve vagy a szállítási operatőrök
felmondtak („2014-2019-es időszak vidéki közszállítás szabályos járatok
által program”). Ennek következtében 4 járatot odaítéltek.
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Az elektronikus licitáción keresztüli odaítélési eljárásokkal öt ülés lett
megszervezve a bizottság által és elkészítették az odaítélt útvonalakkal
kapcsolatos forgalom grafikont is.
A megyei tömegközlekedés osztályra nézve (személyközlekedés, szabályos járatok)
ellenőrizve és elemezve lettek a szállítási operatőrök kérvényei és a hozzá
kapcsolódó dokumentáció, így szabályos járatokra 85 útvonal engedély lett kiadva
A szállítási operatőrök értesítése alapján 5 szállítóeszközt kicseréltek (címzetesek
voltak a „2014-2019-es időszak vidéki közszállítás szabályos járatok által
programba) - a későbbiekben kiegészített és módosított 2012-es évi 240/1614-es
számú OMAI/OMTI-nak megfelelően.
A megyei közszállítás szabályos járatok által program frissítése érdekében
központosítva lettek a kérelmek és javaslatok a forgalmi grafikonnal kapcsolatban,
amelyeket a szállítási operatőrök és /vagy a polgármesterek adtak be, ezt
követően egy határozat projekt lesz kezdeményezve a megyei személyszállítással
kapcsolatosan, amely az utazó közönség aktuális helyváltoztatásának felel meg.
A Megyei Szállítási Hatóság állandóan közreműködött a Helyi Közigazgatásokkal, a
Románia Digitális Naplója Ügynökséggel - A.A.D.R. (volt Management Információs
Társadalomra Országos Központja - C.N.M.S.I.) és a Román Közúti Hatósággal
A.R.R.
C. A koordinált
feljavítása:

közszolgáltatásokkal

kapcsolatos

ellenőrző

eszközök

 Monitorizálták a jövedelem-költségek költségvetését a RA „Aeroportul
Transilvania
Tîrgu Mureş [Marosvásárhely] és a közszolgálati
kötelezettségért járó kompenzációt.
 alkalmazták a kulturális intézetek managereinek a felmérési eljárását éves, illetve végső felmérés - annak érdekében, hogy alkalmazhassák a
területhez kapcsolódó törvényeket. A felmérés a manageri
szerződésekben levő célkitűzések és teljesítési feltételekhez volt
viszonyítva - amelyeket az erre a célra kijelölt bizottságok állítottak
össze és a Megyei Tanács fogadott el.
 A felmérési időszak a végzési beszámolók lezárása és az eredmények
elfogadása (Elnöki Rendelet) után ért véget;
 Kiegészítő okiratokat és managementi szerződéseket dolgoztak ki és
kötöttek meg a kultúrintézmények managereivel - alkalmazták a
189/2008-as O.U.G.-t, amelyet módosítottak a 269/2009-es
Törvénnyel.
 Harmadévente követték és jelentették az Európai Integrálás
Igazgatóságra a kulturális programok teljesítését (minden egyes
alárendelt intézmény részéről) és az ide kapcsolódó kérvényezett
összegeket;
 az Európai Integrálás Igazgatósággal együttműködve támogatást
nyújtottunk
kulturális
intézmények
részére
abban,
hogy
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hozzáférhessenek a vissza nem térítendő finanszírozáshoz, valamint a
Consiliul Judeţean Mureş-al [Maros Megyei Tanács]) együttműködve
támogattuk néhány nemzetközi kulturális tevékenység lefolytatásába;
2015-ben a Gazdasági Igazgatóság egy 551.733.739 lej értékű költségvetést
kezelt, amelyből:
 352.525.000 lej saját költségvetés, amelynek a finanszírozási
forrásai a következők:
 saját jövedelem: 93.869.000 lei;
 az ÁFA-ből felbontott összegek a helyi költségvetések
egyensúlyozására: 23.731.000 lei;
 az ÁFA-ből felbontott összegek a decentralizált költségek
finanszírozására (megyeszinten): 77.545.000 lei;
 az ÁFA-ből felbontott összegek a megyei és községi utak
finanszírozására: 7.103.000 lei;
 támogatás a fogyatékkal rendelkező személyek jogainak
finanszírozására: 63.793.000 lei;
 támogatás az állami költségvetésből a helyi költségvetés felé
(mezőgazdasági kamara finanszírozása): 750.000 lei;
 forgótőke beruházásra: 54.282.000 lei;
 az EU/egyéb adományozótól kapott összegek (elvégzett
kifizetések és előfinanszírozások): 19.125.000 lei;
 támogatás az állami költségvetésből a helyi költségvetés felé
(amely szükséges a FEN-ből finanszírozott projektek
lefolytatásához): 12.327.000 lei;
 182.103.739 lej költségvetésen kívül, ez saját jövedelmet és az EUtól/egyéb adományozótól kapott összegeket fed elvégzett
kifizetések és előfinanszírozások- alárendelt intézmények, beleértve
a 2010-ben átvett kórházakat is)
 17.105.000 lej, amely a megyei jogú városok, városok, községek
költségvetésével kapcsolatos, amelyből:
- az ÁFA-ből felbontott összegek a helyi költségvetések
egyensúlyozására: 5.344.000 lej;
- az ÁFA-ből felbontott összegek a megyei és községi
utak finanszírozására: 11.761.000 lej.
A 2015-ös évben, a 7 költségvetési javítással/módosítással biztosítani szerettek
volna egy rugalmasságot a pénzügyi források kiosztásában és felhasználásában.
Állandóan sikerült a költségvetés újraméretezése azon módosítások függvényében,
amelyek közbejöttek a kivitelezés alkalmával - alkalmazkodva a valós
szükségleteknek, néha lemondva az eredeti projektekről és egyéb újakat illesztve
be, amelyek szigorúan aktuálisak. Ily módon, átméretezve a költségvetést a
tevékenységek lefolytatásának optimális volumenére sikerült a pénzügyi
forrásokat jogszerűen felhasználni.
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VI JOGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG
A Jogi és Közigazgatási Igazgatóság munkaközössége
Genica Nemeș – igazgató

A JOGI ÉS JOGÜGYI OSZTÁLY
Adriana Farkas – osztályvezető
Erika Lefter – jogi tanácsos
Lokodi Emoke – jogi tanácsos
Alina Buta – jogi tanácsos
Kakasi Andras – jogi tanácsos
Ercsei Matilda – tanácsos
A KÖZIGAZGATÁSI ÉS KANCELLÁRIA OSZTÁLY
Delia Belean – osztályvezető
Helyi Közigazgatási osztály
Ligia Dascălu – tanácsos
Gabriela Covaci – tanácsos
Cristina Moldovan – tanácsos
Carmen Orășan - tanácsos
Manuela Fărcaș – tanácsos
Ügyfélszolgálat és Közérdekű Tájékoztatás osztály
Floarea Iacob – tanácsos
Hochbauer Mihai – tanácsos
Kancellária Osztály
Monica Pop – tanácsos
Monica Curticăpean – tanácsos
Cristina Mureșan – tanácsos
Livia Nemeș – tanácsos

JOGI OSZTÁLY
A 2015-ös évben, egészen 2015 júliusáig a Jogi Osztály - egy osztályvezető által
koordinálva- 5 jogi tanácsossal és 1 tanácsossal működött, habár az organigram
szerint 8 végrehajtói beosztás volt: 1 tanácsosi hely szabad volt, egy pedig
ideiglenesen volt betöltve. A későbbiekben két tanácsosnak a munkaviszonya
megszűnt, illetve egy tanácsosnak az áthelyezése által (a Consiliul Judeţean
Mureş-hoz [Maros Megyei Tanács]) a jogi osztály 2015. decemberig 4 jogi
tanácsossal és 1 tanácsossal működött.
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Az osztály fő tevékenységei a következő képen csoportosíthatók:
1. A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács], Mureş [Maros] megye,
alárendelt intézmények és helyi közhatóságok Törvény előtti képviselete:
számszerűleg198 esetben, amelyből:


126 előző évek perei, amelyek különböző megoldási stádiumban vannak a
következő területeken:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

jogügyi -46;
munkaper -25;
követelések – 20;
ingatlan visszakövetelése -7;
polgári – 14 (telekkönyvbe történő javítás – 4; törvény megszegési
panasz -4; végrehajtási fellebbezés -4; megtétel kötelezése -2;
kisajátítás -2;
kereskedelmi -2;
áthelyezési -2;
bírósági felszámolás -2;
bizonyítékok biztosítása -1;
egyéb kérelem -5;

A 126 ügyből 49-et véglegesítettek (2015), megoldásra még 77 per maradt


a 2015-ös évre 72 pert jegyeztek be, amelyből:
o
o
o
o
o
o

jogügyi-19;
munkaper -23;
közbeszerzés -10;
polgári - 7 (megtételi kötelezettségek-2, visszakövetelése -1,
törvény megszegési panasz -3, elnöki rendelet -1);
áthelyezési – 5;
egyéb kérvény – 8.

