MAROS MEGYEI TANÁCS
2017. április 12.-i
51. számú HATÁROZAT
Maros megye általános költségvetéséből, a nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének éves
programjának jóváhagyására, a 2017. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és
szociális ellátás területén
Maros Megyei Tanács,
Elemezve a Humánerőforrás Szolgálatnak, a Maros megye általános költségvetéséből, a nem
visszatérítendő finanszírozások odaítélésének éves programjának jóváhagyására, a 2017. évre, a
kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás területén, 7409/10.04.2017.
sz. indokolását,
Az utólag módosított és kiegészített, a közpénzekből általános érdekű, nonprofit tevékenységekre
kiutalt, vissza nem térítendő finanszírozások rendszeréről szóló 350/2005. sz. Törvény előírásainak
értelmében, valamint a specifikus törvények rendelkezéseivel, azaz:
• az utólag módosított és kiegészített, a kulturális programok, pályázatok és tevékenységek
finanszírozási rendszerének javítására vonatkozó 51/1998.sz. Kormányrendelet;
• az utólagos kiegészítésekkel újraközölt, a Romániában elismert vallási felekezetekhez tartozó
egyházi egységek anyagi támogatásának, egyes formáinak a megállapítására vonatkozó 82/2001. sz.
Kormány Rendelet, valamint az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a 82/2001.
sz. Kormány Rendelet alkalmazási szabályaira vonatkozó 1470/2002. sz. Kormány Határozat;
• az utólag módosított, a sportklubok és a megyei és Bukarest municípiumi sport ágazatú
egyesületek pályázatainak a közalapokból való nem visszatérítendő finanszírozására vonatkozó
130/2006. sz. az Országos Sportügynökség Elnöki Rendelete;
• az utólag módosított 350/2006. sz. Ifjúsági törvény;
• a szociális támogatási egységeket alapító és ügykezelő jogi személyiséggel rendelkező romániai
egyesületeknek és alapítványoknak egyes szubvenciókra vonatkozó 34/1998. sz. törvény, valamint
az utólag módosított és kiegészített, a 34/1998. sz. törvény rendelkezéseinek az alkalmazási
szabályainak a jóváhagyására vonatkozó 1153/2001. sz. Kormány Határozat,
Figyelembe véve a Maros Megye 2017. évi általános költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó,
2017. március 30.-i 31. sz. Maros Megyei Tanács Határozatot, valamint a szakbizottságok
véleményezéseit,
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó
215/2001. sz. Törvény 97. cikkelyének (1) bekezdésének előírásainak alapján,
határoz:
1. cikkely Jóváhagyja Maros megye általános költségvetéséből, a nem visszatérítendő
finanszírozások odaítélésének éves programját, a 2017. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági
tevékenységek és szociális ellátás területén, a melléklet szerint, amely szerves része a jelen
határozatnak.
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2. cikkely A megyei érdekeltségű nonprofit tevékenységek nem visszatérítendő finanszírozásainak,
Maros Megye 2017. évi saját költségvetéséből való kiosztásának, a szabályzatát, a Maros Megyei
Tanács Elnökének a rendeletével fogják jóváhagyni.
3. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács szakapparátusának Humánerőforrás
Szolgálatával, amely felel Maros Megye általános költségvetéséből, a 2017. évre, a nem
visszatérítendő finanszírozások odaítélésének, éves programjának a közzétételéért a Hivatalos
Közlönyben.

