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RAPORT DE ACTIVITATE  

pe anul 2019 

 

 

În conformitate cu dispozițiile art.191, alin.(3), lit.”b” din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,  președintele autorității publice 

județene prezintă consiliului județean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la 

modul de îndeplinire a atribuțiilor sale și a hotărârilor consiliului județean.   

Președintele Consiliului Județean Mureș, în calitate de șef al administrației publice 

județene, răspunde de buna funcționare a instituţiei, precum şi a serviciilor de 

specialitate şi instituţiilor subordonate, reprezintă judeţul în relaţia cu celelalte 

autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate, precum şi în 

justiţie.  

Prezentul raport reprezintă o sinteză a modului în care a funcționat administrația 

publică județeană în anul 2019 pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul 

întâlnirilor de lucru, precum și prin hotărârile adoptate în acest interval de timp.  

În îndeplinirea atribuțiilor legale, președintele consiliului județean dispune de 

aparatul de specialitate care, în perioada analizată, a desfășurat activitățile 

prezentate în continuare.  
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I. Cabinetul președintelui 

Portik Vilmos László – director cabinet 

Bálint Erika – consilier (noiembrie-decembrie) 

Fehérvári Csenge – consilier (noiembrie-decembrie) 

Jánosi Dalma – consilier (ianuarie-octombrie) 

Kelemen Márton Atilla – consilier 

Lukács Katalin – consilier 

 

Cabinetul Președintelui din cadrul Consiliului Județean Mureș funcționează pe baza 

Hotărârii nr. 95 din 26 iulie 2012, activitatea acestuia desfășurându-se sub directa 

coordonare a Președintelui Consiliului Județean Mureș, domnul Péter Ferenc.  

Astfel, pe parcursul anului 2019 membrii Cabinetului Președintelui au desfășurat 

activități în conformitate cu atribuțiile ce le revin, conform dispoziției președintele 

Consiliului Județean Mureș. Consilierii au oferit sprijin președintelui în organizarea 

agendei zilnice, precum și în aplicarea Programului de Dezvoltare a Județului Mureș, 

și a hotărârilor Consiliului Județean Mureș, prin următoarele activități:  

rapoarte, materiale şi informări la solicitarea Președintelui Consiliului 

Județean Mureş; 

-au documentat pe domeniile aflate în competență; 

Au asigurat consiliere de specialitate pentru Preşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş; 

la şedinţele de consiliu local din unitățile administrativ-teritoriale ale 

județului Mureș, unde l-au reprezentat pe Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş și 

i-au adus la cunoştinţa acestuia problemele sesizate de către consilierii locali, 

precum şi de către primari; 

Consilierii din Cadrul Cabinetul Demnitarului au acționat ca împuterniciți ai 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş în relaţiile cu consiliile locale şi primăriile 

din judeţ şi alte organe şi organizaţii locale şi centrale, în domeniile specifice 

administraţiei locale; 

articipat la şedinţele consiliului judeţean; 

la audienţele Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş şi au rezolvat 

problemele repartizate de acesta; 

S-au ocupat de menținerea relaţiilor cu mass-media locală și națională (prin 

organizarea conferinţelor de presă; conceperea de comunicate de presă, declaraţii, 

luări de poziţie ale preşedintelui; furnizarea către mass-media de ştiri video, audio, 

foto și text, precum și monitorizarea aparițiilor în mass media a subiectelor de 

interes pentru președintele Consiliului Județean) 

 alături de Preşedintele Consiliului Județean la evenimente publice, 

întâlniri, şedinţe; 

cu Compartimentul relații externe și mass-media în organizarea unor 

evenimente și acțiuni de reprezentare a Consiliului Județean Mureș. 
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oordonat organizarea unor evenimente publice, seminarii, şedinţe operative, 

conferinţe, întâlniri protocolare, întâlniri de lucru inițiate de către președintele 

Consiliului Județean Mureș sau cu participarea președintelui. 

În ceea ce priveşte relațiile externe și onorarea invitaţiilor de participare la 

evenimentele desfășurate în străinătate, au fost întocmite documentațiile aferente 

participării membrilor Cabinetului și a președintelui Consiliului Judeţean Mureş  la  

evenimente desfăşurate în Ungaria, Germania, Franța și Belgia. Președintele 

Consiliului Județean Mureș, domnul Péter Ferenc, a primit în cursul anului 2019, 

delegații ale partenerilor externi ai Consiliului Județean Mureș, respectiv delegațiile 

ambasadelor și ale oamenilor de afaceri din Ungaria, Franța, Germania, Austria și 

Olanda. De asemenea, prin implicarea președintelui Consiliului Județean Mureș, au 

fost continuate relaţiile de colaborare cu Primăria oraşului francez Montigny le 

Bretonneux, cu Provincia Shanxi din R.P. Chineză precum și cu judeţele Györ-Moson-

Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok și Zala din Ungaria.  

În vederea dezvoltării turismului în județul Mureș, în cursul anului 2019, președintele 

Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, a coordonat activitățile Asociației de 

promovare turistică Visit Mureș. Pe parcursul anului trecut Asociația Visit Mureș a 

reprezentat și a promovat județul Mureș la mai multe târguri de turism din țară și din 

străinătate (Utazás EXPO – Budapesta, Ungaria, Târgul de Turism de la Berlin, 

Germania). Totodată în 2019 s-a realizat pagina web de promovare turistică a 

județului Mureș, precum și aplicația pentru telefoane mobile Visit Mureș, care au ca 

scop prezentarea valorilor și obiectivelor culturale, turistice din județul Mureș.   

S-a continuat derularea Programului pentru Școli a României 2017-2023. Pe parcursul 

anului 2019 au fost încheiate noi contracte subsecvente pentru achiziționarea 

produselor din cadrul programului astfel încât elevii din județul Mureș să poată 

beneficia fără întreruperi de produsele distribuite în cadrul acestuia. 

De asemenea, în cursul anului 2019, sub coordonarea președintelui Consiliului 

Județean Mureș, au fost organizate o serie de evenimente în vederea promovării 

proiectelor județului Mureș precum și imaginii județului Mureș, după cum urmează: 

1. Conferința pentru diseminarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (13 

februarie 2019) 

Peste 160 de reprezentanți ai autorităților locale și ai operatorilor care se ocupă de 

managementul deșeurilor au participat la conferința pentru diseminarea Planului 

Național de Gestionare a Deșeurilor organizat de Ministerul Mediului în parteneriat cu 

Consiliul Județean Mureș. Prezentările privind PNGD și modificările legislative din 

domeniul gestionării deșeurilor au fost susținute de experții și reprezentanții 

Ministerului Mediului, ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și 

ai Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 

Publice. 

2. Întâlnire de lucru cu reprezentanții mediului de afaceri din județul Mureș și 

reprezentanții companiei TAROM (19.02.2019) 

Consiliul Județean Mureș și Instituția Prefectului – Județul Mureș, în colaborare cu 

Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, au organizat o întâlnire cu oamenii de afaceri 



    4/84 

 
 

din județ, reprezentanții autorităților locale și reprezentanții companiei TAROM. 

Întâlnirea a avut ca scop inițierea unui dialog cu agenții economici mureșeni, 

respectiv reprezentanții instituțiilor publice din județ, pentru a înțelege mai bine 

nevoile grupului țintă în ceea ce privește folosirea rutelor existente de pe Aeroportul 

Târgu Mureș.  

Reprezentanții mediului de afaceri prezenți la dezbatere și-au manifestat interesul să 

folosească ruta Târgu-Mureș-București, accentuând necesitatea acestei legături 

directe în interes de serviciu, însă au solicitat ca zborurile să fie mai frecvente iar 

orarul lor să fie diferit. În urma discuțiilor avute cu reprezentanții autorităților 

publice prezente și cu sfera privată, Wolff Werner-Wilhelm, directorul general 

TAROM, a afirmat că vor continua colaborarea cu Aeroportul Târgu Mureș și după 

discuțiile din Târgu Mureș, compania TAROM va face demersuri pentru revizuirea 

planului de zbor. Din păcate aceste propuneri nu s-au realizat. 

3. Întâlnire cu reprezentanții asociațiilor de turism ale județelor Mureș, Harghita și 

Covasna (3 octombrie 2019) 

Asociația Visit Mureș a organizat o întâlnire de lucru cu reprezentanții asociațiilor de 

turism ale județelor Mureș, Harghita și Covasna cu reprezentanți din industria 

hotelieră, conducerea Aeroportului Transilvania, companii de transport, specializate 

pe servicii de transfer, și cu reprezentanți ai autorităților locale din cele trei județe 

pentru a discuta despre strategiile de promovare a turismului în Transilvania. 

Întâlnirea a avut loc la Aeroportul Transilvania din Târgu-Mureș, în contextul 

introducerii, începând cu data de 27 octombrie 2019, a zborurilor zilnice pe ruta 

Târgu-Mureș-Budapesta.  

În cadrul discuțiilor s-a pus accentul pe nevoia de colaborare dintre toți factorii 

interesați pentru a oferi turiștilor servicii de cea mai înaltă calitate. Cele trei 

asociații de management al destinațiilor turistice i-au invitat pe cei prezenți să 

realizeze în parteneriat pachete turistice cât mai atractive, în cadrul întâlnirii fiind 

prezentate o serie de modele de astfel de pachete pentru sejururi de 3-4 zile pe 

modelul Fly and Drive.  

4. Târgul Producătorilor Locali Mureșeni (19 octombrie 2019) 

Consiliul Județean Mureș a organizat pentru prima dată un târg al producătorilor și 

meșteșugarilor locali. Evenimentul s-a desfășurat pe terenul de sport al Liceului 

Teoretic Bolyai Farkas cu participarea a 50 de producători. Scopul evenimentului a 

fost promovarea producătorilor din județul Mureș și încurajarea publicului să 

consume cât mai multe produse locale și sănătoase. În organizarea târgului am 

colaborat cu reprezentanții  asociațiile LEADER și grupurile de acțiune locală (GAL).  

Acest eveniment s-a adresat în mod exclusiv producătorilor din județul Mureș, 

oferindu-le posibilitatea de a-și comercializa produsele. De asemenea, în cadrul 

târgului s-au organizat activități destinate informării și educației în vederea 

încurajării populației să cunoască și să consume produse locale prin prezentarea unui 

proiect gastronomic – colectarea rețetelor tradiționale din județul Mureș, prelegere 

despre agricultura ecologică, programe de promovare a produselor locale, consultare 

cu nutriționiști.  
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5. Conferință și întâlnire regională INNOCASTLE (22-23 octombrie 2019) 

Consiliul Județean Mureș și Institutul Național al Patrimoniului au organizat, în 

perioada 22-23 octombrie, un eveniment dedicat castelelor și conacelor din județul 

Mureș, ce a avut ca scop dezbaterea politicilor publice ce vizează reședințele elitelor 

istorice, precum și administrarea, protejarea și promovarea acestora. Evenimentul a 

reunit 45 de participanți - autorități și instituții regionale, județene și locale precum 

Consiliile Județene Mureș, Alba și Harghita, Prefectura Mureș, Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Centru, reprezentanții ai primăriilor din județul Mureș și ai 

Apelor Române, specialiști în protecția patrimoniului, reprezentanți ai ONG-urilor, 

precum și proprietari și administratori de domenii istorice. La eveniment a participat 

de asemenea o delegație a Provinciei Gelderland, Olanda, parteneri în cadrul 

proiectului Innocastle. 

În ziua ce a urmat dezbaterii, a fost organizată o întâlnire cu actorii regionali pentru 

a discuta posibilitățile de dezvoltare a unei strategii dedicate valorizării și promovării 

castelelor de pe valea Mureșului, în contextul unei strategii mai largi dedicate 

acestei regiuni. 

6. Eveniment comemorativ pentru aniversarea a 30 de ani la căderea regimului 

comunist (22 noiembrie 2019) 

Consiliul Județean Mureș a organizat o conferință pentru a marca șirul evenimentelor 

care au condus în urmă cu 30 de ani la căderea regimului comunist în estul Europei. 

În cadrul conferinței au avut loc 3 prelegeri istorice, astfel, domnul Nagy László, 

secretarul Fundației Picnicului Pan-European '89 a prezentat istoria și semnificația 

Picnicului Pan-European, domnul dr. Cornel Sigmirean, profesor universitar la 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe si Tehnologie „George Emil Palade” din 

Târgu Mureș, directorul  Institutului de Cercetări Socio-Umane Gheorghe Șincai a 

ținut o prelegere cu titlul „Revoluția anticomunistă din decembrie: realitate și 

mister”, iar istoricul dr. Novák Csaba Zoltán a avut o prelegere cu titlul „Căderea 

regimului comunist și problema națională în România”. 

La conferință a participat și o delegație oficială a Consiliului Județean Győr-Moson-

Sopron din Ungaria, având în vedere că județul Mureș și județul Győr-Moson-Sopron 

au o relație de înfrățire de peste 20 de ani, iar în luna septembrie și reprezentanții 

Consiliului Județean Mureș au fost invitați la Sopron unde a avut loc o astfel de 

conferință pentru a marca 30 de ani de la căderea regimului comunist. 

 Acţiuni care au avut ca scop promovarea activităţii Consiliului Judeţean Mureş în 

rândul cetățenilor, conform Strategiei de Comunicare Publică adoptată prin HCJ nr. 

44 din 30 martie 2017: 

1. Ziua Porţilor Deschise la Palatul Administrativ – eveniment de promovare a 

activităţii Consiliului Judeţean în data de 16.05.2019 

Data de 16 mai a fost aleasă deoarece în această zi consiliul local de la acea vreme 

aproba proiectul de hotărâre prin care se dădea girul construirii uneia dintre clădirile 

emblematice ale orașului Târgu-Mureș și a județului Mureș. Cu prilejul evenimentului 

cetățenii au avut posibilitatea să viziteze Palatul Administrativ și Turnul cu Ceas și au 

primit informații legate de construirea și istoricul clădirii. De asemenea, s-a 
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prezentat pe scurt, rolul și locul Consiliului Județean și a Instituției Prefectului în 

administrația publică locală. Tururile de vizită au fost organizate în limbile română și 

maghiară, numărul de participanți fiind de aproximativ 150 de persoane. 

2. Primirea grupurilor de elevi în cadrul programului Şcoala altfel; 

3. Primirea unor grupuri de turişti şi grupuri de delegaţi (participanţi la conferinţe, 

seminare, proiecte internaţionale şi întâlniri oficiale organizate în județul Mureș) 

pentru a le prezenta Palatul Administrativ şi funcţionarea Consiliului Judeţean Mureş; 

4. Primirea unor grupuri de studenţi de la universitățile din Târgu Mureş pentru a le 

prezenta Palatul Administrativ şi funcţionarea Consiliului Judeţean Mureş; 

5. Primirea unor studenţi pentru efectuarea stagiului de practică (am primit studenţi 

de la specializările administraţie publică, comunicare şi relaţii publice). 

Pe parcursul anului 2019 președintele Consiliul Județean Mureș a participat și a 

reprezentat instituția la o serie de evenimente și activități social/culturale, și de 

alte natură, respectiv: 

15.01.2019 Ziua Culturii Naționale sărbătorită la Muzeul Județean Mureș prin 

Redeschiderea Galeriei de Artă Românească Modernă; 

15.01.2019 Ziua Culturii Naționale și sărbătorirea zilei de naștere a poetului Mihai 

Eminescu, eveniment organizat de Inspectoratul Școlar Județean Mureș 

19.01.2019 Ziua Culturii Maghiare sărbătorită la Palatul Culturii, eveniment organizat 

de Consulatul General al Ungariei la Miercurea Ciuc 

25.01.2019 Întâlnire de lucru cu directorul sportiv al FRAS, Ioan Badiu în vederea unui 

parteneriat între FRAS și Circuitul Transilvania Motor Ring 

29.01.2019 Ședința Colegiului Prefectural  

29.01.2019 Întâlnire de lucru cu conducerea Universității de Medicină, Farmacie, 

Științe și Tehnologie din Târgu Mureș 

06.02.2019 Prezentarea Raportului de activitate al Inspectoratului pentru Situații de 

Urgenta Horea al Județului Mures 

13.02.2019 Conferință regională de conștientizare și informare a Planului Național de 

Gestionare a Deșeurilor organizat de Ministerul Mediului 

14.02.2019 Ședința Colegiului Prefectural 

18.02.2019 Semnarea contractului de delegare a serviciilor de colectare a deșeurilor 

din zona Sighișoara 

19.02.2019 Întâlnire dintre oamenii de afaceri din județul Mureș și reprezentanții 

Tarom în vederea relansării curselor aeriene București-Târgu Mureș 

20.02.2019  Depunere pietrei de temelie a noi grădinițe cu program prelungit din 

Miercurea Nirajului 

21.02.2019  Întâlnire oficială cu reprezentanții Provinciei Bolzano-Tirolul de Sud din 

Italia în vederea unei colaborări pe plan turistic și cultural, Sfântu Gheorghe 

27.02.2019 Întâlnire cu primarii din zona Câmpia la Șincai 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2179644555622455&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBtHC8AHWD24Gr5Zp8VQ7Xkb966h7jJXEJHYgPZghmM6T8R4mMl_yZ70JmAtg0GIGTUBlMeb_0jfH8tvwGR37YZ5sz8xCw0ssqORCNiX0Evr3scQZimEURG0J5mS7TNlURouKlyQZHyt3Y93DJiV-TGvQ57nxRyoqUmQrdSDsZKDXB3KJw8H_UVmXCgIBXSELkLqSi-T7dd9DffxE84GSv1SvxyX7aR6_Q4CD6ZtSrr5OF7-iWlIHGEy2V10LOTAt1u4-aNKZNWcoG6OhCiLzk4_ympVQEfM_AtaKM04DX3WpP3ghElwBucNywbbAxZGJsz71CE3KPpUg72KzfTPrtZeYFrID037KzeuvZWgeco_slFiRqqrkstx5SgxoSjg0M1Y8wwj3E0FVJ_CVG-ujPtnzfEFOuEDcmvyx6clgqB6BapuO-eZmHvEcBzOP6wkf1HiEnGCDSqASWUy4IU2nuZ5Q&__tn__=-UC-R
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05.03.2019 Conferință anuală a Forumului Organizațiilor de Fermieri din Ținutul 

Secuiesc organizat la Sovata 

14.03.2019  Primirea vizitei ministrului afacerilor externe din Ungaria, domnul 

Szijjártó Péter 

14.03.2018 Comemorarea Zilei Maghiarilor de Pretutindeni la Monumentul Secuilor 

Martiri din Târgu Mureș 

15.03.2019 Comemorarea Zilei maghiarilor de Pretutindeni la Sovata 

15.03.2019 Inaugurarea terenului de sport din Miercurea Nirajului  

15.03.2019 Decernarea premiilor Carte și Lumânare în Palatul Culturii 

19.03.2019 Ședința Clusterului Regional Balneoturistic Transylvania, Palatul 

Administrativ 

29.03.2019 Ședință de lucru privind organizarea expoziției AgroMania  

27.03.2019 Semnarea contractului de delegare a serviciilor de colectare a deșeurilor 

pentru zona Reghin 

31.03.2019 Deschiderea noului punct de lucru ISU Mureș pe platforma Azomures 

02.04.2019 Întâlnire cu agricultori în cadrul Caravanei Agrare la Miercurea Nirajului 

02.04.2019 Ședință festivă organizată pentru marcarea Zilei Instituției Prefectului 

03.04.2019 Ședință festivă organizată pentru marcarea Zilei Jandarmeriei Române 

04.04.2019 Decernarea premiilor Rákóczi Ferenc la Liceul Teologic Romano-Catolic 

„II. Rákóczi Ferenc”  

06.04.2019 Inaugurarea statui medicului dr.Semmelwais Ignac, Universitatea 

Sapientia 

12.04.2019 Deschiderea Târgului și Expoziției de Horticultură la Universitatea 

Sapientia 

16.04.2019 Conferința ATOP 

16.04.2019 Semnare contract Ecolect 

25.04.2019  Deschiderea Concursului Internațional de Matematică în limba maghiară, 

Palatul Culturii 

30.04.2019 Ședință de lucru organizată de Organizația Caritas Alba Iulia cu privire la 

rolul organizațiilor non-profit în furnizarea serviciilor sociale 

03.05.2019 Deschiderea Zilelor Comunei Sângeorgiu de Mureș 

06.05.2019 Întâlnire zonală în cadrul Caravanei Agrare, Dumbrăvioara 

06.05.2019 Reuniunea regională a Alianței pentru Climă (Climate Allience), Târgu 

Mureș  

07.05.2019 Întâlnire zonală în cadrul Caravanei Agrare, Acățari 

07.05.2019 Lansarea paginii de internet și al aplicației turistice “Visit Mures” 

09.05.2019 Festivitatea organizată pentru marcarea Zilei Europei 
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12.05.2019 Inaugurarea noii grădinițe din Valea Izvoarelor 