A 72 ügyből (2015-ös év) 29-et véglegesítettek, véglegesítésre még 43 per maradt.
2. Közigazgatással kapcsolatos specifikus tevékenységek és egyéb tevékenységek
és cselekedetek, amelyek jogi segédletet/tanácsadást szükségeltetnek:


17 adminisztratív iratot dolgoztak ki, amelyet a Consiliul Judeţean Mureş
[Maros Megyei Tanács], vagy a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács]
Elnöke hagy jóvá, illetve 11 határozatot és 6 rendeletet - szabályozói
hatáskörök területen;



jogi tanácsadás nyújtás úgy a hatóság szakapparátusán belüli osztályoknak,
mind az alárendelt intézmények, valamint a helyi közhatóságok részére;



334 projekt (normatív) elemzése, vagy a létező normatív iratok módosítása,
amelyeket a romániai Megyei Tanácsok Országos Szövetségéhez küldi, és
nézőpontokat és javaslatokat fogalmaz meg 15-el kapcsolatosan,



a normatív iratok alkalmazása a tulajdonjog terén (10/2001-es számú
Törvény), úgy azon ingatlanokkal kapcsolatban, amelyek Mureş [Maros]
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megyéhez tartoznak, mint jogi segédletként és biztosított törvényszék előtti
megjelenéssel (a helyi közhatóságok részére);


minden egyes normatívával kapcsolatos projekt vizsgálata,
Kormányszinten van elfogadva - kormányhatározat projektek;



mint felmérési bizottságtagok közbeszerzési szerződés (javak, szolgáltatások,
munkálatok) odaítélési ajánlatokon való részvétel, valamint mint kooptált
szakértő;



néhány törvényszéki határozat kivitelezője;



jóváhagyja a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] által megkötött
szerződéseket és kiegészítő okiratokat;



1329 levelezési irat megoldása, a telje 1332-ből, amit a jogi osztályra lett
szétosztva a 2015-ös évre, 3 irat megoldása folyamatban van (a határidőn belül
van);



részt vesz a vissza nem térítendő projektek (európai alapú) valóra váltásában
azon jogi tanácsadókkal, akik a Projekt Valóra Váltás Egységben (UIP) ki
vannak nevezve, jogi segélyt nyújt 3 UIP-nek;



részt vesz a benyújtott projekteket (szociális gondozás, kultúra és felekezetek
terén, vissza nem terítendő támogatás) felmérő Bizottságban;



részt vesz a Fegyelmi bizottság munkáin;



a „Tej és Kifli” Kormányprogram kivitelezésében (2015-2016-os évre) valamint
abban a kormányprogramban, amely friss alma fogyasztását támogatja
iskolaszinten (2014-2015);



részt vesz versenybizottságokban és azokban, amelyek a Consiliul Judeţean
Mureş [Maros Megyei Tanács] és alárendelt intézmények keretén belüli
közhivatalnoki beosztással kapcsolatos fellebbezéseket oldja meg;



részt vesz a Consiliul Judeţean Mureş-nak [Maros Megyei Tanács] alárendelt
kultúrintézetek managementjét felülbíráló bizottságokban, és titkársági
szolgálatokat nyújt;



részvétel az Akadályok felismerése a szolgáltatások és a személyek
letelepedési jogainak útjában munkacsoportba (jogok, amelyek a törvényben
bele vannak foglalva és el vannak fogadva a Mureş [Maros] megyei
közhatóságok által;



A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] saját apparátusán belüli
Kockázatkezelése munkacsoport ülésein való részvétel;



A Belső/Manageri Ellenőrző Rendszer
Munkacsoport ülésein való részvétel;



részvétel azon formalitások kretén belül, hogy a „Tîrgu Mureş 2021” szervezet
jogi személlyé alakuljon, ugyanakkor abban a munkacsoportban, amely azzal
foglalkozik, hogy beadhassa a jelölést Tîrgu Mureș [Marosvásárhely] megyei
jogú városnak A Kultúra Európai Fővárosa 2021 címre;

kidolgozás

és

valóra

amely

váltása
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Titkársági szolgáltatást biztosít A Jogi, Közbiztonsági és Európai Integrációs
Bizottságnak 24 alkalomra;

Ugyanakkor asz osztály keretén belüli bizottság lefolytatta a következő
(beosztásnak megfelelő) tevékenységeket:


részt vett a megyei tanács üléseinek a megszervezésében és lefolytatásában;



összeállította a megyei tanácsi ülések jegyzőkönyveit;



részt vett az alárendelt intézmények operatív ülésein és összeállította az
operatív ülések jegyzőkönyveit;



részt vett Belső/Manageri Ellenőrző Rendszer valóra váltásában, Jogi és
Közigazgatási Igazgatóság szinten;

3. Tevékenységek intézetek közötti kooperáció téren:


képviseli a Consiliul Judeţean Mureş-t [Maros Megyei Tanács] a Maros megyei
Sürgősségi Kórház, a Tîrnăvenii [Dicsőszentmárton], a „Dr. Gheorghe
Marinescu” Kórház, a Reghin-i [Szászrégen] 3-sa számú Felzárkóztató Oktatású
Iskolai Központ, a Tîrgu Mureș-i [Marosvásárhely] Gyermekpalota, a Mureş-i
[Maros] a Megyei Erőforrások és Oktatástámogatás Központ adminisztratív
bizottságában;



képviseli a Consiliul Judeţean Mureş-t [Maros Megyei Tanács] a Maros megyei
Sürgösségi Kórház, a Tîrnăvenii [Dicsőszentmárton], a „Dr. Gheorghe
Marinescu” Kórház, a Tîrgu Mureș-i Szívklinika és Átültetés [Marosvásárhely]
etikai bizottságában;



képviseli a Consiliul Judeţean Mureş-t [Maros Megyei Tanács] a Mureş [Maros]
Tanfelügyelőség Tanácsadási Bizottságban;



képviseli a Consiliul Judeţean Mureş-t [Maros Megyei Tanács] - azon
zónák/helységek megállapításában (a megye Egészségügypéztárával együtt),
ahol kevés bizonyos szakképzettségű orvos van;

 Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] képviselete a „Tîrnava Mare”
[Dicsőszentmárton] Közösségek Közötti Fejlődés és Iernuţeana-i [Radnót]
Mikroregionális Szervezet Adminisztrációs Bizottságában;
AZ ADMINISZTRÁCIÓS ÉS KANCELLÁRIA OSZTÁLY
Fő tevékenységek
A 2015-ös évben A Közigazgatási és Kancellária Osztály, amelyet egy osztályvezető
koordinál 11 tanácsossal működött (a meglevő (organigramabeli) 14 álláshoz
viszonyítva, 3 hely szabad volt).
A Közigazgatási Osztály
A szociális ellátás terén a következő tevékenységeket folytatták le:
• összeállították a 2015-ös évi Mureş [Maros] megye beszámolót a Családon belüli
erőszak jelenség megelőzése és visszaszorítása stratégia Operációs tervének a
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valóra váltásával kapcsolatban (2013-2017-es peridus) - együttműkődés a DGASPC
Mureş-al [Maros]
• együttműködés a Tîrgu Mureş-i [Marosvásárhely] Kábítószerek Megelőzése,
Értékelése és Tanácsadás Regionális Központtal annak érdekében, hogy valóra
váltsák Mureş [Maros] megye antidrog stratégiáját (2013-2016-eos peridus)
• annak a Megfelelőségi Programnak a kidolgozása, amely segítségével a
fogyatékos személyek hozzáférhessenek a fizikai, tájékoztatási és
kommunikációs környezethez abba az épületben, amely
Tîrgu Mureş-ban
[Marosvásárhely] van a Piaţa Victoriei u. 1. szám alatt; ezzel a kidolgozott
programmal teljesítik azokat az intézkedéseket, amelyeket a Kifizetés és
Szociális Ellenőrzés Megyei Ügynöksége, Mureş [Maros] megye, állapított meg;
• javaslatok kidolgozása olyan intézkedésekre, amelyek elősegítik a megyebeli
roma kissebség felzárkoztatását, ily módon alkalmazni lehet a Románia
Kormányának Stratégiáját a roma kisebbség felzárkóztatásával kapcsolatban
(2012-2020-as időszak);
• részt vétel a megyeszinten megalakult Vegyes Munkacsoport Romák részére
tevékenységein;
• részt vétel az intézetek közötti anti-forgalom csapat keretén belül (Mureş
[Maros] megye szinten), amelyet a Tîrgu Mureş-i [Marosvásárhely] Országos
Emberkereskedelem Ellenes Regionális Ügynökség szervezett meg;
• együttműködés a Hallássérültek Országos Ügynökségével (ANSR) - Mureş [Maros]
kirendeltség, amelyet a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] a
135/2015-ös számú rendelettel fogadott el annak érdekében, hogy biztosítsa a
mimikai-gesztikulálási tolmácsolást azon körülmények között, amelyek bele
vannak foglalva az Együttműködési Protokollba;
• Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] képviselete a Târgu Mureş-i
[Marosvásárhely] 2-es számú Felzárkóztató Oktatású Iskolai Központ Vezető
Tanácsába, a Căpuşu de Câmpie-i [Mezőkapus] Tanácsadási Bizottságba, valamint
a marosi Iskolai és szakmai orientáció bizottságába, amely a Mureş [Maros]
Erőforrások és Oktatási Támogató Megyei Központhoz tartozik;
•a tájékoztatási szituációk kidolgozása a Mureş [Maros] megyei intézetekkel
kapcsolatban, amelyek felnőtt, fogyatékkal rendelkező személyek részére vanezt a Mureş-i [Maros] Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal együtt
végzik;
• részvétel a Mureş [Maros] megyei Társadalmi Párbeszéd Bizottság havi ülésein;
• részvétel a Mureş [Maros] megyei Társadalmi Beilleszkedéssel foglalkozó
Megyei Bizottság ülésein;
•szemináriumokon, konferenciákon, társadalmi témájú nyilvános vitákon való
részvétel, amelyeket közintézmények és nem állami szervezetek szerveznek
szociális téren;
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• azon projektek munkaülésein való részvétel, amelyek felmérik ezeket annak
érdekében, hogy vissza nem térítendő finanszírozást nyújtsanak a megye állami
költségvetéséből, számszerűleg 58 szociális témájú projekt, amelyeket olyan
szövetségek és alapítványok segítik, akik megyei érdekeltségű szociális
támogatással foglalkozó egységeket hoznak létre és kezelnek
• a Mureş [Maros] megyei nem állami szervezetek nyilvántartásának a frissítése,
ezeket meg lehet keresni az intézmény weboldalán
• Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] képviselete a nem állami
szervezetekkel és a közigazgatási partnerség elősegítése ezekkel, annak
érdekébe, hogy különféle érdekeltségi téren projekteket vagy programokat
folytassanak le
• 16 egyezmény összeállítása és kibocsátása olyan gyermekek rézére, akik
különleges védelmet igényelnek, amellyel kapcsolatban a Consiliul Judeţean
Mureş [Maros Megyei Tanács] Elnöke gyakorolja a hatáskörét (szülői jogok és
kötelezettségek kapcsán), a törvénynek megfelelően, a Mureş [Maros] megyei
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kérésére, annak érdekében, hogy
útleveleket állítsanak össze és adjanak ki, valamint néhány külföldi kiszállás
véghezvitele érdekébe;
• a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] képviselete a Mureş [Maros]
megyei „ START- Egy biztonságos, minőségi élet” projekt folytatásában;
• a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács], a Segélynyújtás és Programok
a Tartós Fejlődés Érdekében Szövetség
- Agenda 21 és az Országos
Közhivatalnokok Ügynöksége közötti partnerség megkötése annak értelmében,
hogy lefolytathassák a „Felzárkóztató Kormányzat” projektet - a Consiliul
Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 2015. július 16-i 89-es számú Határozata
alapján;
A projekt keretén belül a következő tevékenységek folytak le:
- részt vettek a koordinálási projekttel kapcsolatos csoport keretén belül a
Consiliul Judeţean Mureş-beli [Maros Megyei Tanács] felelős személy
által;
- Bucureşti-ban [Bukarest] 2015.07.07-én részt vettek az országos szintű
projekt elindításában a Consiliul Judeţean Mureş-beli [Maros Megyei
Tanács] felelős személy által;
- 2015.07.29-én helyi szinten megszervezték beindítási eseményt;
- a szükséges támogatás megadása az önkéntesek által alkalmazott kérdőívek
esetében;
- képzési tanfolyamok szervezése az „Felzárkoztató kormyányzás” projekt
keretén belül, amely szeptember 21-23. között folyt le Sovata-n
[Szováta];
- részt vétel a Helyi Cselekedeti Tervek a Társadalmi Befogadásra nyilvános
vita megszervezésében (PALIS);
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- részt vétel a Társadalmi Befogadás kampány megszervezésében: egy
tolerancia dózisban! A diszkrimináció problémákat okoz - Romboljuk le
együtt!”
• A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] képviselése azon
versenybizottságokban,
amelyek
üres
álláshelyek
betöltésére
lettek
megszervezve (a DGASPC Mureş [Maros], Gondozási és Ápolási Központ Lunca
Mureşului [Holtmaros], Gondozási és Ápolási Központ Căpuşu de Câmpie
[Mezőkapus], Neuropszichiátriai Rekuperációs és Rehabilitációs Központ Reghin
[Szászrégen] şi Idősek Otthona Ideciu de Jos [Alsóidecs];
• a kérvények megoldása, vagy továbbítása kompetens intézmények felé;
• a romániai Megyei Tanácsok Országos Szövetsége kérésére nézőpontokat és
javaslatokat fogalmaztak meg a projektek (normatíva) vagy a szociális téren levő
normatívák módosítása kapcsán;
• „Szociális segély - Törvény újdonságok, Szociális management. Törvény
újdonságok” és „Hozzáférés a közérdekű tájékoztatáshoz” továbbképzési
tanfolyamon való részt vétel.
A „tej-kifli” program
A 2015-ös év folyamán - törvénynek megfelelően - azok a nyilvános, elektronikus
licitálást (végső licitálási szakasz) előkészítő tevékenységek - a tej és péktermék
közbeszerzési szerződés odaítélése érdekében - mely szerint az odaítélési
szerződést elnyert cégekkel a 2014-2015, illetve 2015-2016-os iskolai évben le fog
zajlani ezen termékek beszerzése. Figyelni kell a raktárhelységekre, a tej és
péktermék minőségére, a beszerzési és iskolai intézmények felé történő szállítási
módozatra. Ezekkel kapcsolatos felelősök a Consiliul Judeţean Mureş [Maros
Megyei Tanács], a Maros megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági
Igazgatóság és a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség. A megállapítások elemzése során
kiderült, hogy az összes törvényes előírás be lett tartva és a termékek műszaki
jellemzői és a szállítási feltételek megfelelőek voltak.
A „Tej és kifli” programon keresztül (2014-2015-ös iskolai év) tej- és péktermékek
lettek kiosztva 63.396 haszonélvező részére, amelyből 11.121 iskolaköteles kor
előtti, 52.275 pedig 0-VIII. osztályos. A 2015-2016-ös iskolai évre a „Tej és kifli”
programon keresztül (2014-2015-ös iskolai év) tej- és péktermékek lettek kiosztva
62.079 haszonélvező részére, amelyből 10.594 iskolaköteles kor előtti, 10.594
pedig 0-VIII. osztályos. A 2015-ös évben a Mureş [Maros] megyei Fizetések és
Beavatkozások Mezőgazdaság terén Ügynökséghez kérvényt adtak le közösségi
segélyt kérve a tej szolgáltatásához (az iskolai intézetek részére).
Egyéb tevékenység, amely az osztályon zajlott:
• beindították a termelői bizonyítványok és a kereskedői igazolványok
beszerzését (2015-ös évre) és szétosztották a megyei közigazgatási
intézményeknek;
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• biztosították a szakasszisztenciát a megyei Mezőgazdasági és környezet
bizottságnál, munkabeszámolókat és jegyzőkönyvet állítottak össze a gyűlésekkel
kapcsolatosan;
• A Romániai Megyei Tanácsok Országos Szövetsége kérésére nézőpontokat és
javaslatokat fogalmaztak meg a projektekkel (Tej-Kifli program) (normatívákkal
kapcsolatos) vagy a normatívák módosításával, valamint a termelői tanúsítványok
és kereskedői (mezőgazdasági termékek) igazolások kiadásával kapcsolatban.
A friss gyümölcsök fogyasztásának bátorítása az iskolákban
2014 novemberében kezdeményezték az almák beszerzését és szétosztását az (a
2014-2015-ös évre) iskolákban a felkészítő osztályok és az V-VIII. osztályok részére
(akkreditált állami és magániskolák Maros megyéből) (a 2014-2015-ös évre). Az
ajánlatok megnyitása 2015 januárjában volt. Az ajánlatok felmérése után a
felmérési bizottság megállapította, hogy az egyetlen benyújtott ajánlat ne
megfelelő, ily módon az eljárást semmissé tették. Újraindították az eljárást a
2014/2015-re maradt iskolai napokra, de az ajánlatok felmérése után
megállapították, hogy az egyetlen benyújtott ajánlat ne megfelelő, ily módon az
eljárást semmissé tették. Ennek következtében a 2014/2015-ös évre nem lett
kiosztva az iskolákban alma a felkészítő osztályok és az V-VIII. osztályok részére
(akkreditált állami és magániskolák Maros megyéből).
Ügyfélszolgálat és Közérdekű Tájékoztatás Osztály
A 2015-ös év folyamán 407 kérvény lett beadva a Consiliul Judeţean Mureş [Maros
Megyei Tanács] számára a polgárok és törvényesen megalapított szervezetek által.
Ezeket a saját apparátuson belüli szakosztályoknak adták át: szociális – 32;
gyermekvédelem – 31; közigazgatás és jog – 177; közszolgálat – 26; engedélyek
jóváhagyása és városfejlesztés – 65; utak és hidak – 44; beruházások és javítások –
14; humán erőforrás 5; környezetvédelem – 11; egyéb területek – 2. A 2015. január
december időszakban Consiliul Judeţean Mureş-hoz [Maros Megyei Tanács] 102
irott és szóbeli kérelem jött be, amely a közérdekű tájékoztatás szabad
hozzáférésével kapcsolatos. A kérelmek célpontjai a következők voltak: az
intézmény hatáskörének teljesítési módozata - 6, a közpénzek felhasználása - 32,
normatív iratok, szabályzatok, - 25, az intézmény vezetésének a tevékenységei –
3, a 544/2001-es és a 52/2003 – 6-os számú Törvény alkalmazása, egyes
közintézmény, hatóság tevékenysége ls kapcsolatfelvétele koordinátái – 16,
szociális – 14. Ugyanakkor a 2015-ös év folyamán egy közigazgatási reklamációt
jegyeztek be, amelyet mint meg nem alapozottat, visszautasítottak.
Számszerűleg a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 31 polgár részére
audienciát biztosított a következő területeken:







gyermekvédelem
szociális segédlet;
utak-hidak javítása;
munkálatok kivitelezése;
jogi;
a villamos energia és csatornavíz hálózatnak a kiterjesztése;
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a fogyatékkal rendelkező személyekkel kapcsolatos problémák;
egyes szervezet és alapítvány működése;
mezőgazdasági alap;
ingatlanok visszaadása;
egyes intézmény tevékenysége;

A 2015. január-december időszakban az Általános nyilvántartási naplóba
számszerűleg 25.632 iratot jegyeztek be, amelyek megoldásra szét lettek osztva a
megyei tanács szaosztályai számára kovetve a törvényes megoldást. A Jogi és
Közigazgatási Igazgatóságnak 2.801 akta jutott, ebből 1.553 a Közigazgatási és
Kancellária Osztálynak.

