
Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro        1/1 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2017. április 27.-i 

58. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyására, egyes megyei közérdekű kulturális és 

társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a 34/2017. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékleteinek kiegészítésére 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság 8085/20.04.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve a Maros Megyei Tanácsnál a 6864/04.04.2017, 6409/28.03.2017, 

7040/05.04.2017, 7034/05.04.2017, 7144/06.04.2017, 7595/12.04.2017 számok alatt iktatott 

kérelmeket, 

Tekintettel a Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyására, egyes megyei közérdekű 

kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, 

34/30.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 5. cikkelyének (2) bekezdésének előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének d) és e) betűjének, összevetve az (5) 

bekezdés 4. pontjával és a 91. cikkely (6) bekezdésének a) betűjének, valamint a 97. cikkelyének 

(1) bekezdésének alapján, 

határoz: 

I. cikkely A Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyására, egyes megyei közérdekű 

kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, 

34/30.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékletei módosulnak és 

kiegészítődnek, amint következik: 

1. Az 1. sz. mellékletbe az A alfejezet, „A Maros Megyei Tanács által kivitelezett tevékenységek, 

partnerségben intézményekkel és szervezetekkel” 39. pontja utána beiktatják a 40, 41, 42, 43, 44, 

45 pontokat, amelyeknek a tartalmuk szerepel az 1. sz. Mellékletben, amely szerves rész a jelen 

határozatnak. 

2. A 2. sz. mellékletbe az A alfejezet, „A Maros Megyei Tanács által kivitelezett tevékenységek, 

partnerségben intézményekkel és szervezetekkel” 39. pontja utána beiktatják a 40, 41, 42, 43, 44, 

45 pontokat, amelyeknek a tartalmuk szerepel a 2. sz. Mellékletben, amely szerves rész a jelen 

határozatnak. 

II. cikkely A Maros Megyei Tanácsnak az AWAKE Fesztiválon, a készített műalkotások 

megőrzése a Maros Megyei Tanács tulajdonában, való pénzbeli részvételével kapcsolatos 

feltételekre vonatkozó március 30.-i Maros Megyei Tanács ülésén elfogadott rendelkezéseket 

visszavonja. 

III. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával, amely 

felel a végrehajtásáért. 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  8085/20.04.2017 sz. 

VI/D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyására, egyes megyei közérdekű kulturális és 

társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, 34/2017. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékleteinek módosítására és kiegészítésére vonatkozó 

határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanács 34/2017. sz. Határozatával jóváhagyták a Maros Megyei Tanács 

részvételét a megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, 

kivitelezésében és finanszírozásában, a tevékenységeket pedig 3 alfejezetbe csoportosították: 

- A alfejezet: A Maros Megyei Tanács által kivitelezett tevékenységek, partnerségben 

intézményekkel és szervezetekkel; 

- B alfejezet: A Maros Megyei Tanács saját tevékenységei; 

- C alfejezet: A Nagy Egyesülés és az Első Világháború Centenáriumának alkalmával szervezett 

ünnepségek programjára vonatkozó tevékenységek. 

Az A alfejezetben levő  tevékenységeket javasolják kiegészíteni új eseményekkel, amelyek fontosak 

kulturális és tudományos szempontból, felhívva a figyelmet nemzetközi vonatkozású 

rendezvényekre, amint kitűnik az iktatott kérelmekből. 