12.05.2019 Deschiderea expoziției de flori de la Curteni 

16.05.2019 Primirea vizitei doamnei prim-ministru Viorica Dăncila și a doamnei 

ministru, Sorina Pintea, Palatul Administrativ 

17.05.2019 Întâlnire de lucru cu primarii ocazionată de vizita viceprim-ministrului 

Vasile-Daniel Suciu cu privire la Programul Național de Dezvoltare Locală și 

investițiile Ministerului Dezvoltării Regionale și a Administrației Publice 

17.05.2019 Deschiderea evenimentului Noaptea Muzeelor, Palatul Culturii 

18.05.2019 Deschiderea Festivalului Folkforum, Cetatea medievală 

18.05.2019 Discuție privind investițiile agricole în cadrul expoziției AgroMania 

21.05.2019 Inaugurarea noii hale de producție a Grupul AAGES din Sângeorgiu de 

Mureș  

21.05.2019 Sesiune de informare privind un apel de proiecte adresat 

microîntreprinderilor în cadrul Programului Operațional Regional, organizată de 

Agenția de Dezvoltare Regională Centru  

22.05.2019 Forum Agricol, Crăciunești 

24.05.2019 Deschiderea Simpozionului „Actualități în Urologia tîrgumureșeană” 

28.05.2019 Festivitatea de absolvire a Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rakoczi 

Ferenc 
29.05.2019 Festivitatea de absolvire a Liceului de Artă, Palatul Culturii 

31.05.2019 Festivitate de absolvire a Liceului Bolyai Farkas 

07.06.2019 Primirea delegației din orașul francez Montigny le Bretonneux 

14.06.2019 Inaugurarea noii grădinițe din Cristești 

23.06.2019 Eveniment comemorativ în memoria lui Dósa Elek, Ghindari  

25.06.2019 Ședința trimestrială a CDR Centru, Sovata 

27.06.2019 Conferința de presă la deschiderea Campionatului European de Triatlon 

Multisport, Târgu Mureș  

29.06.2019 Festivitatea de absolvire Universitatea Sapientia, Târgu Mureș 

04.07.2019 Deschiderea Festivalului Vibe, Târgu Mureș 

07.07.2019 Zilele comunei Valea Izvoarelor 

11.07.2019 Întâlnire de lucru CDR Centru privind pregătirea portofoliului de proiecte 

pentru accesare de fonduri în perioada de programare 2021-2027, Alba Iulia 

25.07.2019 Masă rotundă privind posibilitățile de dezvoltare a regiunii în cadrul 

Universității de Vară ”Tusványos”  

27.07.2019 Degustare de produse tradiționale mureșene în cadrul Universității de 

Vară ”Tusványos”  

31.07.2019 Întâlnire cu primarii, viceprimarii și notarii din Valea Nirajului în cadrul 

Festivalului Văii Nirajului 
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31.07.2019 Ședința de constituire a Cooperativei Agricole din Valea Nirajului, 

Miercurea Nirajului 

04.08.2019 Zilele comunei Pănet 

06.08.2019 Prezentarea proiectului Academiei de fotbal FK Csikszereda privind 

înființarea unei baze sportive la Târgu Mureș   

08.08.2019 Zilele comunei Cornești 

13.08.2019 Semnare contractului de proiectare și execuție a lucrărilor pentru 

modernizarea drumului județean dintre Ungheni și Târnăveni 

15.08.2019 Deschiderea Festivalului Awake 

16.08.2019 Deschiderea Zilelor Orașului Târnăveni 

17.08.2019 Zilele Comunei Acățari 

18.08.2019 Zilele Orașului Iernut 

26.08.2019 Deschiderea festivalului Vâltoarea Mureșeană 

05.09.2019 Prezentarea noului sediu al Ansamblului Artistic Mureșul și lansarea 

cursului de specializare de nivel BA adresat dansatorilor de dans popular 

11-14.09.2019 Vizită oficială în județul Győr-Moson-Sopron din Ungaria  

20.09.2019 Deschiderea Muzeului Rhédey, Sângeorgiu de Pădure 

21.09.2019 Deschiderea concursului Galopiada Mureșeană, Sângeorgiu de Pădure 

22.09.2019 Eveniment comemorativ cu ocazia Zilei Dramei Maghiare, depunere de 

coroane la statuia Aranka György, Târgu Mureș 

23.09.2019 Primirea vizitei ambasadorului Republicii Austriei 

27.09.2019  Masă rotunda în cadrul conferinței IT “Oraș digital” organizat la 

Universitatea Sapientia 

28.09.2019 Zilele satului Călimănești 

30.09.2019 Deschiderea noului an universitar la Universitatea de Artă din Târgu Mureș 

03.10.2019 Întâlnirea reprezentațiilor asociațiilor de turism ale județelor Mureș, 

Harghita și Covasna în vederea colaborării în promovarea regiunii, Aeroportul 

Transilvania 

05.10.2019 Eveniment comemorativ pe Vârful Becheci 

06.10.2019 Eveniment de comemorare a Revoluției din 1956 organizat la Monumentul 

Eroilor Martiri, Târgu Mureș 

09.10.2019 Ziua Persoanelor Vârstnice la Sovata 

10.10.2019 Târgul organizat cu ocazia Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare 

Românești, Târgu Mureș, Piața Trandafirilor 

11.10.2019 Eveniment comemorativ organizat de Ziua Națională a Holocaustului 

12.10.2019 Deschiderea târgului Expo Agricola, Acățari 

17.10.2019 Decernarea premiilor Orbán Balázs, Sfântu Gheorghe 
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18.10.2019 Eveniment comemorativ al Revoluției din 1956, Palatul Culturii 

20.10.2019 Deschiderea Târgului Producătorilor Locali Mureșeni, terenul de sport al 

Liceului Bolyai Farkas 

20.10.2019 Festivalul Dovleacului, Sovata 

22.10.2019 Conferința INNOCASTLE și ședință de lucru cu reprezentanții Institutului 

Național al Patrimoniului  

24.10.2019 Gala aniversară „50 de ani speciali” – o jumătate de secol de învățământ 

special în județul Mureș, Palatul Administrativ 

25.10.2019 Inaugurarea fermei de selecție Aberdeen Angus în comuna Fântânele  

25.10.2019 Deschiderea festivalului KulinArt Fest, Sovata 

31.10.2019 Inaugurarea noilor unități de producție pentru adezivi și polistiren 

expandat al firmei DAW Benta pe platforma din Sâncraiu de Mureș  

08.11.2019 Deschiderea conferinței "Demografie, sănătate și politici sociale", Târgu 

Mureș  

11-13.11.2019 Vizită oficială în Parlamentul European cu un grup de primari din 

județul Mureș, Bruxelles 

15.11.2019 Târgul Internațional de Carte din Târgu Mureș 

15.11.2019 Eveniment de închidere a proiectului “Spunem nu coruptiei” 

20.11.2019 Balul Palatului, Palatul Culturii 

21.11.2019 Primirea delegației din județul Győr-Moson-Sopron 

21.11.2019 Conferința “30 de ani de la căderea regimului comunist”, Palatul 

Administrativ 

23.11.2019 Întâlnire zonală în cadrul Academiei Agrare, Valea Izvoarelor 

26.11.2019  Ședința de lucru CDR Centru cu privire la stabilirea priorităților de 

finanțare pentru perioada de programare 2021-2027, Brașov 

30.11.2019 Noaptea Întreprinzătorilor Start-Up, Budapesta 

01.12.2019 Festivitatea de decernare a distincției Fibula de la Suseni 

03.12.2019 Întâlnire cu reprezentanții Federației Române de Motociclism cu privire la 

organizarea Galei Campionilor la Târgu Mureș 

03.12.2019 Întâlnire cu tinerii rezidenți ai centrelor din Ceaușu de Câmpie și Târgu-

Mureș care participau la tururile ghidate organizate cu ocazia Zilei Internaționale a 

Persoanelor cu Dizabilități în Palatul Culturii 

18.12.2019 Prezentarea investițiilor din 2019 la Spitalul Clinic Județean Mureș 

21.12.2019 Ceremonia militară și depunerile de coroane în memoria eroilor martiri 

căzuți pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 
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II. Direcția dezvoltare regională, implementare proiecte 

Valer Băţaga - director executiv 

Compartimentul manageri publici 

Magyarossy Andrea - manager public   

Voica Codruţa Togan - manager public   

Serviciul dezvoltare regională   

Călin Suciu - şef serviciu   

Sorin Stan – consilier      

Gorea Ágnes – consilier   

Simona Cioban – consilier     

Gyarmati Iuliana – consilier     

Ioan Călbază – consilier     

Nadina Neag – consilier     

Radu Şerban – consilier 

Compartiment relații externe și mass-media 

Livia Daniela Fabian – consilier    

Corina Alexandra Viţelar – consilier  

Compartiment Protecția Mediului 

Radu Spinei – consilier     

Loredana Anişoara Maior – consilier    

 

În cursul anului 2019 Direcţia de dezvoltare regională şi implementare proiecte a 

continuat să asigure administrarea eficientă a activităţilor în domeniul dezvoltării 

judeţului şi a instituţionalizării unui sistem coerent de lucru, care să permită 

finalizarea acţiunilor începute în perioada de programare financiară 2007-2013. De 

asemenea, Direcţia de dezvoltare regională şi implementare proiecte a desfăşurat şi 

activităţi specifice identificării surselor de finanţare pentru nevoile de dezvoltare 

aferente perioadei de programare financiară 2014-2020.  

Prin Serviciul dezvoltare regională, s-a urmărit aplicarea măsurilor promovate în 

Programul acţiunilor prioritare aprobat pentru anul 2019, atât la nivelul autorităţii 

publice judeţene cât şi al unităţilor subordonate. În acest sens au fost fundamentate 

şi se află în curs de implementare proiectele cu finanţare europeană propuse, toate 

acestea având scopul de a contribui la dezvoltarea şi modernizarea judeţului. S-a 

asigurat, de asemenea, promovarea diferitelor programe cu finanţare internaţională, 

dedicate autorităţilor publice, ONG-urilor, mediului de afaceri etc.  

Compartimentul de mediu a gestionat implementarea proiectului SMIDS – Sistem 

Managerial Integrat al Deșeurilor Solide și alte activități specifice compartimentului. 

Dezvoltarea sistemului de control intern/managerial (SCIM) în aparatul de 

specialitate şi în instituţiile subordonate/aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

are ca scop acoperirea de către compartimentele de specialitate, în mod economic, 

eficient şi eficace, a tuturor activităţilor de organizare, planificare, previziune, 

coordonare şi control. Aceasta activitate a fost coordonată și monitorizată de către 
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Compartimentul manageri publici. De asemenea a fost asigurată monitorizarea PDJ 

2014-2020, aferent anului 2019.   

Compartimentul relaţii externe şi mass-media a continuat activităţile specifice 

relaţiilor de colaborare cu autorităţi şi instituţii din străinătate, cele de facilitare a 

diseminării de informaţii, publicaţii şi alte materiale cu privire la politicile şi 

programele Uniunii Europene precum şi activitatea de comunicare publică a 

activităţilor desfăşurate pe parcursul anului 2019 de către autoritatea publică 

judeţeană. 

În vederea îndeplinirii atribuțiilor direcției, în cursul anului 2019 au fost întocmite și 

supuse aprobării Consiliului Județean un număr de 18 proiecte de hotărâre. 

Manageri publici 

Compartimentul Manageri publici este implicat în pregătirea documentelor de 

planificare și programare pentru accesarea fondurilor europene în perioada 2021-

2027. Această activitate presupune o documentare amplă cu privire la noile orientări 

ale politicii de dezvoltare regională și coeziune, precum și direcțiile de finanțare 

pentru accesarea fondurilor nerambursabile.  

In contextul noii programări financiare multianuale care se apropie, s-a constituit 

Grupul de Lucru Județean Mureș pentru elaborarea documentelor de planificare la 

nivelul Regiunii Centru/Județului Mureș, organizație partenerială care reunește 

reprezentanți ai administrației publice locale, instituții publice, universități, ONG, 

mediul de afaceri, coordonarea fiind asigurată de directorul Direcției de dezvoltare 

regională și implementare proiecte. Au fost furnizate Agenției pentru Dezvoltare 

Regională Centru date statistice și informații în diverse domenii privind județul 

Mureș, în vederea facilitării elaborării analizei socioeconomice, respectiv a analizei 

SWOT a Regiunii, ca prim pas în elaborarea Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru 

pentru perioada 2021-2027.  

Activitatea de monitorizarea implementării Planului de Dezvoltare a Județului Mureș 

2014-2020, aprobat prin HCJM. nr. 107/31.07.2014 a fost demarată în ultimul 

trimestru al anului 2019 și este în curs de desfășurare. Informațiile colectate de la 

cele 102 UAT , instituții publice, universități, ONG etc. sunt centralizate și analizate 

de către Compartimentul manageri publici. Concluziile monitorizării vor reprezenta 

punctul de plecare pentru stabilirea viziunii de dezvoltare, a direcțiilor strategice și 

elaborarea portofoliului de proiecte al județului Mureș pentru perioada 2021-2027. 

Dezvoltarea sistemului de control intern/managerial (SCIM) în aparatul de 

specialitate şi în instituţiile subordonate/aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Mureş face parte din efortul instituţiei de a implementa standardele de control 

intern aplicabile la nivelul administraţiei publice locale. Secretariatul Comisiei de 

monitorizare, responsabilă cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control 

intern managerial se asigură de către acest compartiment, scopul fiind realizarea de 

activităţi specifice pentru îndeplinirea obiectivelor propuse de Consiliul Judeţean 

Mureş.  



    13/84 

 
 

S-a avut în vedere implementarea regulilor de management minimale definite în cele 

16 standarde prevăzute în Codul controlului intern managerial, potrivit Ordinului 

Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018. 

Tot în scopul asigurării unui management al calității aliniat la standarde 

internaționale Consiliul Județean Mureș precum și în scopul dezvoltării serviciilor 

care revin în competența autorității publice județene, prin intermediul 

Compartimentului manageri publici s-a obținut finanțarea și s-a coordonat 

implementarea a 3 depuse în cadrul Programului Operațional Capacitate 

Administrativă 2014-2020 și anume: 

1. ISO 9001:2015 Dovada calității în activitatea Consiliului Județean Mureș! 

2. Spunem NU corupției! 

3. Implementarea unor măsuri de simplificare a serviciilor pentru cetățeni la 

nivelul Consiliului Județean Mureș; 

O detaliere a acestor activități este prezentată la capitolul 2 Implementarea de 

proiecte. 

Serviciul dezvoltare regională 

În cursul anului 2019 Serviciul dezvoltare regională a desfăşurat următoarele 

categorii de activităţi: 

1. Elaborarea şi monitorizarea Programului acţiunilor economico – sociale din 

coordonarea Consiliului Judeţean Mureş; 

2. Implementarea de proiecte; 

3. Identificarea de surse de finanţare; 

4. Depunere de proiecte spre finanțare; 

5. Gestionarea relaţiei cu operatorul regional de apă pe proiectul aflat în 

implementare; 

6. Desfăşurarea de activităţi în perioada de sustenabilitate a proiectelor 

implementate; 

7. Implicarea în activităţi de achiziţii; 

8. Gestionarea relaţiei cu ADR Centru, AM POR, alte instituţii; 

9. Derularea de activităţi în calitate de membru în CRESC, CDR şi CMPOR. 

10. Implicarea în derularea contractelor încheiate în cadrul proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Mureş”, respectiv atribuirea 

contractelor de delegare a serviciilor de colectare separată și transport separat al 

deșeurilor (activitate detaliată la Compartimentul de protecția mediului). 

În continuarea raportului vom prezenta în detaliu activităţile de mai sus: 

1. Elaborarea şi monitorizarea Programului acţiunilor economico – sociale din 

coordonarea Consiliului Judeţean Mureş 

În ce priveşte programarea acţiunilor economico-sociale ale Consiliului Judeţean 

Mureş, pe anul 2019 a fost realizat Programul acţiunilor economico – sociale din 

coordonarea Consiliului Judeţean Mureş, acesta fiind aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr. 64/30.05.2019. Activitățile prevăzute a se desfășura în 

cursul anului 2019 se regăsesc (şi) cuprinse în Programul de Dezvoltare a Judeţului 
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Mureş pe anul 2019. În cursul anului s-a urmărit stadiul şi gradul de realizare a 

activităţilor planificate, efectuându-se în acest sens raportări trimestriale, către 

Instituţia Prefectului. 

2. Implementarea de proiecte 

Continuarea implementării proiectelor din perioada de programare 2007-2013 

A. Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş   

Contractul de finanţare nr. 121172/08.04. 2011 

Linia de finanţare: Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritară 

1. Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată, Beneficiar/responsabil 

cu accesarea finanțării fiind Operatorul Regional SC Compania AQUASERV SA. 

Valoarea totală iniţială a proiectului a fost de 110.875.965 Euro, respectiv 

467.065.003 lei fără TVA (cursul de schimb 1 Euro = 4,2125 Lei), valoarea actuală a 

acestuia după încheierea contractelor de lucrări şi servicii ajungând la 94.969.122 

Euro, respectiv 400.057.426 lei fără TVA.  

Consiliul Judeţean Mureş a aprobat cofinanţarea investiţiilor Aducţiunea Voiniceni – 

Sărmaşu, Aducţiunea Band – Pănet şi Aducţiunea Valea Nirajului cu suma de 

1.729.214,40 le (410.496 Euro). 

Au fost finalizate 13 din 16 contracte de execuție a lucrărilor: 

1.  Reghin – Reabilitare și extindere fază terțiară pentru Stație de epurare Reghin - 

recepție finală efectuată în data de 02.08.2018 

2. Tîrgu Mureș – Tîrgu Mureș – Reabilitarea stației de epurare – linia nămolului  - 

recepție finală efectuată în data de 23.04.2018.  

3. Luduș și Iernut –Luduș și Iernut – Reabilitarea stațiilor de tratare a apei - 

recepționat și pus în funcțiune 

4. Luduș și Iernut – Luduș – Construirea unei noi stații de epurare și Iernut – 

Reabilitarea stației de epurare - recepționat și pus în funcțiune 

5. Tîrnăveni - Tîrnăveni – Reabilitarea stației de tratare a apei - recepționat și pus în 

funcțiune 

6. Reghin – Extinderea rețelei de canalizare, stații de pompare ape uzate și conducte 

de refulare - recepționat și pus în funcțiune 

7. Luduș și Iernut –Reabilitare/extindere sisteme de alimentare cu apă potabilă și 

sisteme de canalizare, stații de pompare apa potabila, stații de pompare ape uzate și 

conducte de refulare - recepționat și pus în funcțiune.  

8. Band – Pănet - Construcție conductă de aducțiune, stații de pompare apă potabilă, 

rezervor apă potabilă - recepție finală efectuată în data de 13.03.2018  

9. Valea Nirajului –Conducta de aducțiune - Recepție finală efectuată. Lucrare în 

conservare până la finalizarea și punerea în funcțiune a stației de tratare a apei 

Miercurea Nirajului și crearea condițiilor de furnizare a apei potabile în UAT 

beneficiare.  

10. Sighișoara și Cristuru Secuiesc -  Reabilitarea stațiilor de tratare a apei –  recepție 

finală în data de 07.02.2019  
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11. Tîrnăveni – Reabilitarea stației de epurare, recepție finală în data de 13.05.2019  

12. Tîrnăveni - Extinderea rețelei de canalizare, stații de pompare apă uzată și 

conducte de refulare – recepție la terminarea lucrărilor în data de 07.03.2019  

13. Miercurea Nirajului - Captare și stație de tratare a apei.   

Lucrările sunt finalizate. S-a declanșat procedura de recepție la terminarea 

lucrărilor. Recepția suspendată până în 3 februarie 2020. 