A Kancellária Osztály
A Kancellária Osztálynak a hatásköréhez tartozik a Consiliul Judeţean Mureş
[Maros Megyei Tanács], a Megyei tanács gyűléseinek (amelyek a megyei jogú
városok, városok, községek címereinek elfogadási projektjével kapcsolatosak) és a
Maros megyei közigazgatási és rendészeti hatósága gyűléseinek a
megszervezésével is. Az újra kiadott, kiegészített és utólag módosított 215/2001es számú Törvényben előírtak szerint, a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei
Tanács], mint határozó hatóság 2015-ben összeült 16 gyűlésben, amelyből 4
rendkívüli, 175 határozatot fogadott el, amelyeket a saját weboldalukon
megjelentettek és közöltek az összes érdeklődővel.
A gyűlések alkalmával megvitatott fő problémák:
- gazdasági és szociális kezelés: a megye saját költségvetésének az elfogadása és
javítása; az R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș [Marosvásárhely] Repülőtér
jövedelmi-kiadási költségvetésének az elfogadása; adminisztratív territoriális
egységenként szétosztani az ÁFA díjakból befolyt pénzt megyei és községi utak
javításának finanszírozására; 2015-re a Mureş-i [Maros] megyei költségvetésből
vissza nem fizetendő támogatás nyújtása kultúra, felekezetek, sport és szociális
segítség terén; a megyei tanács költségvetésének kidolgozása; egyes tarifa és ár
meghatározása; a mezőgazdasági termékek árának a meghatározása; átlagos havi
közköltségek meghatározása/ egységeken/szolgáltatásokon keresztül/ amelynek
haszonélvezői azon központok, amelyek a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatósághoz tartoznak - 36 határozat;
- a megyei vagyon kezelése, amely ráfokuszál a bérlésekre, átruházásokra vagy
egyes köz vagy magán ingatlan ingyenes használatára (tevékenységek
lefolytatása érdekében) - 29 határozat;
- a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] és az alárendelt intézmények
szakapparátusa tevékenységének a szabályozása - 18 határozat;
- a Mureş [Maros] megyei tömegközlekedési szolgáltatás kezelése szabályos
speciális járatokon keresztül - 14 határozat;
- egyéb intézménnyel és hatósággal való partnerség elősegítése - 21 határozat;
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- egyes beruházással kapcsolatos műszaki gazdasági dokumentáció és műszaki
gazdasági mutatók elfogadása - 19 határozat;
Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] megbeszéléseit gyűlési
jegyzőkönyvben rögzítették és majd feltették az intézmény weboldalára annak
érdekében, hogy minden érdekelt megismerhesse. A határozatok elfogadása
után a véglegesítés, aláírás, iktatás és továbbküldés (minden érdeklődő
részére) következett. Ugyanakkor az összes határozat nyilvánossá lett téve a
weboldal segítségével. A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] által
elfogadott határozatok és az elnöki rendeletek nem voltak törvényileg
megtámadva a Mureş [Maros] megyei Prefektusi Hivatal által. Ugyanakkor, nem
lett beiktatva egy kereset sem (jogi vagy természetes személy által) ezen
határozatok ellen. A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] összes
gyűlése nyilvános volt, ily módon a sajtó képviselői szabadon részt vehettek
rajta, megkapva azon anyagot is, amelyről a gyűlésen tárgyaltak.
A megyei tanács elnöke hatásköre révén 417 rendelet lett kiadva a 2015-ös év
során, amelyek közölve is lettek az érdekeltekkel. Ezek a következőket célozták
meg:
- műszaki projekt átvevő bizottságok megalakítása különféle munkák esetében, a
szolgáltatási szerződések odaítélési, közbeszerzések és munkálatok, versenyek,
egyes nagyértékű eszköz leselejtezési ajánlatainak a felmérése, stb. - 135;
- személyzettel kapcsolatos problémák - 119;
- a család/keresztnév módosítási engedélye közigazgatási úton - 62;
- rendkívüli gyűlés összehívása (megyei tanács) - 16;
2015-ben a megyei jogú városok, városok, községek címereinek elfogadásával
foglalkozó Bizottságok 9 dokumentációt állítottak össze és fogdtak el a következő
község címerekkel kapcsolatban: Băgaciu [Szászbogács], Bichiș [Magyarbükkös],
Daneș [Dános], Eremitu [Nyárádremete], Gănești [Vámosgálfalva], Glodeni
[Marossárpatak], Ideciu de Jos [Alsóidecs], Sînger [Szentgerlice], și Suplac
[Küküllőszéplak], amelyeket a Cluj-i [Kolozsvári] Zonális irodához és az Országos
Heraldisztikai, Geneológiai és Pecséttani Bizottsághoz nyújtottak jóváhagyásra.
A Mureş-i [Maros] Területi Közrendi Hatóság illetékességéknek megfelelő
kötelességek elvégzése érdekében a titkárság biztosította:
 a levelezés, a polgári kérvények és értesítések megkapását és a sajtóval való
kapcsolatot;
 a gyűlések jegyzőkönyvének a megszerkesztését, az utazások grafikonját (a
helyi tanácsokhoz együtt a bizottságok elnökeivel, az ATOP tagokkal és a
Megyei Rendőr felügyelőség képviselőivel);
 az ATOP gyűlésekre elkészítik a fel és meghívásokat;
 részt vesznek a bizottságok és ATOP gyűléseken;
 a teljes ATOP részére összeállítják a szakbizottságok munkabeszámolóit;
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 a megállapított program szerint kiszállásokat visznek végbe a megyében, ahol
az ATOP elnöke és tagok, a Maros Megyei alprefektus, polgármesterek,
alpolgármesterek, az IPJ Mureş [Maros Megyei Rendőr felügyelőség] képviselői,
a Vidéki városi rendőrség főnökei, az ISJ Mureş [Maros] képviselői, a helyi
rendőrség, a Tîrgu Mureș-i [Maros] Drogellenes osztály, a felekezetek, a roma
kisebbség képviselői vesznek részt;

VII.
A
TERÜLETFENTARTÓ
IGAZGATÓSÁG

ÉS

VÁROSFEJLESZTÉSI

A Területfentartó és Városfejlesztési Igazgatóság
Răzvan Șipoș - műépítész
Az Értesítő, Engedélyező és Ellenőrző osztály
Mariana Preotu – osztályvezető
Cătălin Platon – tanácsos
Monica Hulpuș – tanácsos
Adrian Iuga - tanácsos
Flaviu Misarăș - tanácsos
Andreea Baciu - tanácsos
Mirela Lungu - tanácsos
Călin Pop – tanácsos
Informatika osztály
Constantin Moga
Manuela Mușat
Elvira Iuliana Ciobotă
Adrian Gorea
Ovidiu Ion Ghidiu

A megoldott akták és a hozzá kapcsolódó bevételek FŐ MUTATÓI
2015.01.01-2015.12.31-e között 3458 irat/ irányzat lett közölve
Műépítész – közvetlenül Az Értesítő, Engedélyező és Ellenőrző
osztály, 4 +1 személy
ELKÉSZÍTETT DOKUMENTUM TÍPUS
Kiadott építési engedélyek
Kiadott bontási engedélyek
Műépítész által kiadott jóváhagyások
Megoldott reklamációk
Büntetések

105 iratcsomót oldott meg
összesen megoldott iratcsomók
1613
Dokumentumok száma
76
3
200
86
15
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Támogatott megyei tanácsi határozatok
3
Városokkal és községekkel megkötött 46
egyezmények az 50/1991-es számú
Törvény előírásainak alkalmazására
BEFOLYT DÍJAK/SZOLGÁLTATÁSOK
lej
műépítész által kiadott értesítések
1.200 lej
építési engedélyek
392.514,46 lej
bontási engedélyek
185,85 lej
AC hosszabbítás7 díj nélküli hosszabbítás
Büntetések – kifizetve
10.000 lej
díjak szabályzása
37.333,10 lej
ÖSSZ SZOLGÁLTATÁSI DÍJ
441.233,41
Sürgősségi osztály
egy személy, aki az engedélyeztetéssel is foglalkozik megoldotta a következőket:
Összeállított/megoldott esemény
490
kiadványok, beszámolók, értesítések …
ennyi darabot
Egyéni képzési adatlap

a CJ [Megyei Tanács] munkavállalói
részére
Alkalmazásokon való részt vétel az ISU 2
HOREA-val
Védekezési kapacitás elemzési
ISU HOREA és CJM [Maros Megyei
beszámolója
Tanács]
A Kockázat Elemzésének és Fedésének ISU HOREA és CJM [Maros Megyei
Terve Mureş [Maros] megye
Tanács]
Tűzoltók Lapja
Egyszer jelenik meg egy évben
Az SVSU megyei verseny
ISU HOREA şi CJM
A Tűzoltók Barátja és Az életem mentem ISU HOREA şi CJM
az életet verseny
Tevékenység Mureș [Maros] megye 1 részt vétel
szintjén a Köz igénybevételi Bizottság
keretén belül
Sürgősségi
estekben
a
prefektusi 1 részt vétel
Intézménynél megszervezett gyűléseken
való részt vétel
Városrendezési osztály
A Területfenntartó és városrendezési osztály és G.I.S.-2 személy
Tevékenység
Dokumentumok száma
Szétosztott és megoldott ügyek
1193 akta
Jóváhagyott
és
elfogadott
dokumentációk:
- Városrendezési bizonyítványok
197
- Célszerűségi nyilatkozat
39
- Műépítész által kiadott jóváhagyások 36
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városrendezési dokumentumokra
A
specialitás
szerkezetének
a
jóváhagyása
Támogatott megyei tanácsi határozatok
A városrendezés műszaki bizottságának
gyűlései
Megoldott reklamációk
A lakossági konzultációk
Adatátadás a GIS rendszerből
Városokkal és községekkel megkötött
egyezmények az 350/2001-es számú
Törvény előírásainak alkalmazására
BEFOLYT DÍJAK /osztály
Városrendezési bizonyítványok
Elemzés a Műépítész által kiadott
jóváhagyások kapcsán
Közérdekű iratok díjai
ÖSSZ OSZTÁLY DÍJ
Informatikai osztály - 5 személy
Szétosztott és megoldott ügyek
TELJES BEVÉTEL/ IGAZGATÓSÁG

