
 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

125. számú HATÁROZAT 
2016. augusztus 25-i 

a külömböző szövetségek tagjaként nyilvántartott  Maros Megyei/Maros Megyei 
Tanács irányitó szervek  képviselőinek kinevezésére vonatkozó 2016/104 sz. Maros 

Megyei Tanács Határozat Melléklet kiegészitését illetően 
 

Maros Megyei Tanács, 
 
Látván a Jogi és Közigazgatási Osztály 2016.08.18/15619 sz. tényfeltáró indoklását, 
valamint a szakbizottságok meghagyását, 
 
Figyelembe véve az alábbi rendelkezéseket:  
 
- a helyi önkormányzatról szóló 2001/215 sz. Törvény 91.cikk, (1) bekezdés, b), c) és 
e) betűs rendelkezések, illetve a 91.cikk, (6) bekezdés, a) és c) betűs rendelkezések 
és a 92.cikk rendelkezései, újból közzétett, az utólagos módositásokkal és 
kiegészitésekkel, 
 
- Az egyesületek és alapitványokról szóló 2000/26 sz. Kormányrendelet, az utólagos 
módositásokkal és kiegészitésekkel, 
 
- Az A.D.I. Centrul Transilvaniei szervezeti szabélyzatának 18 és 19. Cikkjeinek 
rendelkezéseit , 

 

A helyi önkormányzatról szóló 2001/215 sz. Törvény 97.cikk (1) bekezdés 

rendelkezéseinek értelmében, újból közzétett, az utólagos módositásokkal és 

kiegészitésekkel, 

határozza: 

1. Cikk. A a külömböző szövetségek tagjaként nyilvántartott  Maros Megyei/Maros 

Megyei Tanács irányitó szervek  képviselőinek kinevezésére vonatkozó 2016/104 sz. 

Maros Megyei Tanács Határozat Melléklete ki lesz egészitve, Adriana Buruş 

kinevezésének értelmében, mint az A.D.I. Centrul Transilvaniei Igazgatótanácsának 

Maros Megyei Tanács képvislője, együttesen  Alexandru Cîmpeanu és Ovidiu Dancu-

val.  

2. Cikk. A jelen határozat közzé lesz téve az A.D.I. Centrul Transilvaniei, valamint az 

I.Cikk tartalma alatt kijelölt személy számára.  

 

ELNÖK                                                                                             Ellenjegyzi  
Péter Ferenc                                                                                         TITKÁR 
                                                                                                      Paul Cosma  
 

 



 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLY 
Jogi Szolgálat 
 
2016.08.18/15619 Sz 
VI D/1 Akta 
 
INDOKLÁS 
a külömböző szövetségek tagjaként nyilvántartott  Maros Megyei/Maros Megyei 
Tanács irányitó szervek  képviselőinek kinevezésére vonatkozó 2016/104 sz. Maros 
Megyei Tanács Határozat Melléklet kiegészitését illetően 
 
 

Azon egyesületek, amelyeknek a Maros Megye/a Maros Megyei Tanács is tagja  a helyi 
önkormányzatot megillető, újból közzétett, utólagos módositásokkal és 
kiegészitésekkel ellátott  2001/215 sz. Törvény alapján, illetve az alapitványokról és 
egyesületekről szóló, utólag módositott és kiegészitett 2000/26 sz. Kormánytrendelet 
alapján szervezettek és működnek.  

Az egyesületek vezető, igazgató és ellenőrző szerveit a   közigazgatási területi-
egységek/ az Egyesület közigazgatási területi-egység tagok jogi képviseleti tagjai 
alkotják, melyek a tanácsozó hatóságok határozatai által megatározott időre vannak 
kijelülve.  

Ebben az értelemben, a Maros Megyei Tanács 2016/104 sz. Határozata által, az A.D.I. 
Centrul Transilvania Igazgatótanács Bizottság képviseleteként Alexandru Cîmpeanu és 
domnul Ovidiu Dancu voltak kijelölve.  

Amennyiben, a szervezeti szabályzat 18.cikk, (3) bekezsés rendelkezéseinek 
megfelelően a, az Egyesület Igazgatótanács Bizottság tagok száma 13, melyből – a 
19.cikkbe foglaltak szerint , Maros Megye 3 képviselövel rendelkezik, a 2016/104 sz. 
határozat által kijelölt két képviselő mellett még egy képviselő tag kijelölése kerül 
sor.  

A fentiekben bemutatottak értelmében és a mellékelt határozattervezetnek 

megfelelően a Maros Megyei Tanács 2016/104 sz. Határozat Mellékletének 

kiegészitését javasoljuk, Adriana Buruş kinevezésének értelmében, mint az A.D.I. 

Centrul Transilvaniei Igazgatótanácsának Maros Megyei Tanács képvislője, együttesen  

Alexandru Cîmpeanu és Ovidiu Dancu-val. 

 

 

ELNÖK                                                                                    ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ  

Péter Ferenc                                                                                Genica Nemeş 

 

 
 
Összeállitotta: Lefter Erika /2 példány 
Ellenőrizte: Adriana Farkas – Szolgálat vezető 


	hot125_2016
	expomot_hot125_2016