 

B. Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă 

uzată în județul Mureș Cod SMIS 2014 + 106373   

În urma procesului de implementare a proiectului, trei Contracte de lucrări nu au 

putut fi finalizare până la data de 30.06.2016, acestea urmând procesul de Fazare. 

Prin Hotărârea nr.154 din 26.10.2017, Consiliul Județean Mureș a aprobat 

cofinanțarea proiectului sus menționat cu suma de 707.073,40 lei, suma rămasă 

necheltuită în perioada 2007-2014.  

Termenele de finalizare estimate și contractele de lucrări fazate sunt următoarele:   

1. Aducțiune Voiniceni - Sărmașu - Reabilitarea conductei de aducțiune, stații de 

pompare și rezervoare apă. Contract atribuit asocierii TECNICAS DE 

DESALINIZACION DE AGUAS S.A. (TEDAGUA) și S.C. TEHNIC TRUST S.A). Recepție la 

terminarea lucrărilor în data de 06.12.2019. 

2. Târgu-Mureș - Reabilitarea/extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă și 

a sistemului de canalizare, stații de pompare apă potabilă, stații de pompare ape 

uzate și conducte de refulare, sistem SCADA”. Contract atribuit asocierii SC 

Hidroconstrucția SA – SC Elsaco Electronic SRL.  

 Stadiu fizic – 99,35%; 

 Stadiu valoric – 74,35%. 

S-a depus solicitare de extindere de timp. În analiză.  

S-a declanșat procedura de recepție la patru sectoare și 2 străzi. 

3. Sighișoara/Cristuru Secuiesc - Reabilitare conductă de aducțiune, extindere rețele 

de apă potabilă și canalizare, stații de pompare apă potabilă, stații de pompare 

apă uzată și conducte de refulare”. Contract atribuit SC Grup 4 Instalații SA.  

Contractul a fost reziliat în data de 25.03.2016, atribuit în data de 17.04.2018, către 

GEIGER TRANSILVANIA S.R.L. - Anunț de atribuire nr.188041.  

Valoarea estimata a contractului: 21.353.300,15 lei - valoarea atribuită: 

14.967.925,51 lei. 

Durata de execuție: 29.11.2019. Se așteaptă revendicarea finală a antreprenorului 

pentru extindere de timp, motivată de lucrările suplimentare solicitate de UAT 

Sighișoara.  

 Stadiul fizic 66,70% 

 Stadiu valoric 33,99% - aferent noului contract  

Stadiul fizic și valoric realizat până la data rezilierii: 29,89%. 

Începerea implementării proiectelor în perioada de programare 2014-2020 

C. Reabilitarea Palatului Culturii 
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Contractul de finanţare nr. 36 / 14.06.2017. 

Linia de finanţare: Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – 

Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, 

promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. 

Valoarea totală a proiectului este de 6.515.142,93 lei, din care: 

 asistenţa financiară nerambursabilă solicitată: 6.076.895,95 lei; 

 contribuţia beneficiarului 438.246,98 lei, incluzând: 

 contribuţia beneficiarului la cheltuieli eligibile 382.389,71 lei; 

 contribuţia beneficiarului la cheltuieli neeligibile 55.857,27 lei, inclusiv 

TVA aferent. 

Perioada de implementare a proiectului este de 67 de luni, cuprinsă între data de 

08.02.2016 şi data de 07.09.2021. 

Stadiul implementării: 

Derularea procedurii de achiziţie în vederea realizării proiectului tehnic şi execuţia 

lucrărilor  

Invitaţia de participare simplificată a fost publicată cu nr. 410752/04.08.2017. În 

data de 30.08.2017 s-au vizualizat ofertele depuse. Raportul de evaluare a ofertelor 

s-a întocmit în data de 20.10.2017. 

În data de 31 octombrie 2017 UAT Județul Mureș a încheiat cu Asocierea SC 

Romconstruct Group SRL – SC Concas SA, prin liderul de asociere SC Romconstruct 

Group SRL Ploiești, contractul având ca obiect realizarea Proiectului tehnic şi 

execuţia lucrărilor din cadrul proiectului la valoarea de 3.760.013,00 lei fără TVA.  

Derularea Contractului având ca obiect realizarea proiectului tehnic şi execuţia 

lucrărilor 

În data de 13.11.2017 a fost emis ordinul de începere a prestării serviciilor de 

proiectare, data de începere fiind 20.11.2017. 

Elaborarea DTAC+DTOE și obținerea autorizației de construire 

Ministerul Culturii a emis avizul la faza DTAC în 26.07.2018 și avizele la faza PT în 

data de 13.07.2018. În data de 09.08.2018 Primăria municipiului Târgu Mureș a emis 

autorizația de construire. 

Elaborarea PT+CS+DE 

În data de 21.04.2018 a fost depus Proiectul tehnic, iar în urma analizării acestuia s-

au transmis observații. 

Ministerul Culturii a emis avizul la faza DTAC în 26.07.2018 și avizele la faza PT în 

data de 13.07.2018. 

In data de 22.08.2018 Executantul a depus Proiectul tehnic. În data de 26.10.2018 

Proiectul tehnic a fost recepționat. 
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În data de 31.10.2018 a fost depus spre verificare la ADR Centru și a fost încărcat în 

MySMIS. Prin adresa 47.326/17.12.2018 proiectul tehnic a fost avizat de către ADR 

Centru. 

Execuția lucrărilor 

Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis începând cu data de 22.01.2019. 

Au fost predate următoarele amplasamente: 

 În 22.01.2019 a avut loc predarea amplasamentului holului Bibliotecii 

Județene Mureș și a Sălii de Oglinzi; 

 În 27.02.2019 a avut loc predarea amplasamentului pentru gard curte intrare 

Biblioteca Județeană, trotuar pentru amplasare schelă, exterior clădire; 

 În 19.03.2019 a avut loc predarea amplasamentului pentru șarpantă și 

învelitoare. 

 În data de 26.03.2019 a avut loc predarea amplasamentului pentru acces pod. 

 În data de 02.07.2019 a avut loc predarea amplasamentului pentru 

restaurarea orgii din Sala de concerte. 

Au început lucrările în Sala de Oglinzi, la casa scărilor la Biblioteca Județeană, la 

restaurarea elementelor metalice ale gardului la curtea de intrare la Biblioteca 

Județeană și obloane. 

S-a montat schela în curtea Bibliotecii Județene și pe strada Enescu, dinspre curte în 

direcția intrării principale în Palatul Culturii. 

S-au finalizat lucrările de desprăfuire a tencuielilor și a suprafețelor de piatră la 

fațadele unde este montată schela. Au început lucrările la curățarea fațadelor, la 

elementele de tâmplărie și la acoperiș. La lucrările la exteriorul clădirii se 

înregistrează o întârziere semnificativă. 

Au început lucrările de restaurare a orgii din Sala de concerte.  

Derularea procedurii de achiziţie în vederea atribuirii contractului având ca obiect 

Servicii de asistenţă tehnică pentru supervizarea execuţiei lucrărilor  

În data de 09.02.2018 ANAP a fost publicat anunțul de participare simplificat spre 

validare de către ANAP.  

Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 27.02.2018. În data de 06.06.2018 s-a 

încheiat contractul de servicii cu SC Medos Construct&Consulting SRL.  

Derularea Contractului având ca obiect Servicii de asistenţă tehnică pentru 

supervizarea execuţiei lucrărilor 

În data de 30.10.2018 a fost emis ordinul de începere a prestării serviciilor de 

asistență tehnică. 

Având în vedere inactivitatea Inginerului - S.C. MEDOS CONSTRUCT & CONSULTING 

S.R.L., respectiv neîndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate începând cu data 

de 15.11.2019, în data de 05.12.2019, a fost reziliat contractul de servicii nr. 

11.868/5M/06.06.2018. 

Pentru respectarea prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, 

conform căreia în obligaţiile Beneficiarului intră ”asigurarea verificării execuţiei 
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corecte a lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate sau agenţi economici 

de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor”, precum și prevederile 

legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, este necesară demararea unei achiziţii 

publice în vederea atribuirii contractului de servicii de asistenţă tehnică pentru 

supervizarea execuţiei lucrărilor în cadrul proiectului. 

Deoarece se impunea suspendarea execuţiei lucrărilor până la semnarea unui nou 

contract de servicii, a fost necesară achiziţionarea de servicii de asistență tehnică 

pentru supervizarea execuţiei lucrărilor, conform prevederilor articolului 43, 

alineatele (2)-(4) din HG 395/2016, pentru o perioadă de 2 luni, pe bază de ofertă de 

preţ. Astfel, în data de 05.12.2019 a fost semnat Contractul de servicii nr. 

32.385/6V, cu Vultur Floarea Întreprindere Individuală. 

A fost lansată achiziţia directă în vederea atribuirii contractului având ca obiect 

Servicii de asistenţă tehnică pentru supervizarea execuţiei lucrărilor până la 

finalizarea lucrărilor, respectiv PND, termen de depunere oferte data de 20.12.2019, 

însă nu s-a primit nicio ofertă. S-a stabilit că se va desfășura un studiu de piață în 

vederea stabilirii valorii serviciilor. 

Achiziţionarea serviciilor de auditare a proiectului 

În data de 03.05.2018 s-a încheiat contractul cu SC C&C Count SRL, Baia Mare. 

Derularea Contractului având ca obiect Servicii de auditare a proiectului 

În data de 30.10.2018 a fost emis ordinul de începere a prestării serviciilor de 

auditare. 

Managementul proiectului, monitorizarea şi raportarea în cadrul proiectului  

S-au întocmit şi s-au transmis către ADR Centru 9 notificări, un act adițional la 

contractul de finanțare, unsprezece rapoarte de progres trimestrial și patru cereri 

de rambursare.  

 

D. Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii Târgu Mureș 

Contractul de finanțare nr.28/29.05.2017. 

Linia de finanţare: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 5 

– Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția şi valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, 

promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultura. 

Valoarea proiectului: 11.273.740,86 lei, din care: 

 Valoarea totală eligibilă: 9.388.850,17 lei; 

o Valoarea eligibilă nerambursabilă, inclusiv TVA aferent: 7.980.522,65 lei; 

o Valoarea eligibilă nerambursabilă din BS: 1.220.550,52 lei; 

o Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 187.777,00 lei. 

 Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA: 1.884.890,69 lei. 

Perioada de implementare a proiectului este de 89 de luni, cuprinsă între 27.10.2014 

- 27.03.2022. 

Principalele activități care se vor derula în cadrul proiectului sunt: 
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a. Restaurarea clădirii monument istoric; 

b. Realizarea unei săli didactice; 

c. Realizarea accesului persoanelor cu dizabilități ; 

d. Realizarea iluminatului arhitectural al clădirii; 

e. Construirea unei sere și alee senzorială; 

f. Dotarea cu mobilier specific expunerii patrimoniului cultural mobil; 

g. Achiziționarea de noi exponate; 

h. Digitizarea obiectivului de patrimoniu; 

i. Promovarea obiectivului de patrimoniu prin activități specifice de 

marketing. 

Stadiul implementării: 

CONTRACTE în implementare 

 Contract de proiectare și execuție 

Contract nr.24954/17.11.2017 încheiat cu SC Proiect SRL&SC Contranscom 

Construcții Bența SRL, în derulare din data de 08.12.2017. 

 Contract de servicii SSM 

Contract nr.2565/3I/07.02.2018, încheiat cu SC IC Protect Consult SRL conform 

prevederilor art.6 și art.7 din H.G. nr.300 din 2 martie 2006 privind cerințele minime 

de securitate şi sănătate pentru șantierele temporare sau mobile.  

 Inginer  

Contract de servicii nr.7663/4M/16.04.2018, încheiat cu SC Medos Construct& 

Consulting SRL.  

ACHIZIȚII în curs 

Achiziție produse – în grafic 

S-a demarat achiziția exponatului Resturi scheletice de rinocer lânos, procedura este 

în curs de derulare. 

Achizițiile celorlalte produse din cadrul proiectului sunt în grafic, cu derulare în anul 

2020. 

Stadiul fizic al proiectului: 32% 

E. Modernizarea DJ 142-151 B Ungheni-Târnăveni  

Contractul de finanțare nr.956/29.01.2018  

Linia de finanţare: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 6 

– Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de 

investiţii 6.1 – Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi 

terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. 

Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de accesibilitate a 

persoanelor, bunurilor şi serviciilor din zona Ungheni – Târnăveni, aflată în 

proximitatea reţelei TEN-T, prin modernizarea drumurilor judeţene DJ 142 şi DJ151B. 

Valoarea totală a proiectului este de 140.794.801,06 lei, din care: 

- asistenţa financiară nerambursabilă solicitată: 135.470.899,57 lei; 
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- contribuţia beneficiarului 5.323.901,49 lei, incluzând: 

 contribuţia beneficiarului la cheltuieli eligibile 2.764.712,24 lei; 

 contribuţia beneficiarului la cheltuieli neeligibile 2.559.189,25 lei, 

inclusiv TVA aferent. 

Perioada de implementare a proiectului este de 98 luni, cuprinsă între data de 

03.11.2014 și 31.12.2022. 

Stadiul implementării: 

Achiziţie proiect tehnic şi execuţie lucrări 

În data de 30.05.2018 s-a publicat anunţul de participare privind achiziția proiectului 

tehnic și a execuției lucrărilor. În urma contestațiilor a fost declarat ofertant 

câștigător asocierea SC DIMEX 2000 COMPANY SRL (lider asociere), SC OPR ASFALT 

SRL, SC OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS SRL şi SC EXPLAN SRL care în data de 

13.08.2019 a semnat contractul de proiectare și execuție de lucrări 

nr.20552/4D/13.08.2019. În data de 16.09.2019 a fost transmis ordinul de începere a 

executării contractului. În momentul de față sunt în curs de elaborare de către 

proiectant, documentațiile pentru obținerea avizelor/acordurilor, documentația 

tehnică pentru obținerea autorizației de construire și proiectul tehnic cu detalii de 

execuție. 

Achiziţie servicii de asistenţă tehnică în vederea supravegherii lucrărilor 

În data 17.10.2019 s-a publicat anunțul de participare simplificat nr. SCN1056101 

fără a fi depusă nici o ofertă, procedura fiind anulată. În urma unui studiu de piață s-

a constatat că valoarea alocată achiziției nu mai este actuală și ca urmare devizele 

aferente obiectivului de investiție au fost reactualizate cu suma de 1.000.000,00 lei 

+ TVA. Ca urmare a emiterii HCJM nr.167/20.12.2019 privind aprobarea unor 

demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului, s-a reluat procedura 

de achiziție a acestor servicii care în momentul de față se află în faza de verificare a 

documentației de atribuire.       

Achiziție servicii de auditare a proiectului 

Anunțul publicitar nr. ADV 1049977 a fost publicat în data de 19.11.2018, termenul 

de depunere al ofertelor fiind stabilit pentru data de 23.11.2018. În termenul stabilit 

au fost depuse 8 oferte. S-au solicitat clarificări la 5 ofertanți, aceștia răspunzând în 

termenul stabilit. Achiziția s-a atribuit ofertantului câștigător SC KLASS ENTERPRISE 

SRL. În data de 18.01.2019 s-a semnat contractul cu operatorul economic. 

F. Reabilitare DJ 106 Agnita Sighișoara  

Contractul de finanțare nr. 953/01.02.2018, cod SMIS 108718.  

Proiectul este în parteneriat cu Consiliul Judeţean Sibiu, acesta fiind desemnat lider 

de proiect. 

Linia de finanţare: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 6 

– Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de 

investiţii 6.1 – Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi 

terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. 
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Obiectivul general al proiectului este reabilitarea şi îmbunătăţirea infrastructurii 

rutiere prin modernizarea drumului judeţean DJ106 Agnita – Sighişoara în vederea 

sprijinirii creşterii economice prin crearea unui cadru favorabil atragerii investiţiilor 

locale şi/sau străine, reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, 

îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale, creşterea activităţilor economice, 

economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor 

comerciale şi implicit a investiţiilor productive. 

Valoarea totală a proiectului este de 118.625.483,97 lei, din care: 

 asistenţa financiară nerambursabilă solicitată: 115.612.067,94 lei; 

 contribuţia beneficiarului: 3.013.416,03 lei, incluzând: 

 contribuţia beneficiarului la cheltuieli eligibile: 2.359.429,96 lei; 

 contribuţia beneficiarului la cheltuieli neeligibile: 653.986,07 lei; 

 contribuţia județului Mureș este de: 1.322.286,96 lei, incluzând: 

 contribuţia județului Mureș la cheltuieli eligibile: 1.035.317,87 lei; 

 contribuţia județului Mureș la cheltuieli neeligibile: 286.969,09 lei. 

Perioada de implementare a proiectului este de 94 de luni, cuprinsă între data de 

01.02.2018 şi data de 31.10.2021. 

Stadiul implementării: 

Achiziţionarea serviciilor de realizare proiect tehnic 

În data de 03.04.2018 s-a publicat anunțul de participare nr.184129 în vederea 

achiziționării serviciilor de proiectare, ofertantul câștigător fiind declarat SC EXPLAN 

SRL.  

În data de 18.02.2019 societatea SC EXPLAN SRL a predat la CJ Sibiu proiectul tehnic, 

caietele de sarcini și detaliile de execuție. În data de 25.05.2019 proiectul tehnic a 

fost transmis la ADR Centru pentru verificare, ulterior aprobării acestuia în CTE, fiind 

aprobat în data de 12.07.2019. În urma actualizării prețurilor, valoarea devizului 

general a crescut și noii indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin HCJ Mureș 

nr.91/31.07.2019. 

Achiziţionarea serviciilor de auditare a proiectului 

În data de 19.02.2018 s-a publicat anunțul de participare nr.154998, anunț 

publicitar. Achiziția s-a finalizat cu încheierea contractului nr.6421/25.04.2018 cu 

ofertantul SC Quantum Expert SRL, din Deva. 

Achiziţionarea serviciilor de informare și publicitate 

În data de 13.03.2018 s-a publicat anunțul de participare nr.159714, anunț 

publicitar. Achiziția s-a finalizat cu încheierea contractului cu ofertantul SC Promo 

Media SRL, Suceava. În cursul lunii iulie și septembrie 2018 au fost predate/preluate 

toate materialele publicitare. 

Achiziţionarea serviciilor de consultanță pe perioada licitațiilor pentru execuție 

lucrări și servicii de dirigenție 



    22/84 

 
 

În data de 15.03.2018 s-a publicat anunțul publicitar nr.16071. Termenul limită 

pentru depunere ofertelor a fost 22.03.2018, singurul operator interesat nu a 

răspuns la solicitarea de clarificare. Achiziția s-a anulat și nu se va relua. 

Achiziţionarea serviciilor de diriginte de șantier  

În data de 07.09.2018 s-a publicat anunțul de participare simplificat nr.SCN1015203, 

participând un singur ofertant. Acesta nu a răspuns la solicitarea de clarificare și ca 

urmare în data de 09.11.2018 procedura a fost anulată.  În data de 07.05.2019 s-a 

publicat un alt anunț de participare simplificat nr.SCN1042692 dar nu a fost depusă 

nici o ofertă. Astfel, s-a publicat un alt anunț de participare simplificat 

nr.SCN1054817 cu o valoare estimată mai mare. Au fost depuse patru oferte și în 

momentul de față ofertantului clasificat pe primul loc i s-au solicitat documentele 

suport. 

Achiziţionarea lucrărilor de execuție  

În data de 08.10.2019 s-a publicat anunțul de participare la achiziția directă 

nr.CN1015722 cu termen de depunere oferte 27.11.2019 ora 15,00. In urma etapei 

de evaluare DUAE au rămas patru oferte (două au fost respinse), care în momentul 

de față se află în evaluare tehnică. 

G. ISO 9001:2015 - Dovada calității în activitatea Consiliului Județean Mureș 

Contractul de finanţare nr. 47 / 29.01.2018; cod SIPOCA 76 

Linia de finanţare: Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA),  

Axa prioritară 2, Administraţie şi sistem judiciar accesibile şi transparente, 

Obiectivul Specific 2.1.: Introducerea de sisteme şi standarde comune în 

administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în 

concordanţă cu SCAP. 

Autoritatea contractantă: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi 

Fondurilor Europene (MDRAPFE). 

Autoritatea de Management: AM POCA. 

