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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

 

2017. január 16.-i 

2. számú HATÁROZAT 

A fejlesztési szakasz hiányának, a 2015. évi helyi költségvetési többletből való, 2016.12.31.-i végleges 

fedezésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság 797/13.01.2017. sz. Indokolását a fejlesztési szakasz hiányának, a 2015. 

évi helyi költségvetési többletből való, 2016.12.31.-i végleges fedezésére vonatkozó 

határozattervezetnek,  

Figyelembe véve a 2016. évi költségvetési év lezárására vonatkozó metodológiai szabályok 

elfogadására vonatkozó 2890/21.12.2016. sz. Rendelet előírásait, 

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

215. sz. Törvény 91. cikkelyének (3) bekezdésének a) betűjének és a 97. cikkelyének (1) bekezdésének 

rendelkezéseinek az alapján, 

 

 

határoz: 

 

 

1. cikkely Jóváhagyja a fejlesztési szakasz hiányának, 10.215.578,30 lejes összegben, a végleges 

fedezését a 2015. évi helyi költségvetés többletéből. 

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

 

 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
KÖLTSÉGVETÉSI SZOLGÁLAT 

  813/13.01.2017 sz. 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A fejlesztési szakasz hiányának, a 2015. évi helyi költségvetési többletből való, 2016.12.31.-i 

végleges fedezésére vonatkozó határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanács 2016. évi költségvetését a 7/2016. sz. Megyei Tanács Határozattal 

fogadták el, a két szakaszra, működési szakasz és fejlesztési szakasz, az utólag módosított és 

kiegészített a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 26. cikkely (2^1) bekezdése 

szerint. 

A 2016. évi költségvetési év lezárására vonatkozó metodológiai szabályok elfogadására vonatkozó 

2890/21.12.2016. sz. Rendelet 5.13.3(1) pontjának (b) betűje szerint 

”Abban az esetben, hogyha a működési és/vagy fejlesztési szakasz hiányt jegyez, a helyi, megyei 

tanácsok és Bukarest Municípium Általános Tanácsa esetenként, kötelesek elfogadni tanács 

határozattal a működési és/vagy fejlesztési szakasz esetenkénti hiányának a végleges fedezését a 

helyi költségvetés többletéből, 2017. január 9.-i dátummal bezárólag”. 

Figyelembe véve a fentieket, javasoljuk a fejlesztési szakasz hiányának a végleges fedezésének a 

jóváhagyását a 2016. évi helyi költségvetés többletéből, 10.215.578,30 lejes összegben. 

A fentiek értelmében, javasoljuk a mellékelt határozattervezet jóváhagyását. 

 

 

 

ELNÖK n. 

ALELNÖK 

Alexandru Cîmpeanu 

VEZÉRIGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Iulia Axente tanácsadó 
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