
 

Aproximativ 300 de angajați din subordinea Consiliului Județean 
Mureș în șomaj tehnic 
 
Plenul Consiliului Județean a aprobat astăzi, în cadrul unei ședințe extraordinare, 

un proiect de hotărâre prin care managerii și directorii instituțiilor de cultură din 

subordinea Consiliului Județean Mureș sunt obligați să dispună trimiterea în șomaj 

tehnic a acelor angajați care, din cauza restricțiilor impuse de pandemia COVID-

19, nu își mai pot desfășura activitatea. Hotărârea aprobată afectează aproximativ 

300 angajați ai instituțiilor de cultură, în principiu artiștii Filarmonicii de Stat 

Târgu Mureș, ai Ansamblului Artistic Mureșul, ai Teatrului Ariel, precum și o parte 

din angajații Muzeului Județean Mureș, Bibliotecii Județene Mureș și ai Centrului 

Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș care ar trebui 

trimiși în șomaj tehnic. În cadrul acestor instituții va fi păstrat acel personal 

necesar întreținerii clădirii și asigurării unei minime activități administrative. 

De asemenea, a fost aprobată rectificarea bugetului județului Mureș prin 

includerea în bugetul Spitalului Clinic Județean Mureș a sumei de 1.035.000 lei 

primită ca donație din partea Societății Hidroelectrica, a sumei de 370.000 lei de 

la Ministerul Sănătății pentru suplimentarea bugetului pentru ”Acțiuni prioritare 

ATI”, a sumei de 1.920.000 lei, primită de la Ministerul Sănătății pentru reactivi în 

vederea testării COVID, materiale de laborator și materiale de protecție și 

dezinfectare. Instituția a mai beneficiat de sponsorizări în sumă de 13.500 lei 

pentru asigurarea în regim de urgență a materialelor sanitare și dezinfectanți 

necesari în combaterea epidemiei cu COVID-19. De asemenea, Programul național 

de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare a fost suplimentat cu 

suma de 900.000 lei, destinată testării de laborator prin metoda RT-PCR.  

Tot în ședința de astăzi a fost aprobat programul de interes public judeţean 

”Limitarea și prevenirea îmbolnăvirilor cu COVID 19” și a Convenției de colaborare 

dintre Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul de Poliție Județean Mureș pentru 

implementarea acestuia. Bugetul total al programului este de 13.000 lei, din care 

contribuția Inspectoratului de Poliție Județean Mureș este de 1.000 lei, iar a 

Consiliului Județean Mureș este de 12.000 lei, sumă ce va fi utilizată pentru 

achiziționarea de soluții de dezinfecție pentru dezinfectarea autovehiculelor 

unității. 
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