529
0
11
12
36
10
45
lej
10786,74
4080,00
18,0
14884,74
59 akta
456.118,15 lej

EGYÉB TEVÉKENYSÉG
-

-

-

Az L 50/1991 és L 350/2001 előírásainak megfelelően a megyei
szakstruktúrák tevékenységének a koordinálása az egyezmények és
protokollok szerint,
Részvétel a Földalap bizottságban - Prefektúra
Biztosítja a Műszaki Bizottság titkárságát
A területnek specifikus törvényprojektek elemzése
Kérésre tanácsadást és útmutatást biztosít a területrendezés és
városrendezés terén
A Megyei Bizottság keretén belől részt vesz 4 helység és Harghita
[Hargita] megye közötti közigazgatási terület határ ellenőrzésében és
megállapításában
834/1991-es számú HGR-nek megfelelően ellenőrzi az állami tőkéjű
kereskedelmi társaságok részére elkészített dokumentációt - 46 telep
Azonosítás, ellenőrzés, és CF [telekkönyv] kivonatok lekérése az OCPI
Mureş [Maros]-tól - 48 kivonat
Eredetivel azonos dokumentáció megszerezése az OCPI Mureş [Maros]tól - 9 dokumentáció.
Jogi iratok elemzése és terepvizsgálatok elvégzése - 13 eset.
Kataszteri mérések és dokumentációk elvégzése annak érdekébe, hogy
be lehessen írni a OCPI Mureş [Maros]-nál aCF-be [telekkönyv] azokat a
telepeket, amelyek Mureş [Maros] megyéhez, vagy az ennek alárendelt
alegységekhez tartozik
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Követett Tanfolyamok
Szaktanfolyam - Az érdekütközés közvetítése a közigazgatásban – 3 személy
Szaktanfolyam – Városrendezés és területfenntartás – 4 személy
Szaktanfolyam – Levéltári tanfolyam – 1 személy
Szaktanfolyam – Modern kommunikációs eszközök a közigazgatási intézményekben
– 1 személy
PROJEKTEK 2016
1) Természeti árvíz, földrengés, földcsuszamlás kockázatot jelző térképek
kidolgozása - Mureş [Maros]: jóváhagyták a földrengés, földcsuszamlás
kockázatot jelző térképeket
2) A „Kommunikációs utak modernizálása, amely TRANSILVANIA, TÎRGU MUREŞ
[Marosvásárhely] repülőteret szolgálják ki” kidolgozása, jóváhagyása és PUY
elfogadása
2016 PROJEKTEK
Folytatott projektek
1) Azon térképek jóváhagyása, amely természeti árvízkockázatot jeleznek
Új projektek:
1) Az építkezések értesítési és engedélyeztetési körforgalomban levő
dokumentumai kezelésének applikációja (online platform)
2) A 8.2 Paragrafus („Az Épített Kulturális Hagyaték”) kiegészítése a „Megyei
Territoriális Rendezési Terv, Maros megye” dokumentációból
3) Dokumentálási, restaurálási és megőrzési intézkedések a Cetatea Sighișoara
[Segesvár Vára] és Cetatea țărănească Saschiz [Szászkézdi parasztvár]
erődítésekkel kapcsolatosan.
Megjegyzés
A megkötött egyesség alapján DATU a SAAC-on keresztül műszaki szaksegítséget
nyújtott 83 (85) községnek és 3 városnak. Ugyanakkor egy községgel kötött
protokoll alapján kiadtak építési engedélyeket azon polgármesteri hivatalok
részére, amelyeknek nincs speciális szerkezete.
A polgármesteri hivatalnál levő szakember hiányában a DATU a CPTU és GIS-en
keresztül átvette a területi és városrendezési tevékenységet a megyei
közigazgatási egységeknek. Ugyanakkor egy községgel kötött protokoll alapján
kiadtak városrendezési engedélyeket azon polgármesteri hivatalok részére,
amelyeknek nincs speciális szerkezete.
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Informatika osztály
Az informatikai tevékenység főleg egy támasztevékenység, véglegesítésének célja
azon informatikai eszközök és kommunikáció hozzáférhetősége, mely szükséges
egy optinális körülmények között elvégzett tevékenységhez.
A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] keretén belül egy 121 állomásos
munkahálózat, 19 laptop, 78 nyomtató, többfunkciós, szkennerek és plotterek és
11 szerver működik. Ezen számítógépes és kommunikációs felszerelés összessége,
együtt az összes - állomásokra, szerverre, adatbázisra, társult szolgáltatásokra
felszerelt - software-val egy informatikai rendszert alkotnak, amelyet az
Informatika osztály nap mid nap kezeli.
A 2015-ös év folyamán az Informatika osztály személyzete száz beavatkozást
végzett a a számítógépes felszerelésben - hard meghibásodások elhárítása, soft
meghibásodások, amelyek esetében szükségszerű volt az operációs rendszerek
vagy egyéb applikáció feltelepítése/újratelepítése.
Ugyancsak ezen év időszaka alatt szembesültünk néhány vírus és trójai
támadásával, amelyek problémákat okoztak a hálózati rendszerben, de sikerült
kiirtani őket, ily módon az érintett állomások rövid ideig voltak zavarva.
Az Informatikai osztály egy másik tevékenysége az IT piac felkutatásából és olyan
munkafüzetek összeállításából állt, amelyek új számítógépes felszerelés
beszerzését tartalmazza.
Majd, a követelményeknek megfelelően a beszerzett felszerelést konfigurálták,
hálózatra kapcsolták áthelyezték a dokumentációkat, a felhasználói postát a régi
számítógépekről, és egy részét a régi számítógépeknek más felhasználónak adták.
Az Informatika Osztály egyéb tevékenysége a 2015-ös év lefolyása alatt:
A Consiliul Judeţean Mureş
www.cjmures.ro a karbantartása;

[Maros

Megyei

Tanács]

honlapjának

A tanácsi ülések CD-re történő rögzítése, mentése és archiválása;
Műszaki segítség a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács]
munkatársai, illetve a megyei jogtanácsosok számára;
Egy közbejött, végzetes fizikai meghibásodás után a virtualizált szerver
újrakészítése, újrakonfigurálása. Szükséges volt a gazdasági, iktatóbeli, a Gis, és a
BitDefender megoldás alkalmazások ideiglenes áthelyezése más szerverekre és a
hálózati állomások konfigurálása annak érdekében, hogy használhatóak legyenek
az új helyükön. A virtualizált szerver megjavítása után ezt is konfigurálni kellett,
vissza kellett hozni az alkalmazásokat az ideiglense helyükről, ahová át lettek
költöztetve, újra kellett konfigurálni az állomásokat annak érdekében, hogy a
virtualizált szerverről használni lehessen őket;
A Linux operációs rendszer frissítése (újrakivitelezés és operációs rendszer
karbantartása, teremtés, konfigurálás, internetcímek szkennelése belső
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felhasználóknak, teremtés, konfigurálás, e-mail címek módosítása belső
felhasználóknak, a Linnux rendszerhez való BitDefender Antivirus program
karbantartása);
A WindocDeviz applikáció karbantartása;
A „LEX” napi frissítése - minden számítógépről hozzáférhető jogi adatbázis,
és „Lege 4” napi frissítése - csak a Jogi osztály számítógépeiről lehet ehhez
hozzáférni;
A be- és kimenetel regisztráció, reklamációk, értesítések, közérdekű
tájékoztatás applikáció karbantartása, módosítása, frissítése;
Logisztikai alap biztosítása a volt Hotel Parc épületében azoknak, akik
véglegesen, akár időszakosan oda helyezték a székhelyüket. Internet, telefon,
televízió hozzáférés megszervezése. Ebben az épületben folytatja a tevékenységét
a MAROS MEGYEI SZEMÉLYNYILVÁNTARTÓ IGAZGATÓSÁG, A MAROSI MEGYEI
KÖNYVTÁR - szekció, Zona Metropolitana, ADI Ecolect Mureș, ADR Centru, Az
Állandó választási Hatóság;
Backup date
Az Informatika osztály megpróbál minden kérelemnek eleget tenni, amely a
Megyei Tanácsi igazgatóságok és osztályoktól származnak, de ugyanakkor olyan
intézményektől is, amelyekkel a Tanács együttműködik.

