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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. február 23.-i 

22. számú HATÁROZAT 

 

A Marosvásárhely-i Állami Filharmónia Szervezeti és Személyzeti felépítését és a Szervezeti és 

működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozó 30/2012. február 29.-i Határozatának a Maros 

Megyei Tanácsnak, az utólagos módosításokkal, az 1. és 2. mellékleteinek a megváltoztatásra 

vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a 2124/15.02.2017. sz. Indokolást, valamint a szakbizottságok véleményezéseit a Maros Megyei 

Tanács keretében, 

Figyelembe véve a Marosvásárhely-i Állami Filharmónia 254/02.02.2017. sz. kérelmét, amelyben 

kérvényezi az intézmény szervezeti összetételének és a személyzeti felépítésének a módosítását, 

Betartva a 63/2010. számú, a helyi közpénzügyekről szóló, 273/2006. számú törvényt módosító és 

kiegészítő, valamint bizonyos pénzügyi intézkedéseket megállapító sürgősségi kormányrendelet III. 

cikkelyének rendelkezéseit, 

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

215. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”a” betűjének, (2) bekezdés ”c” betűje, valamint a 97. 

cikkelyének (1) bekezdésének alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely A Marosvásárhely-i Állami Filharmónia Szervezeti és Személyzeti felépítését és a 

Szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozó 30/2012. február 29.-i Határozatának 

a Maros Megyei Tanácsnak, az utólagos módosításokkal, az 1. és 2. mellékletei  megváltoznak és a 

jelen határozat szerves részét képező 1. és 2. mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

II. cikkely A jelen határozat végrehajtásáért a Marosvásárhely-i Állami Filharmónia fog felelni. 

 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi  

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

 2124/15.02.2017 sz. 

II. 22 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Marosvásárhely-i Állami Filharmónia Szervezeti és Személyzeti felépítését és a Szervezeti és 

működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozó 30/2012. február 29.-i Határozatának a Maros 

Megyei Tanácsnak, az utólagos módosításokkal, az 1. és 2. mellékleteinek a megváltoztatásra 

vonatkozóan  

 

A Maros Megyei Tanácsnak a 30/2012. február 29.-i Határozatával jóváhagyták a Marosvásárhely-i 

Állami Filharmónia Szervezeti és Személyzeti felépítését és a Szervezeti és működési szabályzatát, 

kulturális közintézmény, amely a Maros Megyei Tanács hatósága alá tartózik. 

A szervezeti összetétel és a személyzeti felépítés utólag megváltozott a Maros Megyei Tanács 

23/30.01.2014., 13/29.01.2015., 108/29.07.2016.. valamint a 160/27.10.2016. sz. Határozataival. 

A Marosvásárhely-i Állami Filharmónia a 254/10.10.2016. sz. átiratával, kérelmezi a zongora 

hangoló mester betöltetlen állásának a  felszámolását a Színpadi műszaki és kiszolgálói osztályról 

és kiegészítését a 0,5 zenei titkári állásnak a Koncertszervező és közönségszolgálati osztályról és 

0,5 hangszer művészi állásnak a Szimfonikus zenekar és kvartett osztályon. 

Az intézmény vezetősége azzal indokolja ezt a kérését, hogy a Koncertszervező és 

közönségszolgálati osztály keretében szükség van egy egész zenei titkári állás kialakítására, ha 

figyelembe vesszük az intézmény művészi stratégiájának a kidolgozásának, a Marosvásárhely-i 

Állami Filharmónia évadjainak a koncert programfüzeteinek előkészítésének, valamint a lecke és 

oktató koncertek megszervezésének a tevékenységi körének a terjedelmét. 

Ugyanakkor, a kiegészített hangszer művészi fél állás a Szimfonikus zenekar és kvartett osztályon – 

a harsona tételen, biztosítja a hangzási egyensúlyát a zenekarnak a romantikus és a kortárs repertoár 

magas szintű paramétereken való megközelítésének érdekébe. 

Megjegyezzük, hogy a javasolt módosítás bele illeszkedik a jelenleg létező maximális 144 állásba. 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra a Marosvásárhely-i Állami Filharmónia 

Szervezeti és Személyzeti felépítését és a Szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására 

vonatkozó 30/2012. február 29.-i Határozatának a Maros Megyei Tanácsnak, az utólagos 

módosításokkal, az 1. és 2. mellékleteinek a megváltoztatásra vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

 

 

ELNÖK n. 

Alexandru Cîmpeanu 

ALELNÖK

 

Ellenőrizte: Elena Popa szolgálatvezető 

Készítette: Radu Teodora tanácsadó  

2 péld. 
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