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256-os számú határozat 

 

 

a kiértékelő és elbíráló bizottság tagságának időszerűsítésére, amely testület elbírálja azoknak 

a Romániában jogi személyiséggel rendelkező egyesületeknek és alapítványoknak a 34/1998-as 

törvény alapján juttatott támogatásokra beérkezett kérelmeit, amelyek szociális egységeket 

alapítanak és működtetnek – a vonatkozó módosításokkal és kiegészítésekkel –, valamint a 

kiértékelő és elbíráló bizottság szervezési és működési szabályzatát, munkamenetét és a 

projektek kiértékelőjét 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 

Látva a Marosvásárhelyi Szociális Gondozási Igazgatóság 56400/5480DAS/11.09.2019 

számú Jóváhagyási referátumát a kiértékelő és elbíráló bizottság tagságának időszerűsítésére 

vonatkozóan, amely testület elbírálja azoknak a Romániában jogi személyiséggel rendelkező 

egyesületeknek és alapítványoknak a 34/1998-as törvény alapján juttatott támogatásokra beérkezett 

kérelmeit, amelyek szociális egységeket alapítanak és működtetnek – a vonatkozó módosításokkal 

és kiegészítésekkel –, valamint a kiértékelő és elbíráló bizottság szervezési és működési 

szabályzatát, munkamenetét és a projektek kiértékelőjét,  

Figyelembe véve a 34/1998 számú törvény, a 1153/2001 számú kormányhatározat, a 

725/2016 számú kormányhatározat és a 619/2017 számú kormányhatározat előírásait, amelyek a 

Romániában elismert egyesületek, alapítványok és vallási felekezetek javára támogatások 

nyújtására vonatkozik, amelyeket a törvénynek megfelelően szociális szolgáltatásokat 

szolgáltatókként akkreditáltak, s amelyek szociális egységeket hoznak létre és adminisztrálnak,  

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 

129. cikkelye (1) és (2) bekezdése d) betűje és a (7) bekezdés b) betűje, a 139. cikkelye előírásai 

alapján.  

 

 

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely: Jóváhagyják az 1998. évi 34-es, szociális ellátási egységeket létrehozó és 

működtető, jogi személyiséggel rendelkező egyesületek és alapítványok támogatására vonatkozó 

törvény alapján benyújtott pályázatok elbírálását és kiválasztását végző bizottság összetételét, a 

következőképpen:  

 

1. Makkai Grigore, Marosvásárhely megyei jogú város alpolgármestere – elnök. 

2. Bălaș Radu Florin, helyi tanácsos, a Tudományos, oktatási, egészségügyi, kulturális,  sport- 

és szabadidős tevékenységek és európai integrációs bizottság tagja  

3. Peti  Andrei, helyi tanácsos, a Gazdasági-társadalmi tanulmányok és prognózisok, pénzügyi-

költségvetési, a város köz-és magánterület-kezelési bizottság tagja  

4. Bratanovici Cristian, helyi tanácsos, a Gazdasági-társadalmi tanulmányok és prognózisok, 

pénzügyi-költségvetési, a város köz-és magánterület-kezelési bizottság tagja 



5. Kovács  Lajos Alpár, helyi tanácsos, a Helyi közigazgatási, a szociális védelmi,  jogi, a 

közrend védelmével, a polgárok szabadságjogainak megvédésével, a kisebbségek és vallási 

felekezetek problémáival foglalkozó bizottság tagja  

6. Biró Csaba Szilveszter, helyi tanácsos, a Városrendezési szervezési és fejlesztési, 

közmunkálatokat kivitelező, környezetvédelmi, történelmi és építészeti műemlékek 

konzerválásával megbízott bizottság tagja 

7. Maier Mihaela, ügyvezető igazgató, Marosvásárhelyi Szociális Gondozási Igazgatóság 

8. Suciu Carmen, osztályvezető, Pénzügyi számviteli humán erőforrás, adminisztratív, 

stratégiák és programok gyakorlatba ültetési osztály 

9. Scridon Julia Gabriela, jogtanácsos, Szociális Gondozási Igazgatóság. 

10. Kristóf Emese – főfelügyelő, Stratégiai, programok, projektek és NGO-kal kapcsolatot tartó 

iroda, Szociális Gondozási Igazgatóság 

11. Cseresznyés Ibolya – a felértékelő és kiválasztó bizottság titkára, Szociális Gondozási 

Igazgatóság.   

  

2. cikkely: Jóváhagyják az 1-es mellékletbe foglalt Értékelő és kiválasztó bizottság 

Szervezési és működési szabályzatát, a 2-es mellékletbe foglalt Munkamódszert, A jogi 

személyiséggel rendelkező, a 34/1998-as sz. törvény alapján szociális gondozó egységet létrehozó 

és adminisztráló romániai egyesületek és alapítványok támogatás-kérelmére vonatkozó 

projektértékelési módszertanát – 3-as melléklet, amely mellékletek jelen határozat szerves részeit 

képezik.  

 

3. cikkely:  Jelen határozat életbe lépésével hatálytalanítják a 2018. szeptember 20-i 265-ös 

sz. helyi tanácsi határozatot.  

 

4. cikkely: A jelen határozat előírásainak teljesítésével Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Marosvásárhelyi Szociális Gondozási Igazgatóság és a 

felértékelő és kiválasztó bizottság tagjai révén 

 

5.   cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye (1) bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint a 

közigazgatási bírósági 554/2004-es törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen határozatot 

közlik a Maros Megyei Prefektúrával, a törvényes ellenőrzés gyakorlása érdekében.  
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