Beneficiar: Consiliul Judeţean Mureş 

Valoarea totală a proiectului este de 617.187,55 lei, din care: 

 604.843,55 lei - asistenţa financiară nerambursabilă solicitată: (98%) -85% FSE, 

13% - bugetul de stat; 

 12.344 lei - contribuţia beneficiarului (2%). 

Perioada de implementare a proiectului a fost de 22 de luni, cuprinsă între data de 

29.01.2018 şi data de 29.11.2019. 

Obiectivul general al proiectului a fost eficientizarea activităţii Consiliului Judeţean 

Mureş prin implementarea în activitatea curentă a unui instrument de management 

al calităţii recunoscut internaţional pentru furnizarea de servicii publice, care să vină 

în aşteptarea beneficiarilor. 

Activități realizate: 
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- A fost implementat un sistem de management al calității conform standardului ISO 

9001:2015; 

- În luna aprilie 2019, Consiliul Județean Mure a obținut certificatul de conformitate 

cu standardul ISO 9001:2015, în urma unui audit extern autorizat în acest sens; 

- Au fost amenajate 3 birouri iar persoanele din cadrul compartimentului manageri 

publici au preluat sarcini legate de menținerea și dezvoltarea sistemului de 

management al calității; 

- Au fost organizate cursuri de instruire în următoarele domenii: managementul 

calității (25 de persoane), management strategic (30 de persoane) și audit de 

calitate (2 persoane); 

- A fost achiziționat un sistem informatic care să faciliteze activitatea internă 

legată de implementarea și dezvoltarea sistemului de management al calității 

(stocarea documentelor sistemului de management al calității, crearea de 

proceduri interne, raportări în legătură cu dezvoltarea sistemului de management 

al calității și al celui de control intern managerial). 

- Au fost organizate evenimente de diseminare a rezultatului proiectului în cadrul 

cărora au fost distribuite materiale promoționale. 

Proiectul a fost finalizat în termenul contractual (30.11.2019), toate cheltuielile fiind 

rambursate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 

Capacitate Administrativă până la sfârșitul anului 2019. 

H. Spune NU Corupției! 

Contractul de finanţare nr. 216 / 6.08.2018; cod SIPOCA 418 

Linia de finanţare: Program Operaţional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2 –

Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectiv specific 

2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor 

publice. 

Autoritatea contractantă: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi 

Fondurilor Europene (MDRAPFE). 

Autoritatea De Management: AM POCA. 

Beneficiar: Consiliul Judeţean Mureş. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 399.841,20 lei, din care: 

 391.844,37 lei - asistenţa financiară nerambursabilă solicitată; 

 7.996,83 - contribuţia beneficiarului (2%). 

Perioada de implementare a proiectului a fost de 16 de luni, cuprinsă între data de 

07.08.2018 şi data de 07.12.2019. 

Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea și consolidarea capacității 

Consiliului Judeţean Mureş pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi 

combatere a corupției în administraţia publică locală, promovarea integrității pentru 

îmbunătățirea performanțelor în activitate, transparentizarea procesului decizional, 

în acord cu așteptările beneficiarilor.  
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Prin acest proiect Consiliul Județean Mureș a implementat măsurile prevăzute de 

Strategia Naționale Anticorupție. 

Activități realizate: 

- Au fost realizate cursuri de instruire în domeniul etică și integritate pentru 

183 de persoane aparținând următoarelor categorii: angajați proprii, 

demnitari, consilieri județeni, manageri instituții subordonate, consilierii de 

etică din instituțiile subordonate. 

- Au fost implementate măsurile prevăzute de Strategia Națională Anticorupție 

prin realizarea procedurilor de lucru specifice, realizarea și adoptarea codului 

de etică a instituției, crearea cadrului organizatoric pentru respectarea 

măsurilor create și a legislației în domeniu. 

- Au fost achiziționate materialele promoționale pentru participanții la 

cursurile de instruire. 

- A fost realizat un Ghid de bună practică referitor la implementarea 

proiectului. 

- A fost organizată o conferință de încheiere a proiectului și de informare a 

autorităților locale cu privire la rezultatele proiecte. 

Proiectul a fost finalizat în termenul contractual (07.12.2019), toate cheltuielile fiind 

rambursate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 

Capacitate Administrativă până la sfârșitul anului 2019. 

I. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din 

judeţul Mureş perioada 2014-2020      

Linia de finanţare: Programul Operaţional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 3 - 

Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al 

resurselor, Obiectiv specific 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor 

uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a 

populaţiei. 

Beneficiar: S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. 

Obiectiv: investiții pentru conformare în localități din mediul rural între 2.000 și 

10.000 de locuitori. 

Valoarea proiectului este de 132.313.181 Euro din care 

- investiții în infrastructura de apă:          68.101.379 Euro 

- investiții în infrastructura de canalizare: 64.211.802 Euro  

Investiții principale: 

 Aducţiunea Luduş – Miheş      12.705.000 Euro 

 Aducţiunea Fântânele – Bahnea         6.534.000 Euro 

 Construire Stație de tratare apă      3.146.000 Euro 

 Extindere SCADA         3.552.507 Euro 

 Uscător solar – aglomerarea Târnăveni     1.199.000 Euro 
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 Uscător solar – aglomerarea Luduș         968.000 Euro 

 Uscător solar – aglomerarea Iernut                  234.740 Euro 

 Uscător solar – aglomerarea Reghin      1.488.300 Euro 

 Uscător solar – aglomerarea Cristuru Secuiesc          406.560 Euro 

 Mono incinerator nămol – aglomerarea Târgu Mureș 12.038.290 Euro 

Stadiu: Contractul pentru Asistența tehnică a fost atribuit firmei SC Ramboll South 

East Europe SRL prin Anunțul de atribuire nr.190705/24.08.2019. Denumire contract 

Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de 

atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată din județul Mureș în perioada 2014-2020 

 valoare estimată fără TVA: 28.242.000 lei, valoare atribuită 14.037.500 lei (49,07% 

din valoarea estimată) 

  durata procedurii de atribuire: 2 ani și 8 luni  

Etape următoare și perioade estimate: 

 Începere contract 22 august 2019 (IC) 

 SF preliminar: IC+14 luni 

 SF final și aplicație de finanțare:IC+24 luni 

 Finalizare proceduri de achiziție și începere execuție lucrări: IC+45 luni 

 Finalizare proiect: 2032 

De la data semnării contractului, au fost efectuate toate vizitele în teren pentru 

actualizarea listei investițiilor prioritare. Reactualizare Listă de Investiții Prioritare în 

curs. Studii topo, geo începute.  

Beneficiari: 

 5 UAT-uri din mediul urban: Luduş, Ungheni, Iernut, Miercurea Nirajului, 

Târnăveni;  

 49 UAT-uri din mediul rural: Ogra, Adămuş, Crăciuneşti, Şăulia, Band, Daneş, 

Acăţari, Deda, Zau de Câmpie, Găleşti, Pănet, Bălăuşeri, Mica, Ibăneşti, 

Glodeni, Livezeni, Valea Largă, Gheorghe Doja, Cuci, Ceuaşu de Câmpie, 

Hodac, Batoş, Bahnea, Aluniş, Sânpetru de Câmpie, Lunca, Sânger, Bereni, 

Păsăreni, Gurghiu, Nadeş, Vărgata, Grebenişu de Câmpie, Coroisânmărtin, 

Ernei, Cristeşti, Gorneşti, Fântânele, Fărăgău, Neaua, Măgherani, Zagăr, 

Cozma, Miheşu de Câmpie, Suplac, Veţca, Viişoara, Voivodeni, Cucerdea; 

 Pe traseul Aducţiunii Luduş – Miheş: Sânger, Papiu Ilarian, Tăureni, Valea 

Largă, Zau de Câmpie, Şăulia, Miheşu de Câmpie; 

 Pe traseul Aducţiunii Fântânele – Bahnea: Bălăuşeri, Coroisânmărtin, Suplac, 

Bahnea. 

J. Implementarea unor măsuri de simplificare a serviciilor pentru cetățeni la 

nivelul Consiliului Județean Mureș 

Contract de finanțare nr.: 383/08.07.2019 .  
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Durata proiectului:30 luni 

Valoarea totală a proiectului : 3.019.529,80 lei, din care: 

 asistenţă financiară nerambursabilă: 2.937.681,12 lei (98%) -85% FSE, 13% - 

bugetul de stat; 

 contribuţia beneficiarului: 59.952,68 lei (2%), 

 Cheltuieli neeligibile:  21.896,00 lei 

Obiectivul general al proiectului este de consolidare a capacității Consiliului 

Județean Mureș pentru a asigura calitatea și accesul la serviciile publice oferite, prin 

simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni. 

Activități ce vor fi desfășurate în cadrul proiectului: 

1. Realizare și implementare soluțiilor informatice (sistem de management 

documente și portal servicii) prevăzute în proiect -  

În cadrul acestei activități se va realiza o dotare din punct de vedere a elementelor 

de infrastructura IT necesare pentru ca soluțiile informatice dezvoltate/create prin 

proiect să funcționeze în condiții optime și va fi dezvoltat portalul de servicii on line. 

Prin implementarea acestui portal se dorește simplificarea procesului de 

solicitare/emitere pentru 10 tipuri de documente emise de Consiliul Județean Mures 

în exercitarea competențelor ce îi revin:  

 Certificate de urbanism  

 Avize pentru Certificate de urbanism  

 Autorizații de construire  

 Autorizații de desființare  

 Prelungire Autorizații de construire  

 Prelungire Certificate de urbanism  

 Avize de oportunitate  

 Avize pe documentații de urbanism  

 Acorduri prealabile pentru execuția de lucrări în zona drumurilor 

județene 

 Autorizații de amplasare și execuție în zona drumurilor județene 

 

2. Elaborarea unui plan de atragere a cetățenilor 

Echipa de management a proiectului va elabora un plan de atragere a cetățenilor să 

uzeze de rezultatele proiectului prin depunerea on line a solicitărilor în funcție de 

serviciile la care apelează.  

Măsurile minime ce vor fi prevăzute în acest plan sunt: 

- producția și difuzarea unui spot TV pe canalele locale de televiziune 

timp de 6 luni; 

- realizarea a 10 500 pliante pentru a fi distribuite. (10.200 de pliante la 

nivelul autorităților publice locale din județ și 300 pliante la registratura 

Consiliului Județean Mureș); 
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- promovarea în mediul virtual prin intermediul rețelelor de socializare și 

prin site-ul instituției.  

3. Retrodigitalizarea documentelor din arhiva 

- Activitate reprezentată de scanarea a 3.000.000 file din arhiva instituției 

conform unor criterii stabilite de proiect, în scopul facilitării accesului la 

documentele din arhivă cu efect inclusiv asupra reducerii timpului de 

răspuns la solicitări. 

3. Identificarea de surse de finanţare 

În vederea punerii în aplicare a Planului de Dezvoltare a Judeţului Mureş pentru 

perioada 2014-2020, aprobat prin Hotărârea nr. 107 din 31 iulie 2014 a Consiliului 

Judeţean Mureş, au fost identificate sursele de finanţare nerambursabile pentru 

proiectele prioritare şi implicarea în activităţile de pregătire a documentelor 

necesare accesării acestor fonduri. 

Pe parcursul lansării documentelor de programare 2014-2020, au fost analizate 

Ghidurile solicitantului aferente programelor operaţionale (PO): PO Competitivitate, 

PO Capital Uman, PO Capacitate Administrativă, PO Regional, PO Infrastructură Mare 

şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. 

4. Depunerea de proiecte spre finanțare 

Dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" 

Târnăveni 

A fost depus pentru finanțare în data de 20.10.2018.  

Linia de finanţare: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 8 

- Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţii 

în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 

regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi 

promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, 

culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile 

prestate de comunităţi, Obiectivul Specific 8.1 – Creşterea accesibilității serviciilor 

de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace 

şi izolate, Operaţiunea A – Ambulatorii. 

Obiectivul specific al proiectului este: dotarea a 19 cabinete medicale din structura 

Ambulatoriului Spitalului Municipal Târnăveni cu un număr de 126 echipamente 

medicale și 190 piese de mobilier specifice. 

Investiţia totală prevăzută de Studiul de oportunitate ajunge la valoarea 

8.380.397,18 lei - 1,801,267.53 euro cu TVA inclus, din care rezultă un total de 

8.127.555,86 lei - 1,746,922.27 euro cu TVA inclus aferent exclusiv achiziţiei de 

echipamente. 

Contribuţia Consiliului Judeţean Mureş pentru realizarea proiectului este de 

167.607,95 lei reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului. 

Perioada de implementare a proiectului este de 40 de luni. 

Stadiu: La data de 23.04.2019 prin adresa nr.15273/23.04.2019 Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Centru ne-a comunicat că cererea de finanțare a fost admisă în 
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următoarea etapă a procesului de evaluare și selecție, respectiv evaluarea tehnică și 

financiară. 

Prin adresa nr.23662/02.07.2019 Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru ne 

comunică că proiectul depășește alocarea financiară aferentă Regiunii Centru și nu a 

fost demarată etapa de evaluare tehnică și financiară dar în cazul în care se vor 

disponibiliza resurse financiare pentru Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul 

specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, procesul de evaluare va fi reluat. 

5. Gestionarea relaţiei cu operatorul regional de apă pe proiectul aflat în 

implementare 

Operatorul regional a transmis date referitoare privind implementarea proiectului, 

date care au stat la baza întocmirii rapoartelor lunare furnizate consilierilor 

judeţeni. 

6. Desfăşurarea de activităţi în perioada de sustenabilitate a proiectelor 

implementate 

A. Reabilitarea, modernizarea drumului județean DJ135 Măgherani-Sărățeni, proiect 

finalizat în 2015: s-a transmis raportul nr. 4 privind durabilitatea investiției.   

B. Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean 

de Urgenţă Târgu Mureş, proiect finalizat în 2015: s-a transmis raportul nr. 3 

privind durabilitatea investiției.  

C. Parc auto pentru sporturi cu motor, proiect finalizat în 2018: s-a transmis 

raportul nr. 1 privind durabilitatea investiției. 

7. Implicarea în activităţi de achiziţii și comisii de recepție 

Personalul Serviciului de dezvoltare regională s-a implicat în pregătirea şi 

desfăşurarea procedurilor de achiziţii necesare în vederea implementării proiectelor 

respectiv pregătirii cererilor de finanţare pentru accesarea fondurilor nerambursabile 

disponibile în cadrul programelor operaţionale aferente perioadei de programare 

2014-2020.  

Totodată, la solicitarea unităților administrativ teritoriale locale/Direcției 

Tehnice/Instituției Prefectului-județul Mureș, personalul tehnic din cadrul Serviciului 

a participat la recepții la terminarea lucrărilor și recepții finale, comisii de evaluare 

a pagubelor produse de fenomene meteo care au provocat pagube materiale pe 

teritoriul anumitor UAT-uri din județ. 

8. Gestionarea relaţiei cu ADR Centru, AM POR, alte instituţii 

Personalul Serviciului de dezvoltare regională menţine o legătură permanentă cu ADR 

Centru, AM POR, precum şi alte instituţii implicate în derularea proiectelor 

(autorităţi locale, spitale etc.). 

De asemenea, în urma analizării programelor operaţionale şi a ghidurilor specifice 

lansate pe priorităţi de investiţie, au fost transmise autorităţii de management, în 

perioada de dezbatere publică, solicitări de clarificări şi s-a participat la întâlniri cu 

reprezentanţii ADR Centru. 
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Colaborarea pe parcursul anului 2019 cu Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, în 

vederea organizării la sediul Consiliului Judeţean Mureş şi la Palatul Culturii din 

Târgu Mureş a unor întâlniri de lucru, conferinţe și seminarii regionale de informare 

pentru potenţialii beneficiari ai Programului Operaţional Regional 2014-2020. 

9. Derularea de activităţi în calitate de membru în Comitetul Regional de Evaluare 

Strategică şi Corelare Centru (CRESC Centru), Consiliul pentru Dezvoltare 

Regională „Centru” (CDR Centru) şi Comitetul de Monitorizare al Programului 

Operaţional Regional (CMPOR) 

În calitate de membru al judeţului Mureş în CRESC Centru, CDR Centru şi CMPOR, 

personalul Serviciului de dezvoltare regională a acordat sprijin preşedintelui 

Consiliului Judeţean Mureş în procesul de pregătire pentru participarea la şedinţele 

organismelor menţionate. 

Compartimentul relații externe și mass-media  

1. Programul colaborărilor externe al Consiliului Județean Mureș 

Programul colaborărilor externe – parte a Programului de dezvoltare economico-

socială a judeţului Mureş pentru anul 2019, a avut ca obiectiv general dezvoltarea 

relaţiilor de parteneriat cu structuri similare din alte state, cu scopul de a creşte şi 

consolida capacitatea administraţiei publice judeţene privind accesarea fondurilor 

europene şi bunele practici în domeniul serviciilor publice locale, dezvoltarea 

infrastructurii, turismului, dezvoltare regională durabilă.  

Programul Colaborărilor externe pe anul 2019 a cuprins capitole de primiri de invitaţi 

şi delegaţii străine, precum şi participarea reprezentaţilor Consiliului Judeţean Mureş 

la diverse manifestări internaţionale: vizite oficiale pe bază de reciprocitate, 

conferinţe, simpozioane, vizite de documentare etc. 

Astfel, în cursul anului 2019, a fost asigurată primirea în condiții optime la sediul 

Consiliului Judeţean Mureş a delegaţiilor partenerilor externi ai Consiliului Județean 

Mureș, delegațiilor ambasadelor și ale oamenilor de afaceri din Ungaria, Franța, 

Germania, Austria. 

Au fost continuate relaţiile de colaborare cu Primăria oraşului francez Montigny le 

Bretonneux, cu Provincia Shanxi din R.P. Chineză precum și cu judeţele Györ Moson 

Sopron, Szabolcs Szatmar Bereg, Jasz-Nagykun-Szolnok și Zala din Ungaria.  

În ceea ce priveşte onorarea invitaţiilor de participare la evenimentele desfășurate în 

străinătate, au fost întocmite documentațiile aferente participării reprezentanţilor 

conducerii, consilierilor județeni și funcționarilor din cadrul Consiliului Judeţean 

Mureş la un număr de doisprezece asemenea evenimente, desfăşurate în Ungaria, 

Franța, Germania, Belgia și Olanda.  

În vederea extinderii relaţiilor de colaborare ale autorităţilor locale din judeţ cu 

autorităţi similare din alte ţări, s-a acordat sprijin primăriilor din judeţ, în vederea 

încheierii unor parteneriate externe. 

2. Programul de comunicare publică al Consiliului Județean Mureș 

O altă parte a activităţii Compartimentului relaţii externe şi mass-media a constat în 

asigurarea activităţii de comunicare publică şi reflectarea activităţii Consiliului 
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Judeţean Mureş în mass-media. Programul de comunicare publică s-a realizat în 

conformitate cu Programul de dezvoltare economico-socială a judeţului Mureş pentru 

anul 2019 și cu Strategia de comunicare publică a Consiliului Județean Mureș.  

Scopurile acţiunilor de comunicare publică le-au constituit: informarea corectă, 

obiectivă şi în timp real a cetăţenilor cu privire la desfăşurarea acţiunilor de interes 

public iniţiate/organizate de către Consiliul Judeţean Mureş şi aparatul propriu al 

acestuia. Această informare s-a realizat prin publicarea/difuzarea materialelor de 

comunicare publică privind activitatea Consiliului Judeţean Mureş, respectiv ale 

dispoziţiilor de convocare a şedinţelor ordinare şi extraordinare ale consiliului 

judeţean, hotărârilor de interes general adoptate de consiliul judeţean, articolelor 

pentru asigurarea transparenţei activităţii consiliului judeţean, informarea publicului 

cu privire la programele de finanţare, proiectele finanţate din fonduri europene şi 

naţionale, strategiile consiliului judeţean, realizarea, producţia şi difuzarea de 

emisiuni (de tip dezbatere, talk-show, masă rotundă, interviu, reportaj, campanie de 

informare), anunţuri, comunicate, spoturi de informare audio-video şi alte articole 

de interes public pentru asigurarea transparenţei activităţii Consiliului Judeţean 

Mureş, în presa scrisă, on-line şi audiovizuală. 