Eszerint, az elkövetkező periódusra javasolt 6 másik esemény megvalósítása, amint következik: 

- Erdélyi Kertész és Tájépítész Konferencia, amelyet egy Kertészeti kiállítás fog követni 

nemzetközi részvétellel, a Marosvásárhely-i „Sapientia” Egyetem – Műszaki és Humán 

Tudományok Fakultása pedig egy komplex programot fog vendégül látni, kapcsolódó 

tevékenységekkel, amellyel követi a megismerési lehetőségek fejlesztését, a saját kutatási 

tevékenységeivel, és a változatosságát is annak, amit a tájépítészet jelent, tudományos és műszaki 

szempontból. Az esemény 2017. május 05-07. között zajlik; 

- A Simmental típusú Román Tarka Faj Nemzetközi Kongresszusa, amelyet Marosvásárhelyen 

szerveznek és egy Állatkiállítás követ, főleg a Simmental Tarka fajból, a legszebb példányok 

kitüntetésével. A Kongresszus keretében történő megbeszélések különböző tematikájúak – 

genetikai, szarvasmarha tenyésztés, szaporítási problémák, az állattenyésztésre jellemző 

tevékenységek. A tudományos része a Közigazgatási Palota Nagytermében fog zajlani, a gyakorlati 

része és a kiállítás és a többi kapcsolódó tevékenységek pedig Marosvásárhelyen fognak zajlani, a 

Sziget utcai Lovardánál, szeptember 01-02 periódusban; 

- „In memoriam Vasile Conţiu” ifjú előadók országos folklór verseny-fesztivál, amely 

Marosvásárhelyen fog lenni, 2017. július 18-20 periódusban, szeretné értékállóvá tenni zenei-

előadói szempontból, a fiatal tehetségeket, kiértékelve és aláhúzva a román hagyományos ének és 

népviseletnek hitelességét. Ugyanakkor, a fesztivál emléket állít annak a Vasile Conţiunak, aki a 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              2/2 

Maros megyei Mezőrücs-i, tanár, több generáció előadó képező, népzene történész, folklór 

gyűjtemények szerzője, de Erdélyi Mezőségi népdal előadó is volt; 

- „Interdiszciplinaritás a mérnöki tudományban” Inter-Eng 2017 Nemzetközi Konferencia, a 

Marosvásárhelyi „Petru Maior” Egyetem szervezésében, egy sor maros megyei tudományos 

kutatást tartalmaz, a mérnöki tudomány terén és más kapcsolódó ágazatban, belátást nyújtva a 

technológiai fejlődésbe, nemzeti és nemzetközi méretekben, 2017. október 05-06 periódusban.  

- „A fájdalom – a Morfopatológiától a Kezelésig – Multidiszciplináris Megközelítés” orvosi 

konferencia, amelynek célkitűzése a modern ismeretek elsajátítása a fájdalom jelenségével 

kapcsolatosan, az általános aspektusok részletézésével, több alkalmazott specialitás kontextusában, 

a szocio-kultúra perspektívájából – a gyógyulás extrapolálása és egyes diagnózisok enyhítése, a 

művészt, a zene, a tánc stb. révén. Az eseményt a Marosvásárhelyi „Szent Balázs” Alapítvány 

szervezi, partnerségben az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemmel, a Marosvásárhelyi Magyar 

Egyetemisták Egyesületével és a „Studium Prospero” Alapítvánnyal; 

- Rendkívüli Folklór Koncert Kórus-hangszeres Előadásban, amelyet a világszinten I. hellyel 

kitüntetett „Armonia” férfikórus és a „Muzica Divertis” népi zenekar ad elő, tanulmányi és 

szórakoztató jelleggel, amely továbbadja az új generációknak a múlt fontosságát, hiteles zenei tollat 

nyújt, a népdalnak énekelt vers értelmet adva, amely az ősi alkotás belsejéből fakad, egy kifinomult 

vonás, magas előadói minőségben. Az esemény 2017. május 10.-én lesz.  

Figyelembe véve a fennebb bemutatottakat, tekintettel a tényre, hogy Maros megye kulturális 

stratégiájának az alkalmazásában, a közönség nevelése a helyi hiteles értékek bemutatásával, 

elsőbbséget élvező célkitűzés, javasolják a mellékelt határozattervezet jóváhagyását. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

IGAZGATÓ  

Alin Mărginean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Mihaela Iordache, tanácsadó 
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