
 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

NAPIREND 

A Maros Megyei Tanács rendkivüli ülése  

2016 április 21-i, 13.00 óra 

Különlegesen sürgős ügyek: 

Az ALAE kitüntetés személyiségeknek való odaitélését megillető határozattervezet 

__________________________ 

1. Határozattervezet a megyei tanácsos mandátum érvényesitését illetően; 

2. Határozattervezet a megyei közhatóság szomszédsági megállapodását illetően, 
adott S.C. Ortoprofil Prod Romania S.R.L. Maros Megye 22 Decembrie utca 84 szám 
alatti ingatlan bekeritésének vonatkozásában; 

3. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2011/68 sz. Határozatának modositását 
illetően, a Marosvásárhelyi Kultúrpalota igazgatását tekintve; 

4. Határozattervezet a a 2010.03.05/202662 sz. Közszolgálati viz és szennyvizellátási  
megbizás átruházási Szerződés Függelékének jóváhagyását illetően; 

 
5. Határozattervezet a Maros Megyei Települések Hulladékszállitási Szolgáltatás 
Szabályzatának jóváhagyását illetően; 

6. Határozattervezet a  Maros Megyei,  Kerelőszentpáli Területi Ökológiai 
Hulladéklerakó és Mechanikai-Biológiai Kezelő Állomás ügyviteli ártuházásának 
odaitélését megillető intézkedéseket illetően; 
 
7. Határozattervezet a Gödemesterháza Község  Maros Megyei Tanács rendelkezésére 
álló költségvetési tartalék alapból való támogatását illetően; 
 
8.  Határozattervezet a Maros megyei 2016-os bevételi és kiadási költségvetés 
módositás határozattervezetét  illetően; 

9. Határozattervezet a Maros megye költségvetésének a végrehajtásáról 2016. 
március 31-i Jelentés jóváhagyásáért; 

10. Határozattervezet a „A beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok 
védelmébe” megyei közérdekű program jóváhagyására és a Maros Megyei Tanács és a 
Maros Megyei „Horea” Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti együttműködési 
konvenció bevezetésére vonatkozóan; 

11. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2016 február 25-i, 23 sz. Hatérozatának 
módositását és kiegészitését illetően,mely a Maros Megyei Tanács megyi közérdekű 
kulturális-társadalmi tevékenységek szervezésében, fejlesztésében és 
finanszirozásában való részvétel jóváhagyását célozza; 
 
12. Határozattervezet a Maros megyét alkotó  megyei utak életképességi szintre,  
valamint téli időszakon belüli beavatkozás igény szintre való   besorolásának 
jóváhagyását illetően; 
 



 

 

13. Határozattervezet a Maros megyei DJ151C Mezőzáh (DJ151)- Mezőceked- 
Kolozsvár megye határa, km 0+100-1+030 és km 6+500-7+500 megyei út kiszélesités 
beruházás  gazdasági és műszaki dokumentációjának, valamint gazdasági és műszaki 
mutatóinak jóváhagyását illetően; 

14. Határozattervezet a  Maros megyei Nyárádtő (DN15)- Dicsőszentmárton (DN14A), 
DJ151B km 0+000-13+006 és DJ142  km 0+000-12+630 közötti megyei utak 
korszerűsitése beruházás  gazdasági és műszaki dokumentációjának, valamint 
gazdasági és műszaki mutatóinak jóváhagyását illetően; 
 
15. Határozattervezet a  sajátos menetrend szerinti megyei közúti személyszállitási 

szolgáltatás végzéséhez szükséges útvonalengedélyek odaitélésének vonatkozásában; 

16. Kérdések,interpellációk, válaszok, szemléletek.  

 
 

 

 