Activitatea de comunicare publică a urmărit implicarea mai activă a cetăţenilor în 

luarea deciziilor ce interesează comunităţile locale din care fac parte, o mai bună 

cunoaştere a modului de organizare, funcţionarea şi a activităţilor 

iniţiate/desfăşurate de către Consiliul Judeţean Mureş, precum şi creşterea 

responsabilităţii administraţiei publice faţă de cetăţean.  

Monitorizarea apariţiilor în mass-media a materialelor privind activitatea Consiliului 

Judeţean Mureş constituie activitate specifică, concretizată în întocmirea zilnică a 

revistei presei. În baza acesteia la sfârşitul fiecărei luni se realizează în vederea 

îmbunătăţirii comunicării externe, un raport de monitorizare al aparițiilor în media, a 

instituţiei şi a impactului de imagine al acestora.  

De asemenea, a fost asigurată prezența Consiliului Județean Mureș pe rețeaua de 

socializare Facebook. 

Astfel, în cursul anului 2019 au fost transmise peste 30 de comunicate de presă, au 

fost postate pe grupul on-line de pe rețeaua de socializare Facebook prin care se 

menține legătura cu mijloacele de informare în masă peste 150 de informări cu 

privire la activitățile Consiliului Județean Mureș și a instituțiilor subordonate, iar pe 

cele două conturi oficiale ale instituției au fost realizate peste 60 de postări cu 

privire la activitatea instituției, în limbile română și maghiară.  

În cursul anului 2019 au fost organizate aproximativ 10 de conferințe de presă în 

vederea informării publicului cu privire la principalele activități ale instituției. De 

asemenea, la finalul fiecărei ședințe a plenului Consiliului Județean, președintele 

instituției sau persoana desemnată de acesta a oferit informații cu privire la 

proiectele de pe ordinea de zi. 

În ceea ce privește activitatea de monitorizare, facem precizarea că în cursul anului 

2019, în presa de limbă română, au fost monitorizate peste 500 de titluri de presă 

vizând activitatea Consiliului Județean și a instituțiilor subordonate, la care se 

adaugă peste 400 de titluri în limba maghiară. De asemenea, în cursul anului trecut, 
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au fost monitorizate peste 400 de titluri de presă ce vizează subiecte de interes 

pentru conducerea instituției. 

3. Programul de Comunicare privind fondurile europene 

Prin intermediul Compartimentului de relaţii externe şi mass-media s-a realizat şi 

activitatea de comunicare privind fondurile europene, aceasta vizând diseminarea 

de informaţii, consiliere şi asistenţă privind afacerile europene către publicul larg, 

dar şi către diverse instituţii şi organizaţii din judeţul Mureş. Astfel, în anul 2019, s-

au realizat următoarele activităţi cu caracter permanent: 

 Activităţi de consiliere şi informare a publicului pe teme europene, oferirea 

de informaţii pentru publicul larg. Cetăţenii care ni s-au adresat, au 

beneficiat direct de informaţii referitoare la fondurile europene, programele 

de finanţare, instituţiile europene. 

 Diseminarea operativă a informaţiilor privind oportunităţile de finanţare prin 

fonduri europene, în rândul primăriilor din judeţ, instituţiilor subordonate, 

instituţiilor descentralizate şi deconcentrate din judeţ, ONG-uri etc. S-au 

transmis instituţiilor menţionate, informări privind lansarea unor cereri de 

proiecte cu finanţarea europeană, căutări de parteneri, etc. 

 Înființarea, pe web site-ul CJM: www.cjmures, a secțiunii ”Oportunități de 

finanțare” în cadrul căreia au fost postate surse de finanțare disponibile, 

catalogul surselor de finanțare întocmit lunar de A.D.R. Centru, căutări de 

parteneri, evenimente, seminare informative, consultări publice, etc. 

4. Alte activităţi desfăşurate de Compartimentul relaţii externe şi mass-media 

- Asigurarea activităţii de reprezentare a Judeţului Mureş pe plan internaţional 

şi naţional, prin intermediul materialelor de prezentare şi promovare a 

judeţului; 

- Monitorizarea implementării la nivelul instituţiei a Strategiei Naţionale 

Anticorupţie 2016-2020; 

- Asigurarea organizării și desfășurării în condiții optime a evenimentelor și 

acțiunilor publice ale Consiliului Județean Mureș. 

Compartimentul pentru protecția mediului 

Activităţile desfăşurate de Compartimentul pentru protecţia mediului în cursul anului 

2019, au fost în conformitate atât cu atribuţiile care îi revin, potrivit regulamentului 

de funcţionare al compartimentului, dar şi cu cerinţele specifice ale Unităţii de 

Implementare a Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în 

judeţul Mureş”. 

Astfel, aceste activităţi pot fi sintetizate în funcţie de tipul acţiunilor desfăşurate, 

astfel: 

I. Stadiul implementării proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor 

Solide (SMIDS) în judeţul Mureş  

În cadrul proiectului SMIDS Mureş au fost finalizate toate contractele de lucrări 

aferente execuţiei noii infrastructuri de gestionare integrată a deşeurilor:  

- noul depozit zonal de deșeuri (DDN) Sânpaul; 

http://www.cjmures/
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- instalaţia TMB Sânpaul; 

- staţia de sortare-transfer-compostare (SSTC) Cristeşti/Vălureni; 

- închiderea a 5 depozite neconforme de deşeuri: Cristeşti, Reghin, Luduş, 

Iernut, Sovata; 

- achiziţie echipamente destinate colectării deşeurilor (pubele, containere) şi 

mijloace de transport containere (autocamioane).  

II. Stadiul delegării operării infrastructurii de gestionare a deşeurilor realizate 

1. Delegarea operării şi administrării depozitului ecologic de la Sânpaul, a 

transportului deşeurilor de la staţiile de transfer Râciu, Târnăveni şi Bălăuşeri la 

depozit  

- În data de 07.10.2016, a avut loc semnarea contractului privind Delegarea 

operării şi administrării depozitului de deşeuri nepericuloase de la Sânpaul şi 

efectuarea transportului deşeurilor de la staţiile de transfer Râciu, Târnăveni 

si Bălăuşeri şi a reziduurilor de la staţiile de sortare Acăţari, Râciu, Târnăveni 

şi Bălăuşeri la depozitul Sânpaul, judeţul Mureş. Operatorul economic căruia i 

s-a atribuit contractul este Asocierea SC Iridex Group Import Export SRL, 

Bucureşti - SC Servicii Salubritate Bucureşti SA< 

- În data de 06.02.2017 a început operarea depozitului de la Sînpaul în baza 

ordinul de începere. 

2. Delegarea operării şi administrării staţiei TMB Sânpaul 

- Procedură de licitație finalizată, contract atribuit, cu operatorul: Asocierea 

S.C. Salubris Waste Management S.R.L. - S.C. Eco Fire Systems S.R.L.; 

- S-a emis ordinul de începere a activității începând cu data de 17.12.2018. 

3. Delegarea operării staţiei de sortare, staţiei de transfer şi staţiei de compostare 

(SSCT) Cristeşti/Vălureni 

- Procedură de licitație finalizată, contract atribuit cu operatorul: Asocierea 

S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. – S.C. Servicii Salubritate București S.A. 

– S.C. Iridex Group Salubrizare S.R.L.; 

- S-a emis ordinul de începere a activității începând cu data de 21.12.2018. 

4. Delegarea gestiunii serviciului public de colectare şi transport deşeuri 

- Autoritatea contractantă pentru această procedură este ADI Ecolect Mureș 

care gestionează procedura de licitație în numele și pe seama membrilor 

asociați;  

- Conform montajului instituțional aprobat, modalitatea aleasă pentru 

atribuirea serviciului de colectare este gestiunea delegată, pe 7 zone; 

- În data de 18.02.2019 s-a semnat contractul colectare deșeuri cu operatorul SC 

Schuster Ecosal SRL Sighișoara pentru zona 3, Sighișoara. 

- În data de 27.03.2019 s-au semnat contractele de colectare deșeuri cu 

operatorul SC Sylevy Salubriserv SRL-SC Brai Cata SRL pentru zonele: 1 Sînpaul, 

4 Reghin și 7 Rîciu. 
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- În data de 16.04.2019 s-au semnat contractele de colectare deșeuri pentru 

zona 5 Târnăveni cu operatorul câștigător SC Bissdog SRL și pentru zona 6 

Bălăușeri cu operatorul SC Sylevy Salubriserv SRL-SC Brai Cata SRL. 

- În ceea ce privește procedura de achiziție pentru zona 2 Târgu Mureș, având în 

vedere că nu a fost depusă nici o ofertă conformă în data de 14.06.2019 s-a 

întocmit raportul de anulare a procedurii și s-au transmis comunicările către 

ofertanți, nu s-au depus contestații. Documentația a fost revizuită și a fost 

aprobată de membrii ADI Ecolect și AGA Ecolect și a fost transmisă spre 

publicare în data de 19.09.2019 în SICAP. Termenul de depunere a ofertelor 

este data de 05.11.2019, ora 15.00. 

- În urma unor solicitări de clarificare din partea operatorilor economici, 

termenul de depunere a ofertelor a fost decalat pentru data de 26.11.2019, 

ora 15.00. 

- S-au depus 2 oferte, momentan acestea sunt în etapă de evaluare tehnică. 

- Au fost emise Ordinele de începere a prestării serviciilor de colectare și 

transport al deșeurilor pentru următoarele zone: zona 1 Sînpaul 01.07.2019, 

zona 3 Sighișoara 16.07.2019, zona 5 Târnăveni 16.06.2019, zona 6 Bălăușeri 

16.07.2019, zona 7 Râciu 16.09.2019 și zona 4, stația a fost predată în data de 

02.09.2019, ordinul a fost dat cu data de 01.11.2019. 

5. Instituirea taxei speciale pentru serviciul de salubrizare 

- Documentația pentru instituirea taxei aferente SMIDS a fost primită în data de 

21.12.2018. 

- În data de 04.03.2019 comisia de recepție a admis documentația. 

- În data de 25.04.2019 a fost supus consultării publice proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale 

de salubrizare pentru finanţarea sistemului de management integrat al 

deşeurilor solide menajere și similare în judeţul Mureş.  

- Au fost primite propuneri din partea mai multor autorităţi publice din judeţ, 

documentul fiind analizat în cadrul unor întâlniri organizate cu reprezentanţii 

UAT –urilor din judeţ, iar în urma concluziilor desprinse s-a procedat la 

elaborarea unui Amendament la Regulamentul de instituire și administrare a 

taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş;  

- Prin HCJM nr. 77/27.06.2019 a fost aprobat Regulamentul de instituire și 

administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanţarea sistemului de 

management integrat al deşeurilor solide menajere și similare în judeţul 

Mureş; 

- Prin HCJM nr. 161/20.12.2019 a fost aprobat nivelul taxei speciale de 

salubrizare pentru finanțarea sistemului de management integrat al deșeurilor 

solide menajere și similare în județul Mureș pe anul 2020 

III. Acţiuni specifice Compartimentului de protecţie a mediului 

1. Elaborarea Planului pentru menţinerea calităţii aerului în judeţul Mureş 
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În conformitate cu prevederile Ordinul Ministrului Mediului Apelor şi Pădurilor nr. 

1206/2015 Consiliul Judeţean Mureş are obligaţia elaborării unui plan menţinerea 

calităţii aerului la nivel de judeţ.  

În acest context, luând în considerare prevederile HG nr. 257/ 2015 privind 

aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor 

de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului, este în 

curs de finalizare planul județean pentru menținerea calității aerului în județul 

Mureș. 

2. Pregătirea de proiecte în domeniul gestionării deșeurilor: 

Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) 2017 a fost aprobat prin hotărârea 

nr. 942 din 20.12.2017 și prevede o serie de investiții la nivelul județului Mureș 

propuse a fi finanțate prin POIM. Acestea sunt: 

 Dezvoltarea/extinderea instalație TMB existente prin adăugarea unei 

componente noi de tratare a deșeurilor prin metoda „digestiei anaerobe” 

estimat conform PNGD – 7 milioane Euro; 

 Investiții/măsuri pentru dezvoltarea/îmbunătățirea colectării separate a 

deșeurilor reciclabile – 4,8 milioane Euro. 

3. Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor 2019-2025 

În vederea elaborării noului plan județean de gestionare a deșeurilor pentru perioada 

2019-2025, a fost încheiat contractul nr. 20A/28836/07.11.2019 cu SC Argif Proiect 

SRL cu termen de finalizare 12 luni de la semnarea acestuia.   

Concluzii: În anul 2019, cu contribuţia Direcţiei de Dezvoltare Regională şi 

Implementare Proiecte, stadiul fundamentării şi implementării proiectelor din 

fonduri internaţionale de finanţare pentru dezvoltarea şi modernizarea judeţului a 

evoluat în felul următor: 

 Sunt în curs de implementare 11 proiecte în valoare de 1,300 miliarde de lei; 

 Se află în perioada de sustenabilitate 3 proiecte. 

 

III. Serviciul resurse umane 

Elena Popa – şef serviciu 

Doris Radu – consilier 

Lucian Petruţa Oroian – consilier 

Lucia Cismaş – consilier 

Kutasi Melinda – consilier 

 

Serviciul Resurse Umane este structura de specialitate a Consiliului Judeţean Mureş, 

prin care se asigură gestionarea resurselor umane pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor 

publici, precum şi managementul instituţiilor publice de interes judeţean. 

Acest serviciu este configurat în structura organizatorică a instituţiei, în directa 

coordonare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, fiind dimensionat pe un 



    35/84 

 
 

număr de 8 funcţii publice din care, la momentul actual, un număr de 2 sunt 

vacante. 

Activităţile desfăşurate în anul 2019, în scopul realizării obiectivelor specifice: 

Gestionarea resurselor umane pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Mureş: structura organizatorică a instituţiei, managementul funcţiei publice şi al 

funcţionarilor publici, dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, derularea 

procedurilor de ocupare prin recrutare a funcţiilor publice/posturilor contractuale 

vacante şi salarizare. 

Actuala structură organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Mureş, fundamentată pe un număr de personal de 189 de posturi (care cuprinde 

inclusiv cele 3 funcţii de demnitate publică) a fost aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.7/31.01.2019 privind stabilirea unor măsuri de 

organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, ultima dintre 

modificări fiind operată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.149/28.11.2019. 

Numărul de posturi din structura organizatorică a Consiliului Județean Mureș a 

crescut în ultimul an cu 7 posturi, din care: 3 funcții publice de execuție și 4 posturi 

de natură contractuală.  

În anul 2019 funcţiile publice/posturile vacante din structura aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş precum şi din instituţiile publice 

subordonate, au putut fi ocupate prin toate formele prevăzute de dispoziţiile legale 

în materie (recrutare, transfer, promovare), cu condiţia încadrării în prevederile 

bugetare cu această destinaţie. 

Astfel, pe parcursul anului, prin intermediul Serviciului Resurse Umane s-au 

iniţiat/derulat un număr de 18 proceduri de recrutare pentru ocuparea funcțiilor 

publice și a posturilor contractuale vacante din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Mureș.  

Gradul de ocupare la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș 

este de 83% (156 posturi ocupate din totalul de 189), în creștere față de anul 2018, 

când gradul de ocupare a posturilor din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş la nivelul lunii decembrie era de 78% (143 posturi din totalul de 183). 

Mai jos este redată grafic evoluţia numărului de posturi aprobate/ocupate din 

structura aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, pentru intervalul 

2015-2019: 
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Managementului serviciilor publice/instituţiilor de sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Mureş 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 

privind managementul instituţiilor publice de cultură s-au derulat activităţile 

specifice de evaluare anuală a managementului aplicat la 4 instituții publice de 

cultură și au fost încheiate 4 contracte de management noi pentru: Biblioteca 

Județeană Mureș, Muzeul Județean, Redacția Revistei Lató și Ansamblul Artistic 

Profesionist Mureșul.  

De asemenea, s-a parcurs procedura de evaluare finală pentru 2 dintre cele 8 

instituții publice de cultură subordonate (Filarmonica de Stat Târgu Mureș și Teatrul 

pentru Copii și Tineret ARIEL).  

În aplicarea prevederilor Dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş 

nr.193/27.06.2011 şi nr.309/04.12.2014, funcţionarii publici din cadrul serviciului au 

participat, în calitate de membri în comisiile de concurs, la un număr de 84 

proceduri de concurs organizare de instituţiile publice de cultură de sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Mureş, Spitalul Clinic Judeţean Mureş, Spitalul Municipal „Dr. 

Gheorghe Marinescu” Târnăveni, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Mureş, precum şi unităţile de asistenţă şi unele primării din judeţ. 

De asemenea, pentru SC „Parc Industrial Mureș” SA s-au făcut demersurile prevăzute 

de dispoziţiile legale în scopul derulării procedurii de selecţie pentru ocuparea unui 

post de administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit, vacant în consiliul 

de administraţie al societății. 
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Fundamentarea actului de decizie al autorităţii 

În ceea ce priveşte contribuţia în luarea deciziilor autorităţii, din cele 618 dispoziţii 

ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, un număr de 279 sunt fundamentate la 

Serviciul resurse umane, reprezentând 45,14% din totalul dispoziţiilor emise pe 

parcursul anului 2019, iar din cele 171 Hotărâri ale Consiliului Judeţean Mureş, 

Serviciul resurse umane a fundamentat/elaborat un număr de 29 proiecte de 

hotărâre, reprezentând 16,95% din totalul hotărârilor adoptate. 

Rezolvarea corespondenţei curente autorităţii 

Din numărul total de 28.588 documente înregistrate în registratura generală a 

Consiliului Judeţean Mureş, 2.053 acte (7,18%) au fost gestionate de funcţionarii din 

cadrul Serviciului Resurse Umane. 

Cât priveşte conţinutul corespondenţei curente, soluționate pe parcursul anului, 

aceasta vizează în principal solicitări de modificare/aprobare a structurii 

organizatorice a instituțiilor publice ce funcționează sub autoritatea Consiliului 

Județean Mureș, precum și a celor două unități spitalicești al căror management a 

fost preluat de autoritatea publică județeană, asigurarea managementului acestor 

instituții, organizarea procedurilor de recrutare/selecție inclusiv atribuțiile 

reglementate prin OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice, vizând RA „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș și SC „Parc Industrial Mureș 

SA. 

De asemenea, sunt diverse solicitări cu privire la modul de punere în aplicare a 

dispoziţiilor legale specifice, avize pentru organizarea concursurilor, solicitări de 

nominalizare a reprezentanţilor autorităţii publice judeţene în comisiile de concurs, 

modul de stabilirea a drepturilor salariale, sesizări sau reclamaţii etc. 

Participarea în cadrul unor activităţi/proiecte derulate în colaborare cu alte 

compartimente din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş 

Toţi funcţionarii din cadrul serviciului au participat la lucrările comisiilor de evaluare 

a proiectelor depuse în vederea încheierii contractelor de finanţare pe domeniile: 

cultură, culte, sport, asistenţă socială și tineret fiind desemnaţi ca membri şi/sau în 

calitate de secretari ai acestor comisii. În acest context menţionăm că, cu excepția 

anului 2017 și 2019, numărul de proiecte de finanţare nerambursabilă depuse a 

urmat un trend ascendent. 

Pentru o imagine de ansamblu redăm, mai jos, evoluţia în ultimii 10 ani a numărului 

de proiecte finanţate pe toate cele 5 domenii: 

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

 2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

 2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

521 560 541 581 585 661 766 731 811 746 
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Pentru anul 2019 valoarea totală a finanţării nerambursabile din bugetul public al 

judeţului Mureş a fost de 2.300.000 lei, repartizate pe domenii după cum urmează: 

 Cultură   550.000 lei 

 Culte  500.000 lei 

 Sport  550.000 lei 

 Asistenţă Socială  800.000 lei 

 Tineret  100.000 lei 

Mai jos, prezentăm o situaţie a sumelor decontate pe proiectele eligibile în anul 

2019, pe cele 5 domenii de finanţare. 