ELNÖK nevébe
ALELNÖK
Alexandru Cîmpeanu

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
7409/10.04.2017. sz.
VI D/1 akta
INDOKOLÁS
Maros megye általános költségvetéséből, a nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének éves
programjának jóváhagyására, a 2017. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és
szociális ellátás területén
Az utólag módosított és kiegészített, a közpénzekből általános érdekű, nonprofit tevékenységekre
kiutalt, vissza nem térítendő finanszírozások rendszeréről szóló 350/2005. sz. törvény, képezi az
általános keretet, ezeknek a finanszírozásoknak az odaítélési eljárásának a lebonyolításához.
Maros Megye 2017. évi általános költségvetésének jóváhagyására vonatkozó 31/30.03.2017. sz.
Maros Megyei Tanács Határozattal, megállapították a nem visszatérítendő finanszírozási
szerződésekre szánt forrásokat, a 2017. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és
szociális ellátás területén.
Az előbb említett jogszabály kiegészül minden szakterületnek a sajátos jogszabályaival, a
következőképpen:
• az utólag módosított és kiegészített, a kulturális programok, pályázatok és tevékenységek
finanszírozási rendszerének javítására vonatkozó 51/1998.sz. Kormányrendelet;
• az utólagos kiegészítésekkel újraközölt, a Romániában elismert vallási felekezetekhez tartozó
egyházi egységek anyagi támogatásának, egyes formáinak a megállapítására vonatkozó 82/2001. sz.
Kormány Rendelet, valamint az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a 82/2001.
sz. Kormány Rendelet alkalmazási szabályaira vonatkozó 1470/2002. sz. Kormány Határozat;
• az utólag módosított, a sportklubok és a megyei és Bukarest municípiumi sport ágazatú
egyesületek pályázatainak a közalapokból való nem visszatérítendő finanszírozására vonatkozó
130/2006. sz. az Országos Sportügynökség Elnöki Rendelete;
• az utólag módosított 350/2006. sz. Ifjúsági törvény;
• a szociális támogatási egységeket alapító és ügykezelő jogi személyiséggel rendelkező romániai
egyesületeknek és alapítványoknak egyes szubvenciókra vonatkozó 34/1998. sz. törvény, valamint
az utólag módosított és kiegészített, a 34/1998. sz. törvény rendelkezéseinek az alkalmazási
szabályainak a jóváhagyására vonatkozó 1153/2001. sz. Kormány Határozat.
A pályázatok kiválasztási eljárása a következő szakaszokat tartalmazza:
• az éves program közzététele a nem visszatérítendő finanszírozások odaítéléséről;
• a részvételi hirdetés közzététele;
• a résztvevők feliratkozása;
• a dokumentációk közlése;
• a pályázati javaslatok bemutatása;
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• a műszaki és pénzügyi teljesítő képességre vonatkozó kritériumok alkalmasságának,
benevezésének és betartásának az ellenőrzése;
• a pályázati javaslatok értékelése;
• az eredmények közlése;
• a nem visszatérítendő finanszírozási szerződés vagy szerződések megkötése;
• a nem visszatérítendő finanszírozási szerződés vagy szerződések odaítélésének a hirdetményének
a közlése.
A 350/2005. sz. Törvény 15. cikkelyének az előírásainak az alkalmazásával a finanszírozó
hatóságok egy éves programot állapítanak meg a nem visszatérítendő finanszírozások kiosztására,
amelyet Románia Hivatalos Közlönyének a VI. Részében teszik közzé. Az éves program,
tartalmazhat egy vagy több pályázat kiválasztó ülésszakot. A nem visszatérítendő finanszírozások
kiosztásának, éves programjának a Románia Hivatalos Közlönyében való közlése, nem teremt a
finanszírozó hatóság részére, kötelezettséget, az illető kiválasztási eljárás teljesítésére.
Alkalmazva a fent említett törvényes rendelkezéseket, a határozattervezettel javasolják, Maros
Megye költségvetéséből a finanszírozások kiosztásának az éves programjának a jóváhagyását
egyetlen ülésszakban, kivéve a szociális ellátás területét, amelynek két ülésszak van tervezve.
Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra, Maros Megye általános költségvetéséből,
a nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének éves programjának jóváhagyására, a 2017.
évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás területén,
határozattervezetet

ELNÖK
Péter Ferenc

Készítette:
Elena Popa, szolgálatvezető /2 pld.
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