Visszamenőleg is kifizeti a Maros Megyei Tanács a civil
szervezeteknek a szociális szolgáltatások egy részét
A Maros Megyei Tanács 399 ezer lejt utalt ki ma a civil szervezeteknek
azoknak a szociális szolgáltatásoknak a fedezetére, amelyet a bentlakásos
rendszerben ellátott személyeknek nyújtottak az év elejétől egészen múlt
hónap végéig. A 2017-es támogatásokat mindaddig nem lehetett kifizetni,
amíg a megyei önkormányzat nem kötött új szerződést az érintett
szervezetekkel.
A megyei testület döntött ma az ifjúsági alapból nyújtott támogatások
rendszeréről is. A Maros Megyei Tanács május 4-én közvitát szervezett az
ifjúsági szervezetek képviselői számára, amelyen 19 szervezet képviseltette
magát. A találkozón a jelenlévők azt vitatták meg, hogy a megyei tanács
milyen projektekre fordíts az ifjúsági alapot. A döntés során figyelembe
vették a 24/2015-ös kormányhatározat előírásait, amely a 2015-2020
közötti országos ifjúsági stratégiáról rendelkezik. Megállapodtak abban,
hogy ebből az alapból nem finanszíroznak kulturális és sport
rendezvényeket, hiszen ezekre lehet pályázni a megyei önkormányzat két
másik kiíráson belül. A tanács végül úgy határozott, hogy az ifjúsági alapból
olyan projekteket támogatnak, amelyek aktív részvételre biztatják a
fiatalokat a gazdasági, politikai, szociális, oktatási és politikai élet
területén, illetve olyan kezdeményezéseket, amelyek növelik az
esélyegyenlőséget,
az
oktatáshoz,
munkaerőpiachoz
és
jobb
életkörülményekhez való hozzáférést különös tekintettel a hátrányos
helyzetű fiatalokra.
A Maros Megyei Ipari Park 2016-as költségvetési mérlegét is jóváhagyta ma
az önkormányzati testület. A pénzügyi adatok alapján az ipari parknak
tavaly 1,5 millió lej bevétele volt, és kétszer nagyobb nyereséggel zárta az
évet, mint egy évvel korábban (2016-ban az ipari park bruttó nyeresége
359.041 lej volt, miközben 2015-ben csak 187.722 lej).
A megyei tanácsosok jóváhagyták ma egy sürgősségi helyzetekre vonatkozó
megyei projekt indítását is. A projekt célja javítani Horea
Katasztrófavédelmi Felügyelőség beavatkozási egységeinek hatékonyságát.
A projekt összköltségvetése 560.600 lej, amelyből 323.600 lejt a
katasztrófavédelmi felügyelőség fedez, 237.000 lej pedig Maros megye
hozzájárulása. A összegből eszközöket és felszerelést vásárolnak a

katasztrófavédelmi felügyelőség számára, hogy hatékonyabban tudjanak
közbelépni vészhelyzetek esetén.
Sürgősségi napirendként került a tanács elé az a javaslat, amely szerint a
júniusban megszervezett Virginia Zeani Fesztivál keretében a megye
legrangosabb elismerését, ALAE kitüntetést fognak átadni Virginia Zeani
szoprán énekesnek, aki a Maros megyei Görgényoroszfaluból származik.
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