Lei   - 

  

 Culte 

 Cultura 

 Sport 

 Asistență Socială 

 Tineret 
 

Alte activităţi curente 

 Stabilirea drepturilor salariale pentru personalul din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, 

 Colectarea, verificarea modului de completare şi înregistrarea  declaraţiilor de 

avere şi de interese ale funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş/ale persoanelor cu funcţii de demnitate publică/ale 

consilierilor judeţeni, transmiterea la Agenţia Naţională de Integritate, formularea 

răspunsurilor şi transmiterea documentelor solicitate de Agenţia Naţională de 

Integritate pe acest domeniu; 

 Completarea bazei de date ANFP cuprinzând funcţiile şi funcţionarii publici din 

cadrul instituţiei, a Registrului de evidenţă a salariaţilor şi Declaraţiei L153; 

 Evidenţa realizării concediilor de odihnă; 

 Sprijinirea consiliilor locale şi instituţiilor subordonate în aplicarea prevederilor 

legale din domeniul specific de activitate; 
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 Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru aparatul de specialitate şi 

elaborarea statelor de personal, inclusiv stabilirea claselor de salarizare 

suplimentare şi a drepturilor salariale aferente pentru funcţionarii publici 

nominalizaţi în cadrul unităţilor de implementare a proiectelor cu finanţare 

nerambursabilă; 

 Eliberarea de adeverinţe la solicitarea funcţionarilor, precum şi la solicitarea unor 

persoane, pe baza documentelor deţinute în arhiva instituţiei; 

 Întocmirea, completarea, păstrarea şi actualizarea dosarelor profesionale ale 

funcţionarilor publici şi a bazei de date privind dosarele profesionale; Operarea 

modificărilor intervenite în dosarele profesionale ale funcţionarilor publici din 

aparatul propriu şi respectiv actualizarea în baza de date privind funcţiile publice şi 

funcţionarii publici, de pe portalul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

 Asigurarea unor activităţi specifice structurii de securitate constituite la nivelul 

Consiliului Judeţean Mureş;  

 Gestionarea serviciilor de medicină a muncii pentru lucrătorii din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş Consiliului Judeţean Mureş; 

 Gestionarea serviciilor de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul 

riscurilor (securitatea şi sănătatea muncii) pentru lucrătorii din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş; 

 Întocmirea de rapoarte statistice, informări, note pe domeniul specific de 

activitate. 

 

IV. Compartimentul de audit public intern  

Compartimentul de audit public intern din cadrul Consiliului Judeţean Mureş a 

cuprins în planul de audit pe anul 2019 un număr de 8 activităţi de audit, privind  

modul de desfăşurare a activităţilor din cadrul Consiliului Judeţean şi a unităţilor 

subordonate.  

În urma misiunilor de audit intern efectuate asupra activităţilor desfăşurate în cadrul 

Consiliului Judeţean şi a instituţiilor subordonate care nu au organizat compartiment 

de audit intern propriu, au fost încheiate un număr de 3 rapoarte de audit public 

intern, un raport de audit cu tema “Evaluarea sistemului de prevenire a corupției-

2019” (la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice) şi un raport privind stadiul 

implementării recomandărilor stabilite prin rapoartele de audit public intern 

încheiate în perioada anilor 2016-2018. Rapoartele de audit public intern cuprind  

unele deficienţe cu privire la: întocmirea şi completarea documentelor financiar-

contabile, arhivare, controlul financiar preventiv, inventariere, sistemul de control 

intern managerial, pentru remedierea cărora au fost stabilite recomandări, având 

termene de implementare fiecare în parte, măsuri menite să contribuie la 

perfecţionarea activităţilor desfăşurate şi îndeplinirea eficientă a obiectivelor.  
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De asemenea, pe parcursul anului au fost întocmite documentele privind planificarea 

şi raportarea prevăzute de legislaţia în domeniu: Raportul anual privind activitatea 

de audit public intern desfăşurată la nivelul Consiliului Judeţean Mureş şi a entităţilor 

publice aflate în subordonare, în coordonare sau sub autoritate pe anul 2018, 

înaintat în termenul legal către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş şi 

Camera de Conturi Mureş; Planul anual al activităţii de audit public intern pe anul 

2020; Planul multianual al activităţii de audit public intern aferent perioadei 2020-

2022; Programul de asigurare şi îmbunătăţirea calităţii activităţilor de audit. 

S-au mai efectuat: activităţi de consiliere neformalizată, elaborarea de materiale 

interne sau externe solicitate, efectuarea activităţilor de perfecţionare profesională 

continuă. 

Planul anual de audit a fost realizat în proporţie de 100%, după cum rezultă şi din 

analiza  principalilor indicatori : 

- Nr.misiuni realizate/Nr.misiuni planificate (x100) -procent realizare indicator 100%; 

- Activităţi realizate/Activităţi planificate (x100) - procent realizare indicator 100%; 

- Nr. zile perfecţionare profesională efectuate/Nr. zile perfecţionare profesională 

planificate (x100) - procent realizare indicator 100%. 

 

V. Direcția economică 

Alin Mărginean  - director executiv 
 
Serviciul buget   

Ioana Tcaciuc - şef serviciu  

Tanţoş Florentina - consilier 

Gabriela Vaida - consilier 

Iulia Axente - consilier 

Ionela Mureșan - consilier 

 

Compartiment analiză şi asistenţă economică   

Kádár Katalin - consilier 

Friss Csaba - consilier 

  

Biroul financiar-contabil   

Mariana Oroian - şef birou 

Luminiţa Suciu  - şef birou 

Maria Puşcaş - consilier 

Angela Furnea - consilier  

Camelia Someşan - consilier 

Manuela Şerban - referent de specialitate 

 

Compartiment patrimoniu, servicii publice   

Monica Dohotariu - consilier 
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Olimpia Feier - consilier  

Marcela Moldovan - consilier 

Mihaela Iordache  - consilier 

Mirela Ruță- consilier 

 

Autoritatea judeţeană de transport public   

Marcel Matei - consilier 

Liliana Iosub - consilier 

Ovidiu Necșulescu- consilier 

 

Serviciul deservire - aprovizionare   

Kocsis Róbert - şef serviciu  

Baki László- referent 

Ferenczi Zoltán- referent 

Petru Bernaschi - conducător auto 

Cristian Feurdean - conducător auto 

Marcel Sfrânceanu - conducător auto 

Daniel Feurdean - conducător auto 

Vasile Raţiu - administrator 

Ioan Strete - mecanic utilaje 

Alexandru Ștefan - electrician 

Stroia Alexandru –muncitor calificat 

Elena Runcan - îngrijitoare 

Crina Șerban - îngrijitoare 

Magdalena Szantó - îngrijitoare 

Aniţa Feurdean - operator  maşini multiplicat 

Liliana Bucur - telefonist 

Liliana Iuga - telefonist 

 

Serviciul administrativ - întreținere complex "Transilvania Motor Ring" 

Thomas Moldovan-șef serviciu 

Lukács Annamária – referent 

Lucian Ovidiu Moldovan– referent  

Gálfi Csaba Zalán- inspector de specialitate 

Manea Ștefan – îngrijitor 

Lakó Istvan László-muncitor calificat 

Balea Adrian-muncitor necalificat 

Răzvan Roman -muncitor necalificat 

 

Activitatea Direcţiei economice pe anul 2019 a fost asigurată de un efectiv de 22 

funcţionari publici şi 25 persoane de deservire din categoria personalului contractual. 

Activitatea personalului din cadrul Direcţiei Economice în anul 2019 se poate 

sintetiza astfel: 
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 au fost înregistrate şi s-au rezolvat peste 6951 acte (adrese, solicitări, petiţii, 

etc.) reprezentând 19,94% din totalul actelor înregistrate la nivel de Consiliului 

Judeţean; 

 au fost elaborate şi supuse spre aprobare 88 de proiecte de hotărâri, reprezentând 

un procent de 51,46%, din totalul de 171 proiecte de hotărâri aprobate de către 

Consiliului Judeţean; 

 s-au elaborat proiectul de buget al Consiliului Județean Mureș pe anul 2019 și 

propunerile de rectificare ale acestuia; 

 s-a asigurat desfăşurarea lucrărilor în condiţii optime a unui număr de 17 de 

şedinţe ale Comisiei tehnico-economice;  

 s-au întocmit situaţii referitoare la realizarea veniturilor şi cheltuielilor; 

 s-au realizat unele analize şi sinteze din domeniul său de activitate; 

 s-au transmis circulare primăriilor din judeţ privind taxa asupra autovehiculelor cu 

masa egală sau mai mare de 12 tone; 

 a participat la verificarea  proiectelor care au fost finanţate de către Consiliul 

Judeţean în domeniul sportului,cultelor,culturii, asistenței sociale și tineretului; 

 a coordonat şi sprijinit activitatea serviciilor şi instituţiilor subordonate privind 

aplicarea legislaţiei în domeniul bugetar-financiar și întocmirea bugetelor acestora; 

 a primit, verificat, analizat şi centralizat situațiile financiare ale ordonatorilor 

secundari, terţiari şi ale aparatului propriu privind execuţia bugetului pe anul 2018 şi 

pe trimestrele I, II şi III al anului 2019;  

 a verificat necesitatea, oportunitatea şi legalitatea cheltuielilor, încadrarea 

acestora în prevederile bugetare și avizarea acestora, atunci când  instituţiile 

subordonate au solicitat deschiderea de credite sau alimentarea conturilor;  

 s-a ţinut evidenţa contabilă sintetică şi analitică pentru cheltuielile efectuate din 

bugetul Consiliului Judeţean Mureş; 

 s-a ţinut evidența analitică a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și a 

materialelor din patrimoniul entității; 

 s-au acordat subvenții și transferuri pentru unitățile de cultură, Aeroport, 

sănătate, culte; 

 s-au întocmit angajamente bugetare, rezervări și recepții în aplicația CAB (control 

angajamente bugetare) în vederea achitării obligațiilor de plată, note contabile de  

corecții CAB pentru sumele încasate; 

 s-au întocmit comenzi în baza notelor justificative și referatelor de necesitate și 

oportunitate aprobate pentru achiziționarea produselor și serviciilor; 

 s-a efectuat verificarea drepturilor de cheltuieli pentru deplasări; 

 s-au efectuat decontările prin trezorerie şi bănci comerciale;  

 s-au întocmit documentaţiile pentru licitaţiile valutare în vederea obţinerii de 

valută pentru deplasările în străinătate; 

 verificarea și aprobarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui și a 

anumitor produse lactate și de panificație în instituțiile școlare; 

 s-a efectuat inventarierea elementelor de activ și pasiv ale Consiliului Județean 

Mureș conform Legii contabilității nr.82/1991 republicată și OMFP nr.2061/2009; 

 s-a efectuat plata salariilor lunar, care presupune calcularea salariilor, reţinerilor 

din salar, virarea obligaţiilor către stat şi terţi, alimentarea cardurilor;  
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 s-a efectuat plata ședințelor de consiliu județean ordinare și extraordinare, a 

comisiilor de specialitate, comisiilor de recrutare şi încorporare, comisiilor pentru 

denumiri de străzi şi a comisiilor de concurs; 

 s-au întocmit 4283 ordine de plată la diferiţi furnizori, precum şi 648 ordine de 

plată pentru drepturile salariale; 

 s-au întocmit 35.356 propuneri de angajament, angajamente legale şi ordonanţări 

de plată aferente derulării activităților curente;  

 s-a acordat viză de control financiar preventiv pentru operațiunile a căror 

verificare este în sarcina Direcției Economice;  

 s-au întocmit 28.516 contări in registrul jurnal pentru operaţiunile efectuate prin 

bancă şi numerar;  

 s-a întocmit registrul de operaţiuni privind controlul financiar preventiv propriu 

însumând un număr 16.399 poziţii; 

 s-au întocmit facturi şi note de debitare pentru recuperarea cheltuielilor comune 

aferente unităţilor care beneficiază de spaţii din Palatul Administrativ, spațiile din 

clădirea fostului Hotel Parc, garaj, imobil din Piața Trandafirilor nr.39;  

 s-au derulat operaţiuni de aprovizionare şi comandă, de distribuire şi facturare a 

carnetelor de comercializare și atestat de producător pentru primăriile comunale, 

municipale şi orăşeneşti;  

 s-a întocmit și depus documentația pentru obținerea ajutorului comunitar pentru 

furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate și de panificație în instituțiile 

școlare și s-a obținut suma de  688.872,96 lei;  

 s-a urmărit încadrarea plăţilor în bugetul aprobat pe capitole bugetare;  

 s-au întocmit lunar situaţii statistice pentru salarii, investiţii;  

 s-au întocmit şi depus lunar declaraţii pentru salarii la Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Mureș ; 

 s-au întocmit adeverinţe pentru concedii medicale și plata fondului de sănătate;  

 s-au întocmit adeverinţe de venit pentru obţinerea de credite şi bunuri cu plata în 

rate pentru angajaţii instituţiei;   

 s-a participat în comisii de preluare/predare a unor imobile, drumuri ce fac parte 

din domeniul public al Județului Mureș;  

 s-a întocmit bugetul de venituri şi cheltuieli pentru aparatul propriu al Consiliului 

Judeţean şi Centrul Militar Județean;  

 s-a realizat decontarea proiectelor  de subvenții nerambursabile  la  532 ONG uri 

dintre care: 152 cultură, 111 sport, 33 asistență socială, 18 tineret, 218 culte;  

 s-au calculat redevenţele  pentru 21 contracte aferente spațiilor închiriate la  Poli 

II si Poli I; 

 s-au înregistrat lunar  operaţiunile derulate prin conturi bancare de venituri şi 

cheltuieli deschise la Trezorerie și bănci comerciale;  

 s-a urmărit legislaţia cu privire la activităţile financiar-contabile;  

 s-a acordat  sprijin consiliilor locale în domeniul financiar-contabil. 

 s-au luat în evidenţă şi au fost analizate, în vederea fundamentării alocării de 

fonduri, solicitările de sprijin financiar ale instituţiilor publice, agenţilor economici 

din subordinea Consiliului Judeţean Mureş pentru cheltuieli de reparaţii şi investiţii; 
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 s-au întocmit şi s-au actualizat listele de investiţii, reparații și proiecte 

multianuale  ale aparatului propriu şi instituţiilor subordonate în conformitate cu 

sumele aprobate în bugetul Consiliului Judeţean Mureş; 

 s-au centralizat trimestrial rapoartele instituţiilor subordonate și aparatului 

propriu privind realizarea investiţiilor şi reparaţiilor; 

 s-a întocmit centralizatorul proiectelor cu finanţare nerambursabilă, 

monitorizându-se rambursările şi plăţile efectuate în cadrul acestora; 

 s-a asigurat asistența de specialitate în cadrul unităților de implementare a 

proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă; 

 s-a întocmit și actualizat centralizatorul privind solicitările de finanţare ale 

unităţilor administrativ-teritoriale şi sumele alocate acestora; 

 s-a asigurat participarea în cadrul comisiilor de selecție a proiectelor finanțate de 

către Consiliul Județean Mureș pe domeniile cultură, culte, sport, asistență socială și 

tineret; 

 s-au urmărit monitoarele oficiale şi jurnalele oficiale; 

 s-a realizat raportarea ajutoarelor de stat acordate de către Consiliul Judeţean 

Mureş în anul 2019; 

 s-a realizat raportarea împrumuturilor contractate de către Consiliul Judeţean 

Mureş în anul 2019; 

 s-au întocmit şi actualizat "Situaţia angajamentelor legale din care  rezultă 

cheltuieli pentru investiţii publice şi a creditelor bugetare aferente” şi proiectele de 

angajamente legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice conform 

OMFP nr. 614/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

 s-a asigurat centralizarea solicitărilor pentru echilibrarea bugetelor locale şi 

pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale venite de la 

unităţile administrativ-teritoriale în vederea fundamentării repartizării de sume cu 

aceste destinaţii; 

 s-a realizat corespondența cu instituțiile centrale și locale cu privire la aspecte de 

competența Direcției; 

 s-a acordat asistență de specialitate celorlalte direcții din cadrul Consiliului 

Județean Mureș; 

 s-a întocmit Programul acțiunilor culturale pentru anul 2019, ca secțiune a 

Programului de dezvoltare economico-socială a județului; 

 s-au aprobat un număr de 9 hotărâri care au generat condiții pentru elaborarea a 

106 de Convenţii privind parteneriatul Consiliului Judeţean Mureş cu instituţii şi 

organizaţii, respectiv 106 dosare pentru decontarea cheltuielilor aferente, în vederea 

realizării în comun a unor manifestări culturale sau sociale, cu mare impact asupra 

publicului; suma acordată pentru sprijinirea acestor acțiuni de interes public este de 

5.101.500 lei; la actele normative mai sus menționate se adaugă și un număr de 2 

dispoziții ale președintelui.  

 s-a acordat sprijin logistic şi a fost coordonată în mod direct acţiunea desfăşurată 

cu ocazia Zilei Naţionale a României, care a avut un impact considerabil;  

 s-au eliberat adeverinţe referitoare la statutul instituţiilor publice de cultură 

subordonate Consiliului Judeţean Mureş, în vederea depunerii unor proiecte culturale 

pentru accesarea unor fonduri nerambursabile;       
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 s-a întocmit  Calendarul pieţelor, târgurilor şi oboarelor din judeţul Mureş pe anul 

2019, conform propunerilor transmise de către unităţile administrativ-teritoriale din 

judeţ; documentele menţionate au fost postate pe site-ul propriu al Consiliului 

Judeţean Mureş pentru cunoaştere şi informare publică; 

 s-a analizat documentaţia de casare depusă de instituţiile subordonate precum şi 

documentaţia Consiliului Judeţean, inspectându-se în teren mijloacele fixe propuse, 

elaborându-se dispoziţii de aprobare a casării ( 21 dispoziţii);  

 s-a analizat documentația privind aprobarea transmiterii, fără plată, a unor bunuri 

(echipamente medicale, instrumentar, mobilier specific), din gestiunea Unităţii 

Administrativ Teritoriale – Județul Mureş în gestiunea Spitalului Clinic Județean 

Mureș, elaborându-se dispoziţii de aprobare a transmiterii (5 dispoziţii); 

 s-au luat măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a Comisiei de servicii publice 

din cadrul Consiliului Judeţean Mureş prin organizarea şi participarea la şedinţele 

bilunare/lunare ale acesteia(15 ședințe); 

 s-au transmis răspunsuri privind exercitarea/neexercitarea dreptului de 

preemţiune asupra unor imobile din categoria monumentelor istorice din judeţ; 

 s-au eliberat acorduri pentru utilizarea de spaţii din Palatul Culturii Târgu Mureş, 

conform Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.68/2011 privind administrarea 

Palatului Culturii, cu modificări ulterioare; 

 a fost acordată consultanţă de specialitate primăriilor locale pe probleme de 

patrimoniu, servicii publice; 

 s-au întocmit documentaţiile necesare pentru achiziţia de carburanţi auto și 

pentru încheierea de contracte de prestări servicii şi achiziţie de produse; 

 s-au întocmit note de necesitate pentru achiziţia de materiale; 

 s-a asigurat transportul în interesul serviciului; 

 s-au efectuat reparaţiile şi reviziile tehnice la autoturisme, inspecţii tehnice, 

achiziţionarea de rovignete la maşinile aflate în dotarea Consiliului Judeţean Mureş, 

întreţinerea parcului auto; 

 s-a realizat achiziţionarea de anvelope, asigurări facultative CASCO şi obligatorii 

RCA; 

 s-a ținut evidenţa parcărilor din garajele Consiliului Judeţean Mureș; 

 s-a asigurat aprovizionarea cu consumabile, rechizite de birou, materiale de 

curăţenie şi întreţinere, materiale igienico-sanitare;   

 s-au asigurat materialele de protocol, materialele necesare desfăşurării unor 

acţiuni culturale şi omagiale;   

 s-au asigurat condiţiile optime pentru desfăşurarea şedinţelor Consiliului 

Judeţean, Instituţiei Prefectului - judeţul Mureş sau a altor instituţii subordonate sau 

deconcentrate;        

 s-a asigurarea curăţenia în  spaţiile Consiliului Județean Mureș din Palatul 

administrativ și în imobilul situat pe strada Plutelor; 

 s-au efectuat reparaţii curente  la instalaţiile termice, electrice şi de apă în 

incinta Palatului Administrativ,  

 s-a asigurat iluminatul şi încălzirea în Palatul Administrativ şi în imobilul situat pe 

strada Plutelor; 

 s-a asigurat funcţionarea centralei termice şi a centralei telefonice; 

 s-a efectuat copierea şi multiplicarea documentelor; 
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 s-au făcut propuneri pentru întocmirea programului de achiziţii publice pentru 

anul 2020; 

 s-a realizat pregătirea și distribuirea a peste 1.200 de pachete cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă. 