VII. MŰSZAKI OSZTÁLY

Az Utakon Végzett Munkák Ellenőrzése Osztály
Marieta Oargă - osztályvezető
Ionel Ignat - tanácsos
Gaspar Levente - tanácsos
Adriana Mihaela Gorea - tanácsos
Nicoleta Matei - tanácsos
Ana-Maria Hodîrnău- tanácsos
Ioan Dan - tanácsos
Közbeszerzés és Beruházás Osztály
Carmen – Daniela Pătran - osztályvezető
Gabriela Ene - tanácsos
Márton Katalin - tanácsos
Felicia-Maria Savu - tanácsos
Daniela - Cristiana Sin - tanácsos
Adela Platon - tanácsos
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Gheorghe Neagu - tanácsos
Cristian Feier – tanácsos
Adminisztráció - Beavatkozások Osztály
Căpuşan Ioan- osztályvezető
Adatbázis Osztály
Narcisa Ţogorean - tanácsos
Claudia Costin - tanácsos
Teodora Vaida - tanácsos
A 2015-ös évben A megyei utak hálózata karbantartási programjának a
kivitelezése a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] fő
foglalatosságának egyikét alkotta.
Mureş [Maros] megye körzetében a Consiliul Judeţean-nak [Megyei Tanács] az
igazgatásában van egy megyei át hálózat, amely 727,856 km-t tesz ki a következő
képen: 364,749 km (50,11%) jó életképességű állapotban, 324,511 km (44,58%)
közepes állapotban és 38,596 km (5,31%) rossz állapotban.
Az úthálózat karbantartásakor - elsőbbségek kidolgozása érdekében - figyelembe
vették az utak műszaki állapotát, az útvonalak és átlagos napi forgalom gazdasági
fontosságát (amely keresztülfolyik rajtuk).
Az utak programjának az elkészítése érdekében - alkalmazva a 34/2006-os számú
OUG [Sürgősségi Kormányrendelet] előírásait 109 megkötött szerződést rendeltek
hozzá:
 10 következő szerződés, amelyeket a keret-megállapodások alapján kötöttek
meg „A Mureş [Maros] megyei megyei utak aktuális karbantartása a 20142015-ös téli időszak alatt” számára, ennek értéke 3.118.474,76 lej;
 5 következő szerződés, amelyeket a keret-megállapodások alapján kötöttek
meg „A Mureş [Maros] megyei megyei utak aktuális karbantartása a 20152016-os téli időszak alatt” számára, ennek értéke 970.768,72 lej;
 2 szolgáltatási szerződés, amelynek olyan tárgyalások alapján lettek megkötve,
amelyet előzőleg - benevezésre - nem hirdetett meg „A Mureş [Maros] megyei
megyei utak aktuális karbantartása a 2015-2016-os téli időszak alatt” számára,
ennek értéke 3.691.519,37 lej;
 1 szerződés, amelynek tárgya Egyenetlenség szakaszok és gödrök
figyelmeztetésére készülő közúti jelzés-jelzőtáblák, ennek értéke 30.634,30
lej;
 1 szerződés, amelynek tárgya a DJ107D Alba [Fehér] megye határa - Adămuş Târnăveni [Ádámos - Dicsőszentmárton] (DN 14A), 78+000-82+280 km és
DJ107D Alba [Fehér] megye határa - Crăieşti - Adămuş [Ádámos Magyarkirályfalva] - DN 14A kereszteződése, 47+670-51+740 km, ennek értéke
13.396,54 lej- a munkálatok a 2016-os évben lesznek kivitelezve;
 6 tételben 6 keretegyezmény a 2015-2016-os évre, ezek alapján 13 következő
szerződést kötöttek meg, és egyrétegű plombálást végeztek el egy 25.500 nm
összterületen, illetve kétrétegű plombálást végeztek el egy 30.600 nm
összterületen, amelynek értéke 3.337.421,9 lej;
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 A 2012-es évi keretszerződés alapján1 következő szerződés, amelynek tárgya
bitumenes burkolat Sîncrai [Marosszentkirály] zónában, amelynek teljes hossza
3,450 km, amelyből DJ152A Tg. Mureş – Band – Iernut [Marosvásárhely Mezőbánd - Radnót] megyei út 2,950 km és DJ152B Şăulia-Pogăciaua-Pîrîul
Crucii [Mezősályi-Mezőpagocsa-Keresztpatak] megyei út 0,500 km, amelynek
tejes értéke 932.294,00 lei;
 10 következő szerződés, amelyek tárgya bitumenes burkolat, ezek a 2015-ös
évben megkötött keretszerződések alapján jöttek létre, a teljes érték
7.629.294,20 lej;
A 2015-ös évben kivitelezett bitumenes burkolatok, a teljes hossz 34,502 km a
megyei utakon, a következőképen oszlanak meg:
- Sîncrai [Marosszentkirály] zóna - összesen 3,610 km, amelyből DJ 152A
TG. Mures-Band- Iernut [Marosvásárhely - Mezőbánd - Radnót] 0,820
km, DJ152B Şăulia-Pîrîul Crucii [Mezősályi-Keresztpatak] 0,700 km,
DJ154G Lechincioara - Şincai [Lekence - Mezősámsond] 0,880 km, DJ173
BN [Beszterce - Naszód] határa- Crăieşti – Râciu [Magyarszentkirály Mezőrücs] 1,210 km;
- Reghin [Szászrégen] zóna– összesen 4,320 km a DJ153C Reghin Gurghiu- Ibăneşti [Szászrégen - Görgényadorján - Libánfalva] megyei
úton;
- Sighişoara [Segesvár] – 1,00 km a DJ 106 SB [Szeben] megye határa –
Apold-Sighişoara [Apold-Segesvár];
- Găneşti [Vámosgálfalva] zóna – összesen 8,840 km, amelyből DJ 142
Târnăveni – Bălăuşeri [Dicsőszentmárton - Balavásár] – 1,120 km és
DJ142D Botorca - Deleni – Băgaciu [Őrhegy - Ökröstó - Szászbogács]–
7,720 km;
- Şăulia [Sályi] zóna – összesen 9,537 km, amelyből DJ 153G Sânger Papiu Ilarian [Mezőszengyel - Mezőbodon] 30,6 km, DJ 151A Şăulia –
Band [Mezőszengyel - Mezőbánd] 1,500 km, DJ 151A Şăulia – Band
[Mezőszengyel - Mezőbánd] 1,000 km, DJ151 Luduş - Sărmaş
[Magyarludas - Nagysármás] 5,037 km, DJ151C Zau de Cîmpie - Valea
Largă [Mezőzáh - Mezőceked] 1,400 km;
- Zona Gorneşti – összesen 2,695 km, amelyből DJ 153B DumbrăvioaraFărăgău [Sáromberke - Faragó] 2,580 km, DJ 153 Reghin-Sovata
[Szászrégen - Szováta] 0,120 km;
- Miercurea Nirajului [Nyárádszereda] - összesen 4,500 km amelyből a DJ
135A Viforoasa – Hodoşa [Havadtő - Székelyhodos] 1,450 km, DJ 134
Fântânele - Veţca - Şoard [Gyulakuta - Székelyvécke- Küküllősárd]
3,050 km
 1 tervezési és kivitelezési szerződés, amelynek tárgya „A DJ151C Zau de
Cîmpie - Valea Largă [Mezőzáh - Mezőceked] - Cluj [Kolozs] megye határa,
Mureş [Maros] megye”
8+500-11+500 km, amelynek teljes értéke
3.613.972,15 lej - 2015-ös évben befejezett és átvett munka;
 1 többéves tervezési és kivitelezési szerződés, amelynek tárgya „Közúti
rendszer rehabilitációja a DJ Sîngeorgiu de Pădure - Bezidu Nou
[Erdőszentgyörgy- Bözödújfalu] - Harghita [Hargita] megye határa, DJ 136
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1+900-8+000 km és DJ 136A 0+000-3+800 km” amelynek értéke
13.908.224,67 lej - ez tervezési és Építési engedély megszerezése fázisban
van;
1 megyei út rehabilitációja szerződés DJ 151 Luduş – Sărmaş [Marosludas Nagysármás] - Bistriţa Năsăud [Beszterce-Naszód] megye határa, 9+00010+000 km, Mures [Maros] megye, amelynek értéke 27.528 lej
1 tervezési és kivitelezési szerződés, amelynek tárgya „Közúti rendszer
rehabilitációja a DJ 153F és a DJ 107G Nandra - Bichiş - Ozd [Lándorlaka Magyarbükkös - Magyarózd] kereszteződésénél 5+325-6+655 km” - ez
tervezési és Építési engedély megszerezése fázisban van;
1 kivitelezési szerződés, amelynek tárgya „Könnyű közúti burkolat a DJ154B
Reghin-Lăpuşna [Szászrégen-Laposnyatelep]
26+930-29+500 km-nél,
amelynek teljes értéke 3.247.356,35 lej - befejezett és a 2016-os évben
átveendő munka;
1 kivitelezési szerződés, amelynek tárgya „Könnyű közúti burkolat a
DJ153C Vătava [Felsőrépa] - Bistriţa-Năsăud [Beszterce-Naszód] megye
határa 8+716-10+620 km-nél, amelynek teljes értéke 2.595.085,9 lej 2015-ös évben elkezdett és a 2016-os évben befejezendő és átevendő
munka;
1 kivitelezéses tervezési projekt, amelynek tárgya „A DJ154J Breaza Voivodeni - Glodeni [Beresztelke - Vajdaszentivány - Marossárpatak] megyi
út kiszélesítése, 10+800-13+900 km”, amelynek teljes értéke 1.554.357,86
lej - ez tervezési és Építési engedély megszerezése fázisban van;
5 szerződés, amelyek tárgya „Hidak, járóhidak rehabilitációja,
megerősítés-átépítése”, amelyekből
o 1 szerződés, amelynek tárgya „Vasbeton híd elkészítése a Valea
Şaeş [Segesd Völgye]-n a DJ106 Sibiu [Szeben] megye határa Apold-Sighişoara [Apold-Segesvár] megyei úton (DN13) 88+962 km,
Mureş [Maros] megye” amelynek teljes értéke 2.964.303,30 lej - a
2015-ös évben elkezdett és a 2016-os évben befejezésre kerülő
munka;
o 1 szerződés, amelynek tárgya „Gyaloghíd elkészítése a DJ151B
Ungheni-Căpâlna
de
Sus-Bahnea
[Nyárádtő-FelsőkápolnaSzászbonyha]-Sibiu [Szeben] megye határa - Apold-Sighişoara
[Apold-Segesvár] megyei úton 0+695km, Mureş [Maros] megye”
amelynek teljes értéke 708.698,60 lej - a 2016-ös évben
teljesítendő munka;
o 1 szerződés, amelynek tárgya a „DJ142 Tîrnăveni-Bălăuşeri
[Dicsőszentmárton-Balavásár] 4+516 km, Mureş [Maros] megye”
gyaloghíd helyrehozása, amelynek teljes értéke 435.080,10 lej - a
2015-ös évben teljesített és átvett munka;
o 1 szerződés, amelynek tárgya „Vasbeton híd elkészítése a DJ106
Sibiu [Szeben] megye határa - Apold-Sighişoara [Apold-Segesvár]
megyei úton 93+487 km, Mureş [Maros] megye” amelynek teljes
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értéke 988.900,90 lej - a 2015-ös évben elkezdett és a 2016-os
évben befejezésre kerülő munka;
