
 

Közzétette a Maros Megyei Tanács 2016-os tevékenységi beszámolóját 

 

A mai, január 26-i soros tanácsülésen a megyei tanácsosok elfogadták a 

Maros Megyei Tanács 2016-os tevékenységi beszámolóját, amely részletesen 

ismerteti az intézmény igazgatóságainak és osztályainak éves 

tevékenységét. 

A Maros Megyei Tanács munkája során kiemelt figyelmet fordít a fejlesztési 

projektekre, amelyekből párhuzamosan több is fut különböző megvalósítási 

szakaszban.  

Az európai uniós finanszírozással megvalósuló projektek a 2016-os év 

folyamán a következő módon alakultak: 

 jelenleg 3 projekt megvalósítása van folyamatban, ezek összértéke 

700 millió lej (Marosring Motorsport-pálya; Maros megyei integrált 

hulladékgazdálkodási projekt; Maros megye ivóvíz- és 

csatornahálózatának helyreállítása és bővítése)  

 5 projekt van a fenntartási időszakban (a Kóródszentmárton és 

megyehatár közötti megyei út felújítása, Maros megye 

népszerűsítése, Maros Megyei Kórház járó beteg rendelőjének 

korszerűsítése, Sóvárad-Nyárádmagyarós közötti megyei út 

felújítása, Integrált beavatkozási program a munkanélküliekért) 

 további 12 projekt kidolgozás alatt van, amelyek megvalósítására 

pályázatot nyújtottunk be, illetve fogunk benyújtani (ezek közül 

kiemelnénk a Kultúrpalota és a Természetrajzi Múzeum felújítását 

célzó projekteket, a Nyárádtő és Dicsőszentmárton közötti megyei út 

fejlesztését, a Segesvár és Szentágota közötti út felújítását és a 

Maros Megyei Kórházhoz tartozó épületek energia hatékonyságának 

növelését célzó projekteket). 

A megyei önkormányzat éves jelentése beszámol azokról a problémákról is, 

amelyek megnehezítik az intézmény működését. Ezek közül az egyik 

legjelentősebb a személyzethiány. 2016 elején a megyei tanács állásainak 

77,33 százaléka volt betöltve (116 a létező 150 állásból), míg az év végén 

77,71 százalékos volt a kihasználtság, azaz 122 állás volt betöltve a létező 

157-ból. Mindez annak ellenére, hogy az év folyamán 31 versenyvizsgát 

szervezett a megyei tanács. A jelenlegi helyzet részben annak a 

következménye, hogy a közintézményekben 2009-től korlátozták az 

alkalmazásokat, másrészt az alacsony bérek is problémát jelentenek.  



 

A megyei tanács tevékenységei közül kiemelnék a vissza nem térítendő 

támogatásokat is, amelyekkel a civil szféra projektjeit finanszírozta az 

intézmény. 2016-ban a támogatások összértéke 2 millió lej volt, amelyet 4 

tevékenyégi területre osztottunk le (kulturális, egyházi, sport és szociális 

projektek megvalósításra lehetett pályázni). A támogatási kérések száma 

évről évre növekedik, míg 2015-ben 661 kérést nyújtottak be a tanácshoz, 

2016-ban 766 kérés érkezett be, amelyek közül 493 felelt meg a 

követelményeknek.  

A Maros Megyei Tanács 2016-os tevékenységeiről részletesebb 

információkat is találnak az éves jelentésben, amely az alábbi linken 

érhető el: 

http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/01_/pct18.pdf 

 

Maros Megyei Tanács Sajtóirodája 

 

 

http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/01_/pct18.pdf