Îmbunătăţirea modului de administrare a patrimoniului public judeţean: 

În anul 2019, o preocupare importantă a fost în continuare acurateţea modului de 

înscriere în Cartea funciară a bunurilor, furnizarea de documente ce atestă 

caracteristicile reale ale bunurilor.  

În acest sens, se participă în comisiile de recepție a serviciilor contractate pentru 

efectuarea măsurătorilor de precizie şi însuşirea documentaţiilor topo-cadastrale a 

unor tronsoane de drumuri  judeţene ce urmează a fi modernizate, precum şi a unor 

imobile, astfel:  

-  DJ134 Fântânele - Vețca - lim. Jud. Harghita - Șoard – DN 13C 

-  DJ 136 Sângeorgiu de Pădure-Bezid-lim.jud.Harghita; 

- DJ 154E Reghin (DJ154A)-Solovăstru-Jabenița-Adrian-Gurghiu (DJ153C) km 0+000-

11+500; 

- DJ 135 Târgu Mureș-Miercurea Nirajului-Sărățeni-lim.jud. Harghita; 

- DJ 151C Zau de Câmpie-Valea Largă- lim.jud.Cluj; km 0+000-12+500; 

- servicii pentru întocmirea documentațiilor tehnice cadastrale pentru imobilele 

expropriate în zona Chirileu, comuna Sânpaul; 

- servicii pentru întocmirea documentațiilor tehnice cadastrale în vederea 

actualizării datelor topo–cadastrale ale imobilului situat în localitatea Zau de 

Câmpie, str. Parcului nr.10. (imobil în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș); 

- servicii pentru întocmirea documentațiilor tehnice cadastrale vederea actualizării 

datelor topo–cadastrale ale imobilului situat în Târgu Mureș, str. Gheorghe 

Marinescu nr.50.(imobil în administrarea Spitalului clinic de Urgență Mureș). 

Au avut loc modificări şi completări ale domeniului public al judeţului, astfel, prin 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.125/2019 a fost aprobată achiziţia în 

domeniul public al judeţului Mureş a unui imobil din localitatea Călugăreni nr.5, în 

vederea dezvoltării Centrului interdisciplinar de cercetare de la Călugăreni, ulterior 

a fost încheiat și Contractul de vânzare-cumpărare. 

Prin hotărâri ale Consiliu Județean s-a dat acordul unor administratori de imobile ce 

aparțin domeniului public să efectueze lucrări de investiții, astfel: 

 - Spitalului Clinic Județean de Mureș pentru realizarea lucrărilor “Construire stație 

de tratare ape uzate” – faza SF;  pentru realizarea investiției “Lucrări de 

construcții, reabilitare energetică și lucrări conexe la Secția de Oncologie” – faza 

DALI; pentru realizarea investiției „Lucrări de construcții, reabilitare energetică și 

lucrări conexe la Secția de Oncologie” – faza DTAC; pentru executarea lucrărilor 

de construcție în vederea realizării investiției „Lift Boli Infecțioase I”; pentru 

executarea lucrărilor de construcție în vederea realizării investiției „Amenajare 

parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26”; 
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 - pentru înființarea și funcționarea unei grădinițe în imobilul situat în Târnăveni, str. 

Avram Iancu nr.160, care face parte din domeniul public al Județului Mureș; 

  - pentru realizarea investiției “Extindere și mansardare casă de locuit, reabilitare, 

amenajări interioare, amenajare accese, construire împrejmuire” la imobilul  

situat în Târnăveni, str. Plevnei nr.3 (imobil administrat de Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș). 

Totodată, unele bunuri/construcții, din cauza  gradului avansat de degradare, au fost 

trecute din domeniul public în domeniul privat al județului în vederea demolării. Cu 

această ocazie s-a pus în acord situația existentă în fapt a construcțiilor, cu evidența 

cantitativ valorică a bunului aparţinând domeniului public al Județului Mureș, prin 

scăderea din inventar și din evidența contabilă a bunurilor. 

Pentru dezvoltarea Aeroportului, a fost solicitat comunei Sânpaul trecerea unei 

suprafețe de teren din domeniul privat al comunei în patrimoniul județului, cu 

achitarea contravalorii bunului imobil. 

Tot în domeniul patrimoniului a fost sprijinit municipiul Târgu Mureș și orașul Luduș 

pentru elaborarea proiectelor de hotărâre de Guvern și a Notelor de fundamentare, 

în vederea modificării și completării domeniului public. 

Urmare a apariției Codului administrativ, competența de aprobare a atestării 

patrimoniului public, precum și a modificărilor și completărilor s-a transferat la 

nivelul unităților administrativ teritoriale, astfel încât proiectele de hotărâri de 

guvern nu au mai fost promovate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice (M.D.R.A.P.) 

Dezvoltarea serviciilor publice:  

Se evidențiază realizări în domeniul aplicării OUG 109/2011 privind guvernanța 

corporativă: 

- s-a adaptat  nivelul indicatorilor de performanță stabiliți pentru administratorii RA 

„Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” la noile condiții, rezultate urmare a 

finalizării reparației capitale la suprafețele de mișcare, prin adoptarea în acest 

sens a Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.78/27 iunie 2019 pentru modificarea 

Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.19/2018 privind aprobarea 

indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de administrație al R.A „ 

Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”.  

- s-a acordat prin hotărâre de consiliu județean (HCJ nr.49/09.05.2019)  ajutorul de 

exploatare pentru R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, urmare a cuprinderii 

Aeroportului Târgu Mureș pe schema ajutoarelor de stat de exploatare pentru 

aeroporturile regionale, aprobată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice (MDRAP) nr.1259/05.03.2019; 

- s-a stabilit prin hotărâre de consiliu județean (HCJ nr.105/29.08.2019),  sarcina 

pentru Consiliul de Administrație a RA “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” de a 

prezenta un Raport detaliat cu măsurile de regularizare/restituire către Consiliul 

Județean  Mureș a sumelor reprezentând compensație virată și neutilizată, 

respectiv neînregistrată pe costurile Regiei, în perioada 2011-2017; 
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- s-au evaluat membrii  Consiliului de administrație al SC Parc Industrial Mureș SA la 

terminarea mandatului de 4 ani (perioada 1.02-2015-1.02.2019) de către o comisie 

formată din specialiști ai executivului autorității; 

- s-a elaborat  de către Compartimentul patrimoniu, servicii publice și guvernanță 

corporativă, Scrisoarea de așteptări a autorității publice județene pentru următorul 

mandat de 4 ani al Consiliului de administrație la SC „Parc Industrial Mureș” SA, 

document  aprobat prin hotărâre de consiliu județean (HCJ nr.90/31.07.2019); 

- s-au numit administratori provizorii la SC Parc Industrial Mureș SA până la 

finalizarea procesului de selecție a reprezentantului Consiliului Județean Mureș 

(HCJ nr.145/28.11.2019).   

În cursul anului 2019 legislația în domeniul transportului județean de persoane a 

suferit modificări importante. 

Astfel, odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

51/2019, transportului public de persoane prin curse regulate în trafic județean îi 

sunt incidente dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, ieșind astfel din sfera serviciilor publice și intrând sub 

incidența regimului comercial cu denumirea de transport rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate. 

Anterior adoptării ordonanței de urgență mai sus-menționate, transportul județean 

de persoane prin curse regulate s-a aflat sub incidența Legii nr. 92/2007 a serviciilor 

de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, fiind considerat 

serviciu public. 

Drept urmare, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 

privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, și în baza 

Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și 

efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel 

județean, aprobate prin Ordinul comun nr. 1158/2336 din 2019 al minstrului 

transporturilor şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și 

administraţiei publice, la nivelul compartimentului de transport public judeţean au 

fost întocmite următoarele:  

- proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Programului judeţean de 

transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013 - 

2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.150/2012, cu 

modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean nr.155/28.11.2019; 

- proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile specifice, 

realizate de Consiliul Județean Mureș, în domeniul transportului rutier contra 

cost de persoane prin servicii regulate, publicat pe pagina de internet a 

instituției conform prevederilor din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

- regulament privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate la nivel judeţean; 



    49/84 

 
 

De asemenea, în perspectiva unei noi proceduri de atribuire a serviciului de transport 

prin curse regulate de persoane, la nivelul compartimentului a fost elaborat un 

proiect de optimizare a programului judeţean de transport pe grupe de trasee (156 

trasee cuprinse în 17 grupe). 

Întrucât, potrivit noilor dispoziții legale, Autoritatea Rutieră Română – ARR - nu mai 

deține competențe privind întocmirea, eliberarea, înlocuirea sau modificarea 

graficelor de circulație aferente licențelor pentru traseele județene, au fost 

întocmite graficele de circulație aferente unui număr de 161 trasee cuprinse în 

actualul program de transport precum și pentru cele 156 trasee cuprinse în proiectul 

de program de transport optimizat pe grupe de trasee. 

Cu ocazia prelungirii valabilității programului de transport și a licențelor de traseu și 

în baza notificărilor operatorilor de transport, au fost înlocuite 28 mijloace de 

transport titulare pe trasee cuprinse în programul judeţean de transport rutier de 

persoane prin curse regulate.  

Referitor la petițiile depuse în legătură cu modul de desfășurare a transportului prin 

curse regulate de persoane, în urma analizării sesizărilor primite în decursul anului, 

au fost necesare 10 acţiuni de verificare şi control, pe teren, a modului de efectuare 

a serviciului de transport. Rezultatul acestor verificări a condus la soluţionarea 

problemelor semnalate. 

În exercitarea atribuţiilor care îi revin, Autoritatea judeţeană de transport a 

colaborat cu administraţiile publice locale, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și  

cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice. 

Serviciul administrativ-întreţinere Complex „Transilvania Motor Ring”  

S-a realizat omologarea națională auto a circuitului de către Federația Romană de 

Automobilism Sportiv (FRAS), urmând să se realizeze și omologarea internațională. 

În decursul anului 2019 au avut loc un număr de 31 de evenimente private, corporate 

și sportive care au avut un impact pozitiv asupra practicanților de sporturi cu motor 

cât și a producătorilor de autoturisme și motociclete. Prin realizarea obiectivelor am 

urmărit  sporirea nivelului de cunoaștere a grupului țintă privind pachetul de oferte a 

circuitului și s-a reușit formarea unei comunități on line de aprox. 15000 de 

urmăritori a circuitului și diseminarea informațiilor privind existența circuitului 

precum și a activităților desfășurate.  

S-au întocmit documentații pentru servicii: de pază, de mentenanță, sisteme de 

supraveghere, de salubritate.  

De asemenea, s-a urmărit obiectivul general din proiect și anume, creșterea 

contribuției turismului la dezvoltarea locală și regională prin diversificarea serviciilor 

turistice, respectiv crearea în județul Mureș a unui „turism de nișă” – pentru amatorii 

de sporturi cu motor. Circuitul a fost prezentat în luna noiembrie 2019 la Târgul 

internațional de turism găzduit în complexul Romexpo din București. Târgul a avut un 

număr record de vizitatori, peste 14 000 de persoane. S-au primit peste 30 de 

solicitări de informații suplimentare via e-mail, 30 de la organizatorii de evenimente 

sportive și de la operatori de turism sportiv. 
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În decursul anului trecut s-au achiziționat bunuri pentru dotarea circuitului cu 

mobilier, utilaje, ecran de afișaj, s-a pus în funcțiune centrul medical.   

Îmbunătăţirea instrumentelor de control privind serviciile publice coordonate: 

- pe parcursul anului, s-a monitorizat ajutorul de exploatare acordat și modul de 

realizare a bugetului de venituri şi cheltuieli la RA „Aeroportul Transilvania  Târgu 

Mureş. Ajutorul de exploatare a fost majorat de la 4.800 mii lei la 5.500 mii lei, 

urmare a creșterii costurilor Regiei, de asemenea a fost rectificată activitatea de 

investiții prin includerea de obiective noi, urgente și renunțarea sau reprogramarea  

celor care mai suportă amânare, prin redistribuiri de fonduri în cadrul volumului inițial 

aprobat din fonduri publice (11.860 mii lei); 

- s-a efectuat evaluarea anuală (pentru anul 2018) a performanței membrilor 

Consiliului de administrație ai RA “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”. Printr-o 

comisie formată din specialiști ai autorității s-a analizat modul de realizare a 

indicatorilor de monitorizare (obligatorii) precum și a indicatorilor cheie de 

performanță (ICP) pentru acordarea componentei variabile a remunerației. Menționăm 

faptul că, întrucât la nivelul anului supus evaluării(2018)  nu au fost realizați 2 

indicatori ICP, și anume „Creșterea numărului de pasageri” și „Creșterea 

productivității muncii”, administratorii nu au primit componenta variabilă a 

remunerației (premiul anual). Un extras al raportului de evaluare s-a publicat pe site-

ul Consiliului Județean Mureș la secțiunea “Guvernanță corporativă”, în conformitate 

cu  prevederile art.17 din OUG nr.109/2011 ; 

- s-au monitorizat  realizările financiare la RA “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, 

precum și la  SC Parc Industrial Mureş SA unde Consiliul Judeţean Mureş are calitatea 

de acţionar majoritar, prin aprobarea situațiilor financiare anuale la 31 decembrie 

2018 (bilanț și anexe) în plenul Consiliului Judeţean Mureș;  

- s-a completat și încărcat pe portalul e-guvernare.ro,  darea de seamă S1100, ce 

vizează raportarea stadiului de ducere la îndeplinire a prevederilor OUG 109/2011 

privind guvernanța corporativă respectiv, selecția administratorilor, indicatorii de 

performanță și lista administratorilor în funcție la întreprinderile publice aflate sub 

autoritatea noastră, respectiv, RA „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” și SC „Parc 

Industrial Mureș” SA; 

- s-a elaborat Raportul privind întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului 

Județean Mureș, în anul 2018 și s-a publicat pe site-ul autorității, la secțiunea 

Guvernanță Corporativă, în conformitate cu prevederile art.58 alin.(1)-(3) din OUG 

nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

- s-a participat în comisiile de evaluare a managerilor instituţiilor de cultură pentru  

evaluările anuale, respectiv finale, în vederea aplicării legislaţiei în domeniu. 

Evaluarea s-a făcut în raport cu realizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă 

cuprinse în contractele de management, rezultatele fiind aprobate prin hotărâri de 

consiliu judeţean;  

- s-a urmărit şi raportat trimestrial către Direcţia integrare europeană, modul de 

îndeplinire a programului acţiunilor culturale desfăşurate la nivelul fiecărei instituţii 

de cultură subordonate şi sumele solicitate în acest sens. 
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În anul 2019 Direcţia economică a gestionat un buget în sumă totală de 1.318.205.500 

lei, din care: 

 504.274.000 lei bugetul propriu al consiliului judeţean, cu următoarele surse de 

finanţare: 

 venituri proprii 127.194.000 lei; 

 sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale 151.687.000 lei; 

 sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor: 37.853.000 lei; 

 sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene şi 

comunale: 9.000.000 lei; 

 subvenţii pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap: 1.204.000 

lei; 

 subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea 

investițiilor în sănătate:11.333.000 lei; 

 excedent al anilor precedenţi pentru finanţarea secţiunii de funcționare și 

dezvoltare: 101.000.000 lei; 

 subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea 

Programului Național de Dezvoltare locală: 52.899.000 lei; 

 subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și 

neutralizare a deșeurilor de origine animală: 720.000 lei; 

 Sume aferente proiectelor de finanțare europene: 8.884.000 lei; 

 Subvenții primite din Fondul de intervenție:2.500.000 lei. 

 382.217.500 lei venituri extrabugetare, reprezentând veniturile proprii ale 

instituţiilor subordonate, inclusiv spitalelor preluate în anul 2010, şi sumele 

primite din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări de Sănătate. 

 431.714.000 lei aferent bugetelor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, 

din care: 

  sume din cota de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul 

de stat în anul 2019: 28.492.000 lei ; 

  cote din impozitul pe venit repartizate potrivit art. 6 alin. (6) din Legea 

bugetului de stat pe anul 2019: 393.056.000 lei; 

  sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 

judeţene şi comunale:10.166.000 lei. 

Prin cele 9 rectificări/modificări de buget pe parcursul anului 2019 s-a urmărit 

asigurarea unei flexibilităţi în alocarea şi utilizarea resurselor financiare în funcţie de 

sarcinile prioritare.  

S-a reuşit, în permanență, redimensionarea bugetelor în funcţie de modificările 

intervenite pe parcursul execuţiei, adaptându-se nevoilor concrete, uneori renunţând 
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la proiectele iniţiale şi incluzând altele noi, de strictă actualitate. Astfel, s-a reuşit 

utilizarea judicioasă a resurselor financiare, redimensionând bugetele la volumul 

optim necesar desfăşurării activităţilor.  

 

VI. Direcția juridică și administrație publică 

Genica Nemeș – director executiv 

Serviciul juridic  

Adriana Farkas – șef serviciu  

Erika Lefter – consilier juridic 

Lokodi Emöke – consilier juridic 

Alina Buta – consilier juridic 

Szoverfi Gabriela - consilier 

Kakasi András – consilier juridic 

Ionuț Catrinoi – consilier 

 

Serviciul Juridic 

În cursul anului 2019, - Serviciul juridic, coordonat de un şef serviciu, a funcţionat cu 

6 consilieri juridici (5 consilieri juridici superiori, respectiv 1 consilier juridic 

asistent) din cele 8 funcţii de execuţie prevăzute în organigramă, un post de consilier 

juridic superior şi unul de consilier fiind iniţial temporar vacante, iar ulterior au 

devenit vacante.  

Principalele activităţi ale serviciului pot fi grupate pe următoarele domenii: 

1. Reprezentarea în instanţă a Consiliului Judeţean Mureş şi Judeţului Mureş, a 

instituţiilor subordonate şi autorităţilor publice locale, într-un număr de 238 de 

cauze, după cum urmează:  

 115 litigii înregistrate în anii anteriori, aflate în curs de soluţionare la diferite 

grade de jurisdicţie, în următoarele materii juridice: 

o contencios administrativ – 71, din care:  

 anulare act administrativ – 8; 

 anulare Certificat de încadrare în grad de handicap - 45;  

 obligaţie de face – 5; 

 litigii privind achiziţiile publice – 7;  

 litigii privind funcţionarii publici -2;  

 corecţii financiare – 4; 

o litigii de muncă - 10; 

o civil - 32, din care: 

 pretenţii – 10; 

 revendicare imobiliară - 4; 

 rectificare de carte funciară – 1;  

 contestaţie la executare – 5; 

 plângere contravenţională - 4; 

 grănițuire - 1; 

 obligaţie de a face -2; 
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 desfiinţare construcţii - 1; 

 acţiune în răspundere contractuală – 3; 

 accesiune imobiliară -1 

o comercial - 2; 

Din cele 115 de cauze, au fost finalizate în cursul anului 2019 un număr de 84 cauze, 

rămânând în curs de soluţionare 31 de litigii. 

 123 litigii înregistrate în anul 2019, din care: 

o contencios administrativ – 91, din care:  

 anulare act administrativ – 5; 

 anulare Certificat de încadrare în grad de handicap - 77;  

 litigii privind achiziţiile publice – 4;  

 litigii privind funcţionarii publici -1;  

 obligaţie de face – 4; 

o litigii de muncă - 5; 

o civil - 21, din care: 

 pretenţii – 3; 

 contestaţie la executare – 5; 

 plângere contravenţională - 7; 

 plasament – 1; 

 obligaţie de a face – 1; 

 acţiune în răspundere contractuală – 2; 

 evacuare -1; 

 expropriere -1; 

o comercial – 4; 

o penal – 2. 

Din cele 123 de cauze, au fost finalizate în cursul anului 2019 un număr de 50 cauze, 

rămânând în curs de soluţionare 73 de litigii. 