o 1 szerződés, amelynek tárgya „Vasbeton híd elkészítése a DN135 Tg.
Mureş – Miercurea Nirajului [Marosvásárhely - Nyárádszereda]
megyei úton 3+735 km, Livezeni [Jedd] helységben található” és
teljes értéke 961.806,5 lej - a 2015-ös évben elkezdett és a 2016-os
évben befejezésre kerülő munka;
 1 szerződés, amelynek tárgya a „DJ162A DN16- Bistriţa-Năsăud [BeszterceNaszód] megye határa - Tonciu-Cozma [Tancs - Kozmatelke] gyaloghíd
helyrehozása, amelynek teljes értéke 49.059,10 lej - a 2015-ös évben
teljesített munka;
 1 szerződés, amelynek tárgya a „DJ107D megyei úton, Crăieşti - Adămuş
[Magyarkirályfalva - Ádámos] Alba [Fehér] megye határa - DN14A 51+14051+570 km kereszteződésénél található árok kitakarítása” amelynek teljes
értéke 26.571,20 lej - ez a munka a 2016-os évben lesz teljesítve;
 1 szerződés, amelynek tárgya a „DJ153A Dn 600 mm-es csőáteresz 19+600
km és DJ173 Dn 800 mm-es csőáteresz 71+828 km helyrehozása, Mureş
[Maros] megye” amelynek teljes értéke 47.162,70 lej - a 2015-ös évben
teljesített munka;
 28 szerződés, amelynek tárgya a „A megyei utakon található munkálatok
felügyelése építésvezető által” amelynek teljes értéke 328.600,80 lej;
 1 szerződés, amelynek tárgya a „Kivitelezhetési tanulmány azon
Körforgalom elhelyezési munkálataival kapcsolatosan, amely a DJ 135B Tg.
Mureş (DN13A) - Sîncraiu de Mureş [Marosvásárhely (DN13A) Marosszentkirály] megyei útnak és a DJ152A Tîrgu Mureş - Band - Iernut
[Marosvásárhely - Mezőbánd - Radnót] megyei útnak a kereszteződésénél
található” összeállítása, amelynek értéke 81.840 lei lej - átvett
szolgáltatások;
 1 szerződés, amelynek tárgya „A beruházási létesítmény műszaki projekt
fázisával és végrehajtásával kapcsolatos tervezési szolgáltatás Körforgalom
elhelyezése a DJ135B Tg. Mureş - Sîncraiu de Mureş [Marosvásárhely Marosszentkirály] megyei útnak a DJ152A Tg. Mureş - Band [Marosvásárhely
- Mezőbánd] megyei útnak a kereszteződésénél Mureş [Maros] megye”
amelynek értéke 1.340.332,9 lej.
Megkezdték a bontási munkálatokat és a közművek áthelyezését. Kidolgozták a
műszaki tervet és megszerezték az építési engedélyt;
 1 szerződés, amelynek tárgya az a szolgáltatás, amelynek tárgya „A közúti
forgalom adminisztrálása - A 2015-ös évre a Mureş [Maros] megye megyei
utaknál történő közúti forgalom bejegyzése”, amelynek értéke 421.297,49
lej.
A Mureş [Maros] megye megyei utaknál bejegyzett forgalom keretén belül 52, 3-as
típusú (fedett) állomás működött, amelybe manuálisan jegezték be a forgalmat.
Ezek a bejegyzések a CESTRIN Bucureşti [Bukarest] által meghatározott naptár
szerint készültek el, és a 2015. áprilisi-novemberi időszakból 10 bejegyzési napot
tartalmaznak;
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1 szerződés, amelynek tárgya „Természeti csapást szenvedett megyei
utaknál végzett beavatkozás annak érdekébe, hogy letakarítsák az út
platformját és biztosítsák víz elvezetését a gyaloghídról és árokból”,
amelynek értéke 21.042,59 lej - a 2015-ös évben teljesített munka;
1 szerződés, amelynek tárgya a „DJ133 Mureni - Archita [Szederjes-Erked] Harghita [Hargita] megye határa közút kövezéses karbantartása 3+16711+600 km, Mureş [Maros] megye”, amelynek értéke 544.308,74 lej - a
2015-ös évben teljesített munka;
1 szerződés, amelynek tárgya a „DJ134 Veţca-Jacodu-Şoard [SzékelyvéckeMagyarzsákod - Küküllősárd] - DN13C kereszteződése közút kövezéses
karbantartása 11+868-18+400 km, Mureş [Maros] megye”, amelynek értéke
439.714,59 lej - a 2015-ös évben teljesített munka;
1 szerződés, amelynek tárgya a „DJ107D Ungheni-Căpâlna de Sus-Bahnea
[Nyárádtő - Felsőkápolna - Szászbonyha] Alba [Fehér] megye határa Crăieşti - Adămuş [Magyarkirályfalva - Ádámos] - DN14A kereszteződése
közút kövezéses karbantartása 36+438-41+238 km, Mureş [Maros] megye”,
amelynek értéke 275.573,82 lej - a 2015-ös évben teljesített munka;
1 szerződés, amelynek tárgya a „DJ151B Ungheni-Căpâlna de Sus-Bahnea
[Nyárádtő - Felsőkápolna - Szászbonyha] - Sibiu [Szeben] megye határa
közutak kövezéses karbantartása, 29+072-30+922 km, Mureş [Maros]
megye, amelyeknek értéke 160.974,17 lej - a 2015-ös évben teljesített
munka;
4 szerződés, amelynek tárgya a Kataszteri Dokumentáció elkészítése és a
megyei utaknak a beírása a Telekkönyvbe, ahogyan az itt fel van sorolva:
o 1 szerződés a DJ151D Ungheni – Acătari [Nyárádtő - Ákosfalva]
megyei útra, amelynek értéke 26.000 lej;
o 1 szerződés a DJ 152A Tg. Mures - Band [Marosvásárhely Mezőbánd] közútra a 0+930-18+855 km között, a DJ151A Şăulia Band [Sályi - Mezőbánd] 0+000 - 20+100 km között és a DJ151
Ludus-Sarmas [Magyarludas - Nagysármás] - Bistriţa-Năsăud
[Beszterce-Naszód] megye határa a 25+650-45+810 km között,
amelynek értéke 88.302 lej;
o 1 szerződés a DJ151B Ungheni - Căpâlna de Sus - Bahnea [Nyárádtő Felsőkápolna - Szászbonyha] - Sibiu [Szeben] megye határa
közútakra a 0+000-13+000 km között és DJ142 Târnăveni - Bălăuşeri
[Dicsőszentmárton - Balavásár] 0+000-12+700 km között,
amelyeknek értéke 50.096 lej;
o 1 szerződés a DJ 153F, DJ 107G Nandra - Bichiş - Ozd [Lándorlaka Magyarbükkös - Magyarózd] megyei út 0+000-9+360 km-e, amelynek
értéke 10.000 lej;
1 szerződés, amelynek tárgya annak a „Kivitelezhetőségi Tanulmánynak az
elkészítése és a városrendezési bizonylat, azon engedélyek és egyezmények
megszerzése, amelyek a városrendezési bizonylatban megtalálhatók és a DJ
154E közút rendszer Jabeniţa - Adrian – Gurghiu [Görgénysóakna Görgényadorján - Görgényszentimre] rehabilitálásával kapcsolatos,
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amelynek értéke 32.240 lej - szolgáltatások, amelyek a 2015-ös évben
lettek átvéve;
1 Tervezéssel kapcsolatos szolgáltatási szerződés, amelynek tárgya annak a
Kivitelezhetőségi Tanulmánynak az elkészítése, amely „DJ 153F közút
rendszer - DJ 107G kereszteződése, Nandra - Bichis - Ozd [Lándorlaka Magyarbükkös - Magyarózd] 5+325-6+655 km rehabilitálása, és amelynek
értéke 15.971,2 lej - szolgáltatások, amelyek a 2015-ös évben lettek
átvéve;
1 Tanácsadással kapcsolatos szolgáltatási szerződés - annak érdekében,
hogy összeállítsák: A tenderfüzeteket, A kivitelezési részleteket, A hidak,
járóhidak és közúti biztonság karbantartási munkáihoz szükséges
mennyiségi listákat - amelyeket a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei
Tanács] folytatott le, és amelynek értéke 71.920 lej
1 Laboratóriumi szolgáltatási szerződés a Mureş [Maros] megyében
található megyei utak munkáival kapcsolatos, amelynek értéke 91.613,68
lej;
2015 decemberében 8 olyan szerződést kötöttek meg, amelynek tárgya „A
megvalósíthatósági/kivitelezhetőségi tanulmány és a városrendezési
bizonyítványbeli engedélyek és egyezmények kivitelezése, ezeknek a
megszerzése olyan munkákra, mint - Megyei utak rehabilitációja / könnyű
bitumenes bevonása / útszélesítés”, ahogyan az a következőkben le van
írva:
o 1 szerződés a „DJ162A DN 16 megyei út Cozma [Kozmatelke] Bistriţa-Năsăud [Beszterce-Naszód] megye határa, rehabilitálására
8+777-11+000 km, Mureş [Maros] megye”, amelynek értéke
26.936,52 lej;
o 1 szerződés a „DJ107G megyei út - Alba [Fehér] megye határa
Aţintiş - Luduş [Cintos - Magyarludas], rehabilitálására 16+77518+226 km, Mureş [Maros] megye”, amelynek értéke 24.477,6 lej;
o 1 szerződés a „DJ107D megyei út - Alba [Fehér] megye határa
Herepea - Crăieşti - Adămuş [Magyarherepe - Magyarkirályfalva Ádámos], kövezéses rehabilitálására 31+320-36+438 km, Mureş
[Maros] megye”, amelynek értéke 26.793,92 lej;
o 1 szerződés a „DJ134 megyei út: Fîntînele [Gyalakuta] - Veţca
[Székelyvécke] - Harghita [Hargita] megye határa, kövezéses
rehabilitálására 16+000-18+400 km, Mureş [Maros] megye”,
amelynek értéke 26.746,8 lej;
o 1 szerződés a „DJ143 megyei út: Daneş [Dános] (DN14) - Criş [Kőrös]
Sibiu [Szeben] megye határa, kövezéses rehabilitálására 14+40017+710 km, és a DJ143-n levő, 11+200 km-nél található járóhíd
rehabilitálása Mureş [Maros] megye”, amelynek értéke 27.218 lej;
o 1 szerződés a „Könnyű közúti burkolat a DJ151B-n: Bahnea - Cund
[Szászbonyha-Kund] - Sibiu [Szeben] megye határa 29+072-30+922
km, Mureş [Maros] megye”, amelynek értéke 26.908 lej;
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o 1 szerződés a „DJ 135A megyei út: Viforoasa - Neaua - Miercurea
Nirajului - Hodoşa [Havadtő - Havad - Nyárádszereda Székelyhodos] és DJ153 megyei út kereszteződése kövezéses
rehabilitálására 33+150-36+988 km, Mureş [Maros] megye”,
amelynek értéke 27. 280 lej;
o 1 szerződés a „DJ151 megyei út: Luduş – Sărmaşu [Marosludas Nagysármás] - Bistriţa-Năsăud [Beszterce-Naszód] megye határa,
rehabilitálására 9+000-10+000 km, Mureş [Maros] megye”, amelynek
