
 

Rectificarea bugetară și proiecte privind unele investiții au fost adoptate 
în ultima ședință a Consiliului Județean Mureș 
 

Consilierii județeni aleși pentru perioada 2016-2020 s-au întrunit astăzi în ultima 

ședință ordinară a mandatului.  

Rectificare de buget și optimizarea rețelei electrice la SCJ Mureș 

În cadrul ședinței, consilierii au aprobat rectificarea bugetului Spitalului Clinic 

Județean Mureș cu suma de 25,6 milioane lei în urma suplimentării veniturilor din 

subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 

pentru acoperirea drepturilor creșterilor salariale. De asemenea, a fost aprobată 

suma totală de 595.000 de lei pentru DGASPC Mureș în vederea acoperii 

cheltuielilor de funcționare și investiții. 

Un proiect important a vizat exprimarea acordului pentru realizarea investiției 

„Mărire grad de siguranță 20kV în zona Spitalului Clinic Județean Mureș str. 

Gheorghe Marinescu” de către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice 

Transilvania Sud S.A. În ultimii ani unitățile medicale din zonă au solicitat 

creșterea puterii absorbite fie prin apariția de unități noi (buncăr de radiologie cu 

o putere absorbita de 250kW, construit în anul 2019), fie prin retehnologizarea 

secțiilor medicale și instalarea de echipamente noi cu puteri absorbite mai mari. 

De asemenea, echipamentele noi sunt mai pretențioase în ceea ce privește 

calitatea energiei electrice. Investiția realizată va asigura cele mai bune condiții 

pentru funcționarea aparatelor medicale. 

Proiect tehnic de reabilitare prin fonduri europene 

Consilierii au aprobat încheierea unui parteneriat cu ADR Centru în vederea 

realizării, prin fonduri europene, a proiectului tehnic privind investiția 

“Reabilitare DJ 153 A și 153, traseu Ernei-Eremitu-Sovata”. Valoarea finanțării 

nerambursabile a proiectului prin POAT 2014-2020, în ceea ce privește UAT 

Județul Mureș, este de 2.425.874,18 lei, reprezentând 98% din valoarea eligibilă a 

cheltuielilor. Contribuția UAT Județul Mureș la realizarea proiectului este de 

49.507,64 lei (2%). Documentația tehnică a acestei investiții este pregătită pentru 

a fi apoi înaintă spre finanțare europeană în cadrul programelor operaționale din 

perioada 2021-2027. 

Sens giratoriu la Aeroportul Târgu-Mureș 

Pentru a asigura un acces rutier optim la Aeroportul Transilvania se va amenaja un 

sens giratoriu la intersecția DN15/E60, indicatorii tehnico-economici ai investiției 

fiind aprobați în ședința de astăzi. Valoarea totală a investiţiei este 3.311.588,90 



 

lei cu TVA iar durata de execuție estimată pentru realizarea obiectivului de 

investiții este de 3 luni de la data contractării lucrărilor. În cadrul proiectului 

drumul E60 se va lărgi la 4 benzi, câte 2 benzi în ambele sensuri iar la ieșirea din 

aeroport vor fi amenajate stații de autobuz pe ambele sensuri pentru cursele de 

transport public. De asemenea, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici 

pentru reabilitarea Monumentului Aurel Vlaicu din incinta Aeroportului. Soclul 

statuii va fi complet refăcut și în jurul acestei se va realiza un trotuar de 

protecție. Valoarea investiției este de este de 575.785,35 le, durata de realizare 

fiind de 6 luni.  

La finalul ședinței președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, a 

mulțumit tuturor consilierilor pentru colaborarea din ultimii patru ani și a 

subliniat importanța continuării acesteia pentru realizarea proiectelor importante 

ale județului Mureș.  

”Doresc să vă mulțumesc pentru munca depusă în acești patru ani și pentru buna 

colaborare pe care am avut-o. O parte dintre dumneavoastră veți continua munca 

și în următorul mandat, dar vom avea și colegi consilieri noi. Consider că este 

important să avem o bună colaborare pentru a continua proiectele importante pe 

care le-am demarat, dar și pentru a implementa proiecte noi”, a subliniat Péter 

Ferenc. 

 

Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Mureş 

 


