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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

 

2017. január 16.-i 

1. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács Elnökének, Maros megye 2016. évi költségvetésének 20.000 lejes összeggel 

való megnövelésére vonatkozó 405/29.12.2016. számú Rendelkezésének az érvényesítésére 

vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság 797/13.12.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 82. cikkelyének (1) 

bekezdésének a rendelkezéseit, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 

215. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének b betűjének és a 97. cikkelyének (1) bekezdésének 

rendelkezéseinek az alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Érvényesíti a Maros Megyei Tanács Elnökének, Maros megye 2016. évi költségvetésének 

20.000 lejes összeggel való megnövelésére vonatkozó 405/29.12.2016. sz. Rendelkezését. 

2. cikkely A jelen határozat végrehajtásáért felelnek a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatósága 

és Műszaki Igazgatósága. 

 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
KÖLTSÉGVETÉSI SZOLGÁLAT 

  797/13.01.2017 sz. 

 

VII/C/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

Maros megye 2016. évi költségvetésének 20.000 lejes összeggel való megnövelésére vonatkozó 

405/2016. december 29. számú rendelkezésének az elfogadására vonatkozó határozattervezethez 

 

Az árvíz okozta természeti katasztrófák sújtotta egyes területi közigazgatási egységeknek, a 2016. 

évi állami költségvetésben elkülönített, a Kormány Rendelkezésére álló Beavatkozási Alapokból 

egyes összegeknek leosztására vonatkozó 975/21.12.2016. sz. Kormány Határozat előírásainak az 

alapján, Maros megye részére leosztásra került 20.000 lejes összeg, a DJ154E – 0,01 km – megyei 

út javítására Görgényoroszfalú község területén, a Főutca 103. sz. alatt levő ingatlan környékén. 

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

cikkelyének (1) bekezdése szerint, a költségvetések csökkentését és növelését jóvá lehet hagyni a 

végrehajtó hatóságok rendelkezésével, következve, hogy a döntéshozó hatóság gyűlésén 

érvényesítse az illető változtatásokat. 

Következésképpen, a 405/2016. december 29. Rendelkezéssel jóváhagyták Maros megye 

költségvetésének a növelését 20.000 lejes összeggel, következve, hogy ezt érvényesítsék a megyei 

tanács 2017. január 16.-i gyűlésének a keretében. 

Figyelembe véve a bemutatottakat, javasoljuk a mellékelt határozattervezet jóváhagyását. 

 

 

 

ELNÖK n. 

ALELNÖK 

Alexandru Cîmpeanu 

VEZÉRIGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Florentina Tanţoş tanácsadó 
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