értéke 27.528 lej.
A 2015-ös év folyamán a Műszaki Igazgatóság 88 előzetes egyezményt és 31,
megyei utak övezetében levő helyszíni és munkálatokat végezhető engedélyt
bocsátott ki. Frissítve lett az az adatbázis, amely az előzetes egyezményeket és a
megyei utak övezetében levő helyszíni és munkálatokat végezhető engedélyeket
tartalmazza.
Beszámolókat és megállapítói dokumentációt készítettek el, amelyek
információkat tartalmaznak a szerződő felek szerződéses kötelezettségeivel
kapcsolatban, illetve információkat a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei
Tanács] részére elvégzett munkák/szolgáltatások viselkedésével a garanciális ideje
alatt. A megállapítói bizonyítvány egy-egy példányát elküldték a Közbeszerzés
Országos Hivatalának.
Címjegyzékek
lettek
elkészítve
a
megkötött,
munkálatokat
végző
/szolgáltatásokat nyújtó teljesítési szerződésekben, illetve szolgáltatásokban a jó
teljesítésért visszatartott garanciát feloldása érdekében, szerződések, amelyek a
Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] Műszaki Osztálya és a munkákat
végző/szolgáltatásokat nyújtó cégek között lettek megkötve.
A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] a Műszaki IgazgatóságAdatbázis osztályon keresztül követte annak az Országos helyi fejlesztési
programnak a lefolyását, amely a 28/2013-as számú Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului [Sürgősségi Kormányrendelet] alapján van finanszírozva.
A megyében levő polgármesteri hivatalok részére körleveleket küldtek, kérték az
MDRAP [Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice [A Közigazgatási
és Regionális Fejlesztési Minisztérium]] által benyújtott mellékletek kitöltését,
központosították a polgármesteri hivataltól megkapott adatokat majd
visszaküldték a Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice [A
Közigazgatási és Regionális Fejlesztési Minisztérium] részére.
A Közigazgatási és regionális fejlesztési minisztérium 1010/2015.11.02.es számú
határozata alapján többéves szerződések lettek megkötve a Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice [A Közigazgatási és Regionális Fejlesztési
Minisztérium] és a Mureş [Maros] megyei polgármesteri hivatalok közt olyan
munkálatokért, amely az Országos fejlesztési programban vannak belefoglalva, és
amelyek értéke 123.124.529,72 lej.
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A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] honlapján olyan 111 szerződést
közöltek, amelyeket a Consiliul Judeţean Mureş-on [Maros Megyei Tanács] belüli
Műszaki Osztályán kötöttek meg.
A 2015-ös év évi időszak alatt a Beruházás és Közbeszerzési Osztály olyan
szerződéseket kötött, amelynek tárgya munkálatok elvégzése, szolgáltatások
kivitelezése és a javak kiszállítása. Ezek közül megemlítendő: „Az Adminisztrációs
székhely Rehabilitációs kivitelezhetőségi tanulmánya”, „Műszaki projekt - A
Közigazgatási Palota műépítészei kivilágítása”, Kivitelezhetőségi tanulmány - A
Természettudományi Múzeum Rehabilitálása”, „Kivitelezhetőségi tanulmány - A
Megyei Érdekeltségű Apollo Kulturális Központ Rehabilitálása és újrarendezés”,
„Kivitelezhetőségi tanulmány (I etap) Azon kommunikációs utak modernizálása,
amelyek a repülőteret szolgálják ki”, „Az adminisztrációs székhely keretén belül
egészségügyi állomás kerül felszerelésre fogyatékkal rendelkező személyek
részére”, „Javítási munkálatok elvégzése a Trandafirilor utca 5. szám alatti
ingatlannál”.
A igazgatási-beavatkozás szolgáltatás tevékenységeinek jó lefolytatása érdekében
2 kotrószerkezetet, 1 felszerelésekkel és járulékokkal ellátott multifunkcionális
járművet, egy útjelzést végző járművet, egy pótkocsit és 2 kaszálógépet szereztek
be.
Tanácsadást nyújtottak az alárendelt egységeknek annak érdekében, hogy az
hozzárendelési dokumentációt elkészíthessék, hogy megszervezhessék a
közbeszerzési eljárásokat, hogy befejezhessék a szerződéseket, hogy a
munkálatok teljesítését követhessék, a tervezési munkálatok/szolgáltatások
átvételére, amelyekből megemlíthető: Direcţia Generală pentru Protecţia
Drepturilor Copilului şi Asistenţă Socială Mureş [Szociális és Gyermekvédelmi
Igazgatóság], Aeroport Transilvania Tîrgu Mureş [A Marosvásárhelyi Transilvania
Repülőtér], Biblioteca Judeţeană Mureş [A Maros Megyei Könyvtár], Teatrul Ariel
[Ariel Színház], Muzeul Judeţean Mureş [A Maros Megyei Múzeum], Serviciul
Salvamont Salva - Speo [A Salva-Speo Hegyimentő Szolgálat], Centrele Şcolare de
Educaţie Incluzivă [A Felzárkóztató Oktatású Iskolai Központok].
Ugyanakkor támogatást nyújtottak a közbeszerzési eljárások lefolytatására és
munkák átvételére egyes olyan Polgármesternek, aki a falusi fejlesztéssel
kapcsolatos európai finanszírozás haszonélvezője (pl. a 3.2.2. Intézkedés),
ugyanakkor támogatást nyújtottak az állami vagy saját alapú beruházások
kapcsán.
Saját beruházású létesítmények és alárendelt egységek műszaki-gazdasági
mutatóinak elfogadására indoklásokat, bemutatókat és határozat terveket
állítottak össze.
Munkálatok/ szolgáltatások átvételeit szerveztek meg és tagi/alárendelt egységek
bizottságainak szakemberi minőségében részt vettek egyes polgármesteri
hivatalok keretén belül is, mint például: Albești [Fehéregyháza], Ernei
[Nagyernye], Gorneşti [Gernyeszeg], Ibăneşti [Görgénylibánfalva], Sîntana de
Mureş [Marosszentanna], Bălăuşeri [Balavásár], Brâncoveneşti [Marosvécs],
Sîngeorgiu de Mureş [Marosszentgyörgy], Aţintiş [Cintos], Vărgata [Csíkfalva],
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Saschiz [Szászkézd vára], Eremitu [Nyárádremete], Band [Mezőbánd], Corunca
[Koronka], Crăciuneşti [Nyárádkarácsonyfalva], Sovata [Szováta], Voivodeni
[Vajdaszentivány], stb.
A hatályban levő - közbeszerzés tárgyú - törvényes előírásoknak megfelelően a
Közbeszerzési
Részleg
biztosította
az
éves
közbeszerzési
terv
elkészítését/frissítését.
Elkészítette
és
a
Közbeszerzési
Rendszerben
megjelentette a 2015-ös évi Consiliul Județean [Megyei Tanács] által szervezett
odaítélési eljárásokhoz kapcsolódó dokumentációt, azaz: ajánlattételi
dokumentációkat, részvételi felkérések, hibajegyzék közleményeket, a
szerződések odaítélése, fellebbezések, válaszok a gazdasági operatőrök által
kérvényezett tisztázási kérvényekre, a Consiliului Național de Soluționare a
Contestațiilor [Fellebbezéseket Megoldó/Elbíráló Országos Tanács] Határozatai és
a Autoritatea Națională de Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice [A
Közbeszerzések Szabályzásának és Követésének Országos Hatósága] honlapján
megjelentette a megkötött szerződéseket.
Beszámolókat és előírásokat készítettek az ajánlatokat értékelő bizottságok, a
munkát átvevő bizottságok és a végső átvevési bizottságok összetételével
kapcsolatban.
A 34./2006-os számú OUG [Sürgősségi Kormányrendelet] előírásainak megfelelően
a z ajánlatokat elbíráló bizottságok keretén belül biztosítva lett a részvétel
azokhoz a 2015-ös évi beszerzési eljárásokhoz, amelyeket a megyei tanács
bonyolított le.
A közbeszerzési procedúrák megszervezésével kapcsolatos speciális személyzet - a
főosztály keretén belüli folyó tevékenységek mellett - a 34./2006-os számú,
közbeszerzéssel kapcsolatos OUG [Sürgősségi Kormányrendelet] előírásainak
megfelelően támogatta a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] keretén
belüli többi főosztályt, valamint egyéb, nem központosított közszolgáltatást, azaz
a Inspectoratul Judeţean de Poliţie-t [Megyei Rendőrfelügyelőség], a Inspectoratul
pentru Situații de Urgență Mureș-t [A Maros-i Sürgősségi Helyzetekkel Foglalkozó
Osztály], a Centrul Militar Județean Mureș-t [A Maros Megyei Katonai Központ].
Ugyanakkor a Osztály speciális személyzetének egy része be lett vonva az európai
alapokból (UIP) támogatott, a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács]
által lefolytatott projektek valóra váltásában egységeibe, mint például: „Integrált
beavatkozási program munkanélküliek részére - egy hosszantartó jövő
bizonyossága”, A DJ135-ös Măgherani-Sărățeni [Nyárádmagyaros-Sóvárd] megyei út
rehabilitálása”, „A Tîrgu Mureș-i [Marosvásárhely] Megyei Sürgősségi Kórház
Járóbeteg részlegének a rehabilitálása, modernizálása és felszerelése”, Mureș
[Maros] megyei Szilárd Hulladék Integrált management rendszere”, ezen
személyzetnek hatásköre lévén úgy a közbeszerzési folyamatok lefolytatásában, az
ajánlatok elbírálásában, a munkálatok követésében valamint illet[ projektek
pénzügyi managementjében.
A Műszaki Osztály nagyszámú iratot, kérvényt és közérdekű tájékoztatási kérelmet
oldott meg.
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