
 

Fonduri pentru serviciile sociale și medicale 
 

Bugetul județului Mureș a fost rectificat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului 

Județean de astăzi în vederea includerii sumelor alocate de către Guvernul 

României pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Mureș, Centrele de Educație Inclusivă, Spitalul Clinic Județean Mureș și Spitalul 

Municipal ”Gheorghe Marinescu” din Târnăveni. 

Astfel, prin rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 s-au alocat Județului Mureș 

4.365.000 lei, din care: 797.000 lei pentru finanțarea serviciilor sociale din 

sistemul de protecție a copilului; 1.900.000 lei pentru finanțarea centrelor publice 

pentru persoane adulte cu handicap; 1.668.000 lei pentru drepturile copiilor cu 

cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special.  Suma de 

2.697.000 lei se alocă pentru cheltuieli de personal la Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, iar suma de 1.668.000 se 

repartizează Centrelor școlare pentru educație incluzivă astfel: 484.000 lei pentru 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1; 685.000 lei pentru Centrul Școlar 

pentru Educație Incluzivă nr.2 și 499.000 lei pentru Centrul Școlar pentru Educație 

Incluzivă nr.3. 

Bugetul Spitalului Clinic Județean Mureș a fost rectificat în sensul suplimentării 

veniturilor aferente contractului de furnizare de servicii spitalicești cu suma 

totală de 3.875.000 lei care se repartizează pe cheltuielile de personal și 

cheltuielile cu bunuri și servicii. Pentru Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu 

Tîrnăveni bugetul a fost suplimentat cu suma de 6.516.000 lei, pentru acoperirea 

drepturilor creșterilor salariale. 

Măsuri de reorganizare administrativă la DGASPC Mureș 

Mai multe proiecte de hotărâre adoptate în ședința de astăzi au vizat organizarea 

administrativă a serviciilor de asistență socială prestate prin intermediul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș. Astfel, au fost 

adoptate două documente strategice, respectiv Strategia de dezvoltare a 

serviciilor sociale în judeţul Mureş în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 

copilului şi a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie, pentru perioada 

2021 – 2030 și Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2021, documente ce pot 

fi consultate pe pagina web a Consiliului Județean, ca anexe la proiectele de 

hotărâre aferente. De asemenea, alte trei proiecte au vizat înființarea prin 

reorganizare a Centrelor de Abilitare și Reabilitare Reghin și Ceaușu de Câmpie și 

restructurarea Centrului de Îngrijire si Asistență Lunca Mureșului. Aceste 

modificări vizează în principal denumirea centrelor mai sus menționate cunoscute 



 

până acum sub denumirea de centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică. 

Facem precizarea că prin măsurile adoptate nu s-a modificat numărul de 

beneficiari ai centrelor și nici serviciile prestate către aceștia.  

Decontarea materialelor de protecție Covid-19 din fonduri europene 

În luna iunie, consilierii județeni au aprobat un parteneriat cu Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și toate centrele de îngrijire, 

asistență, recuperare și reabilitare din subordine, în scopul depunerii spre 

finanțare și implementarea în comun a proiectului ”Dotarea centrelor rezidențiale 

publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea 

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”. În ședința de astăzi s-a 

aprobat bugetul proiectului menționat mai sus, precum și lista echipamentelor ce 

urmează a fi decontate și/sau achiziționate. Prin proiect vor fi achiziționate și se 

vor deconta echipamentele și materiale de protecție împotriva COVID-19 

achiziționate începând cu data de 01.02.2020. Valoarea totală a bugetului 

proiectului  este de 11.868.151,04 lei cu TVA inclus. Lista cu investițiile propuse 

prin proiect este anexată proiectului de hotărâre a Consiliului Județean Mureș și 

poate fi consultată pe www.cjmures.ro.  Proiectul va fi depus în cadrul Programul 

Operaţional Infrastructură Mare pe un apel deschis în luna mai.  
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