2. Activităţi specifice administraţiei publice locale şi alte activităţi care implică 

asistenţă/consultanţă juridică: 

 întocmirea de rapoarte juridice pentru cele 171 de hotărâri supuse aprobării 

Consiliului Judeţean Mureş, respectiv întocmirea sau participarea la întocmirea 

de referate pentru un număr de 3 dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, în domeniile cu competenţă de reglementare; 

 acordarea de consultanţă juridică atât departamentelor din aparatul de 

specialitate al autorităţii, cât şi instituţiilor subordonate, precum şi autorităţilor 

publice locale; 

 analiza a 183 proiecte de acte normative sau de modificare a actelor normative 

existente transmise de Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România şi 

formularea  de puncte de vedere, observaţii şi propuneri  asupra acestora; 

 verificarea proiectelor de acte normative care sunt supuse aprobării la nivel de 

Guvern  -  proiecte de hotărâri de guvern;  

 participare ca membru în comisii de evaluare a ofertele în vederea atribuirii 

contractelor de achiziţie publică de produse, servicii şi lucrări; 
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  punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti; 

 avizarea contractelor şi a actelor adiţionale încheiate de Consiliul Judeţean 

Mureş; 

 soluţionarea unui număr de 1910 acte de corespondenţă repartizate serviciului 

juridic în anul 2019, precum şi a unui număr de 97 acte soluţionate în comun cu 

alte direcţii/servicii, cărora le-au fost repartizate; 

 participarea la implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă din 

fonduri europene, prin consilierii juridici desemnaţi în Unităţi de Implementare a 

Proiectelor, asigurând suport juridic în 4 UIP – uri; 

 participarea la lucrările Comisiilor de evaluare a proiectelor depuse pentru 

acordare de finanţări nerambursabile în domeniul asistenţei sociale, culturii şi 

cultelor; 

 participarea la activitatea Comisiei de disciplină; 

 participarea la realizarea Programului pentru şcoli al României pentru anul şcolar 

2019 – 2020; 

 participarea în comisii de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru 

ocuparea unor funcţii publice în cadrul Consiliul Judeţean Mureş şi a unor 

instituţii subordonate; 

 participare în comisiile de evaluare a managementului instituţiilor de cultură 

subordonate CJ Mureş şi asigurarea secretariatului acestora; 

 participarea la lucrările Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a 

altor drepturi reale şi acordarea despăgubirilor aferente imobilelor situate în 

comuna Mica, expropriate în vederea realizării obiectivului de investiţii 

„Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN15) – Mica – 

Târnăveni (DN14A) - judeţul Mureş”, numită în temeiul Legii nr. 255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică, pentru realizarea unor obiective 

de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, 

prin Dispoziţia nr. 441/2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş; 

 participarea la lucrările Grupului de lucru pentru gestionarea situațiilor de 

urgență generate de prezența animalelor sălbatice în zonele locuite de pe raza 

județului Mureș; 

 participarea la Grupul de lucru pentru identificarea obstacolelor în calea liberei 

circulaţii a serviciilor şi a dreptului de stabilire a persoanelor, existente în actele 

normative adoptate de către autorităţile publice locale din judeţul Mureş;  

  participarea în Echipa de Gestionare a Riscurilor la nivelul aparatului propriu al 

Consiliului Judeţean Mureş; 

 participarea în Grupul de lucru pentru elaborarea şi implementarea Sistemului de 

Control Intern/Managerial; 

 asigurarea secretariatului Comisiei Juridice, Ordine Publică şi Integrare 

Europeană, la un număr de 15 şedinţe. 

3. Activităţi în domeniul cooperării inter-instituţionale: 
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 reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş în consiliul de administraţie la  Spitalul 

Clinic Judeţean Mureş, Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, 

Centrul Şcolar de  Educaţie Incluzivă nr. 3 din Reghin, Centrul Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş. 

 reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş în consiliul etic al Spitalului Clinic 

Judeţean Mureş,  al Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, al 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş şi al Institutului de Boli 

Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş; 

 reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş în Comisia de Stabilire a 

zonelor/localităţilor deficitare din punct de vedere al existenţei medicilor de o 

anumită specialitate, pe lângă Casa de Asigurări de Sănătate Mureş; 

 reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie la 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Târnava Mare” şi Asociaţia 

Microregională Iernuţeana. 

 

Serviciul administrație publică și cancelarie 

Delia Belean – șef serviciu  

Ligia Dascălu – consilier 

Cristina Moldovan – consilier 

Carmen Orășan – consilier 

Gabriela Covaci – consilier 

Gabosi Magdolna – consilier 

Biro Katalin - consilier 

Eugenia Cășvan – consilier 

Monica Pop – consilier 

Monica Curticăpean – consilier 

Cristina Mureșan – consilier 

Livia Nemeș – consilier 

Veronica Linca – consilier 

 

În cursul anului 2019 Serviciul Administraţie Publică şi Cancelarie, coordonat de un 

şef serviciu, a funcţionat cu un număr de 12 consilieri din cele 15 posturi de execuție 

prevăzute în organigramă, 1 post fiind temporar vacant iar 2 posturi fiind vacante.   

Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de normele legale în vigoare, Consiliul 

Județean Mureș, ca autoritate deliberativă, s-a întrunit pe parcursul anului 2019, în 

16 şedinţe, din care 12 ordinare și 4 extraordinare, adoptându-se un număr de 171 de 

hotărâri, care au fost publicate pe site-ul propriu și comunicate tuturor celor 

interesați.  
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Totodată, s-a asigurat consemnarea dezbaterilor din cadrul ședințelor consiliului 

județean și a modului în care și-a exercitat votul fiecare consilier județean, prin 

înregistrarea audio și redactarea proceselor-verbale ale ședințelor, acestea fiind 

publicate pe site-ul propriu și afișate la sediul instituției, după aprobarea lor de 

către plenul consiliului județean. 

Toate ședințele Consiliului Județean Mureș au fost publice, astfel că accesul 

reprezentanților mass-media a fost liber, fiindu-le puse la dispoziție materialele care 

au fost supuse dezbaterii.  

Principalele probleme dezbătute în cadrul ședințelor de plen ale consiliului județean 

au vizat: 

 gestionarea economică și socială: adoptarea bugetului propriu al județului și 

rectificarea acestuia; aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș, repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor 

defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea drumurilor județene și 

comunale; acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul public al județului 

Mureș, pentru anul 2019, în domeniile cultură, culte, sport, asistență socială și 

tineret; execuția bugetului consiliului județean; aprobarea unor prețuri și tarife; 

aprobarea prețurilor medii la produsele agricole; stabilirea costului mediu lunar de 

întreținere/beneficiar al serviciilor oferite prin unitățile/serviciile/centrele aflate în 

structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș – 55 de 

hotărâri; 

 gestionarea patrimoniului județului, care a vizat darea în administrare, închiriere, 

concesiune sau folosință gratuită a unor imobile din domeniul public și privat al 

județului Mureș în vederea desfășurării de activități – 35 de hotărâri; 

 reglementarea activității aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș și 

a instituțiilor publice din subordine – 37 de hotărâri; 

 gestionarea serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate speciale 

în județul Mureș – o hotărâre; 

 promovarea de parteneriate cu alte autorități și instituții publice – 20 de hotărâri; 

 aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru unele investiții – 23 de hotărâri. 

În exercitarea atribuțiilor cu care este investit președintele consiliului județean, în 

anul 2019 au fost emise un număr de 618 de dispoziţii, care au fost comunicate 

tuturor celor interesaţi şi au vizat în special:  

  constituirea unor comisii de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, de 

recepție a proiectelor tehnice pentru diverse lucrări, de evaluare a ofertelor pentru 

atribuirea contractelor de servicii, achiziții publice și lucrări , de  aprobare a 

scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe și casarea unor bunuri aparținând 

instituțiilor din subordinea consiliului județean: 155; 

  probleme de personal-stabilirea drepturilor salariale pentru funcționarii publici și 

personalul contractual, angajarea de personal, delegare de atribuții:  – 316; 
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  aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie/prenumelui – 52;  

  convocarea consiliului județean în ședință ordinară/extraordinară – 16: 

  aprobarea bugetului pe anul 2019, repartizarea pe trimestre a bugetului, 

aprobarea finanțărilor din bugetul public al județului în domeniile: cultură, culte, 

asistență socială, sport, activități de tineret – 28; 

  scoaterea din funcțiune și casarea unor bunuri sau mijloace fixe: 25; 

  alte domenii: 26. 

Principalele activităţi desfăşurate în domeniul asistenţei sociale: 

 Implementarea Programului pentru școli al României în județul Mureș, în anul 

școlar 2018-2019 

În perioada ianuarie-aprilie 2019, până la data încheierii noilor contracte de 

furnizare, aferente anului școlar 2018-2019, furnizarea și distribuția produselor 

lactate și a produselor de panificație, preșcolarilor din grădinițele cu program normal 

de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și elevilor din 

învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Mureș, exclusiv 

pentru unitățile de învățământ din orașul Miercurea Nirajului, s-a realizat în baza 

actelor adiționale, încheiate la Contractul de furnizare nr.3F/08.09.2017 cu S.C 

FRIESLANDCAMPINA ROMÂNIA S.A, respectiv la Contractul de furnizare 

nr.3G/15.09.2017 cu S.C.GRANPAN DOR S.R.L. 

În urma finalizării procedurii de achiziție publică și desemnarea câștigătorilor, în 

cursul lunii aprilie a anului 2019 au fost încheiate acordurile-cadru de furnizare a 

produselor, cu o durată de 2 ani, precum și contractele subsecvente nr.1 la 

acordurile-cadru de furnizare și distribuție a fructelor, laptelui, produselor lactate și 

produselor de panificație pentru perioada 06.05.2019-14.06.2019 din anul școlar 

2018-2019. 

Pentru preșcolarii și elevii din unitățile care aparțin orașului Miercurea Nirajului, 

unitatea administrativ-teritorială și-a asumat organizarea la nivel local a procedurii 

de contractare a produselor ce se distribuie în cadrul Programului. 

În cursul anului 2019 s-a monitorizat derularea contractelor mai sus menționate, în 

ceea ce privește spaţiile de depozitare, calitatea produselor, modul de distribuţie şi 

transportul la unităţile de învăţământ, de către Consiliul Judeţean Mureş, Direcţia de 

Sănătate Publică a Judeţului Mureş și Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Mureş. 

Din analiza constatărilor rezultă că în general s-au respectat prevederile legale şi 

prescripţiile tehnice cu privire la calitatea şi distribuţia produselor, constatându-se 

unele abateri în ce privește spațiile de depozitare în unitățile școlare, calitatea 

cornurilor și a biscuiților (care pe lângă faptul că au fost neconforme, nu sunt nici pe 

gustul copiilor datorită ingredientelor impuse de HGR nr.640/2017) și neambalarea 

individuală a merelor. 

Prin Programul pentru școli al României, în anul școlar 2018-2019 au fost distribuite 

produse la un număr de 58.621 beneficiari, din care 9.816 preșcolari, 27.608 elevi ai 
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claselor pregătitoare și ai claselor I-IV, 16.032 elevi ai claselor V-VII și 5.165 elevi ai 

claselor a VIII-a. 

Implementarea Programului pentru școli al României în județul Mureș, în anul școlar 

2019-2020 

În luna septembrie a anului 2019 au fost încheiate contractele subsecvente nr.2 la 

acordurile–cadru de furnizare și distribuție a fructelor, laptelui, produselor lactate și 

a produselor de panificație pentru perioada 09.09.2019-12.06.2020 din anul școlar 

2019-2020, ulterior încheindu-se și actele adiționale nr.1 și 2 la contractele 

subsecvente menționate mai sus. 

În perioada 16-25 septembrie 2019, în baza Ordinului Prefectului Județului  Mureș 

nr.341/13.09.2019 au fost efectuate controale atât la furnizori, cât și la unitățile de 

învățământ, de către instituțiile cu competențe de control, ce au vizat monitorizarea 

derulării contractelor subsecvente nr.2 în ceea ce privește spaţiile de depozitare, 

calitatea produselor, modul de distribuţie şi transportul la unităţile de învăţământ. 

S-au constatat unele abateri în ceea ce privește spațiile de depozitare în unitățile 

școlare, calitatea cornurilor și a biscuiților (care pe lângă faptul că au fost 

neconforme, nu sunt nici pe gustul copiilor datorită ingredientelor impuse de HGR 

nr.640/2017), respectarea graficului de livrare și ambalarea individuală a merelor. 

În cursul anului 2019 s-a depus cerere la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură Mureş pentru aprobarea solicitantului de ajutor comunitar pentru 

furnizarea laptelui  și merelor în instituţiile şcolare. 

În vederea punerii în aplicare a prevederilor art.18, alin.(3), lit.b) din H.G.R. 

nr.640/2017, cu modificările și completările ulterioare, lunar s-a transmis Instituției 

Prefectului Județului Mureș, copie după materialul publicat în limba română și 

maghiară, în ziarele locale, referitoare la informarea publicului larg cu privire la 

implementarea Programului pentru școli al României în județul Mureș.       

Prin Programul pentru școli al României, în anul școlar 2019-2020 se distribuie 

produse la un număr de 55.881 beneficiari, din care 8.983 preșcolari, 26.431 elevi ai 

claselor pregătitoare și ai claselor I-IV, 15.213 elevi ai claselor V-VII și 5.254 elevi ai 

claselor a VIII-a. 

În ceea ce privește activitatea de neutralizare a subproduselor de origine animală 

care nu sunt destinate consumului uman, astfel cum prevede O.G. nr.24/2016, cu 

modificările și completările ulterioare, menționăm că nu s-a putut realiza 

contractarea acestui serviciu, deși în cursul anului 2019 s-au organizat 5 proceduri de 

achiziție directă.   

Astfel, în urma organizării procedurilor de licitație, nu s-a prezentat nici un ofertant, 

nefiind interesați să contracteze în condițiile și limitele schemei de ajutor de stat 

reglementate de 0,90 lei/kg), respectiv a numărului extrem de redus de 

incineratoare existente pe piața internă, situate la distanțe relativ mari de județul 

Mureș. 
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Alte activități specifice administrației publice: 

 participarea la lucrările comisiilor de evaluare a proiectelor depuse pentru 

acordarea de finanţări nerambursabile în domeniul asistenței sociale și sport;  

 participarea la activitatea Comisiei de disciplină; 

 participarea la lucrările Comisiei de orientare școlară și profesională din cadrul 

Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș, fiind emise un 

număr de 686 certificate de orientare şcolară şi profesională; 

 asigurarea necesarului de atestate de producător şi carnete de comercializare 

pentru unităţile administrativ-teritoriale din judeţ;  

 asigurarea secretariatului la Comisia pentru agricultură şi mediu - 14 ședințe, 

întocmindu-se procesul-verbal al şedinţelor, avizele şi raportul de activitate al 

comisiei;  

 asigurarea secretariatului pentru Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureș; 

 editarea publicației Monitorului Oficial al Județului Mureș și publicarea pe site-ul 

instituției – 12 numere;  

 soluţionarea unui număr de 2701 acte de corespondenţă repartizate serviciului  în 

anul 2019; 

 s-au întocmit note interne/referate prin care s-au stabilit măsuri de protejare şi 

gestionare corespunzătoare a documentelor aflate în depozitul de arhivă;  

 s-au întocmit referate care au stat la baza eliberării adeverinţelor de salarizare  

solicitate de către petenţi; 

 s-a finalizat lucrarea de selecționare a documentelor cu termen de păstrare 

expirat, cuprinzând 57 metri liniari de documente, precum și lucrarea de 

selecționare a ștampilelor scoase din uz;  

 s-a procedat la predarea maculaturii către centrul de colectare, însumând 1,8 

tone; 

 s-a actualizat Nomenclatorul arhivistic al documentelor, care a fost aprobat prin 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureșnr.587/19.12.2019. 

 

În ceea ce privește activitatea de primire, înregistrare și urmărire a soluționării și 

expedierii documentelor, în perioada ianuarie – decembrie 2019 au fost înregistrate 

la registratura generală un număr de 34.854 de acte, care au fost repartizate, după 

cum urmează: 

 

 Președinte                -    43; 

 Vicepreşedinte 1               -      3; 

 Vicepreşedinte  2                -      1; 

 Administrator Public                        -    57; 

 Secretar                -      7; 

 Cabinet Demnitar               -   170; 

 Direcția Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte       - 3348; 

 Serviciul Resurse Umane               - 3407; 

 Compartimentul Audit Public Intern            -    33; 

 Direcția Economică               - 8575; 

 Direcția Juridică și Administrație Publică           - 4406; 
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 Direcția Amenajare Teritoriu și Urbanism             - 5240; 

 Direcția Tehnică                 - 9564. 

Conducerea Consiliului Județean Mureș a primit în audienţă un număr de 71 de 

cetăţeni, problemele petenţilor vizând: 

  administrație publică          -   6;  

 amenajarea teritoriului și urbanism     - 38;  

 buget finanțe                                      -   3;  

 drumuri și poduri                                 -  6;  

 juridic                                                 -  4;  

 servicii publice                                    -   2; 

 social                                                  -   4; 

 diferite cereri                                      -   8.  

În cursul anului 2019 au fost adresate consiliului judeţean, de către cetăţeni şi 

organizaţii legal constituite, un număr de 274 de petiţii. În funcţie de domeniul 

sesizat, acestea au fost repartizate spre soluţionare compartimentelor de 

specialitate din aparatul propriu. Petiţiile au vizat următoarele domenii de interes:  

 administraţie publică                    – 38;  

 amenajarea teritoriului şi urbanism   – 81;  

 buget finanțe                                    –   1;  

 diferite cereri           – 13; 

 drumuri şi poduri                     – 37;  

 investiţii - reparaţii          –   5;  

 juridic                      – 29; 

 mediu            –   7; 

 resurse umane           –   4; 

 reveniri cu aceeași probleme         –   1; 

 servicii publice           –  32;  

 social            –  25;  

 turism            –   1. 

În perioada ianuarie-decembrie 2019, la Consiliul Judeţean Mureş au fost înregistrate  

un număr de 46 de solicitări privind liberul acces la informaţiile de interes public.  

Cererile au vizat informaţii referitoare la:  

 utilizarea banilor publici      – 25; 

 modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice  – 11;  

 acte normative, reglementări     – 10. 

Solicitările formulate  verbal au fost în număr de 120 şi au vizat informaţii 

referitoare la:  

 utilizarea banilor publici      –   1;  

 modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei   – 10;  

 acte normative       – 94;  

 informații privind activitatea şi coordonatele de  

contact ale unor instituţii publice                                 –  15. 
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În anul 2019 au fost înregistrate un număr de 15 acte în baza Legii 52/2003 privind 

transparența decizională, după cum urmează: 

 Direcția Juridică și Administrația Publică       -  2 

 Direcția Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte  – 13. 

 

Alte activități desfășurate: 

- a furnizat cetățenilor informații cu privire la activitatea Consiliului Județean 

Mureș; 

- a furnizat informații cu privire la modalitatea de obținere a documentelor 

(certificate de urbanism, autorizații, adeverințe) care intră în sfera de 

competență a Consiliului Județean; 

- a organizat audiențele la conducerea autorității: înscrierea în audiență, 

participarea la audiență, consemnarea în registrul de audiențe și întocmirea 

notelor de audiență cu soluția propusă de conducător și urmărirea comunicării 

răspunsului în termenul legal;   

- a actualizat baza de date care conține informațiile de interes public, în colaborare 

cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Mureș.  

 

VII. Direcția amenajare teritoriu și urbanism 

arhitect șef: Răzvan Cornel Șipoș  

Serviciul avizare, autorizare şi control 

Cătălin Mihai Platon - șef serviciu:  

Csongvay Agneta - consilieri:  

Bende Katalin - consilieri:  

Lenuța Deac - referent:  

3 posturi vacante de consilieri 

1 post vacant de referent de specialitate 

Compartimentul situaţii de urgenţă 

Nicoleta Andreea Baciu - consilier 

Serviciul urbanism 

Șef serviciu: vacant 

Compartimentul planificare teritoriu, urbanism şi G.I.S. 

Blaskievics Adam - consilier 

Călin Alexandru Pop - consilier 

Mirela Elena Lungu - consilier 

Compartimentul informatică 

Adrian Gorea – consilier  

Elvira Iuliana Ciobotă - consilier  

Manuela Mușat - consilier 

Ovidiu Ghidiu – consilier 
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Direcția amenajare teritoriu și urbanism asigură la nivel judeţean dezvoltarea 

durabilă a comunităţii, coordonarea activităţilor de dezvoltare teritorială, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu şi a calităţii 

arhitecturale. 

Serviciul avizare, autorizare şi control 

 A asigurat emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare (AC/AD) pentru 

amplasamentele situate pe teritoriul administrativ al judeţului, conform  

competenţelor de emitere stabilite prin Legea nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, respectiv analizează documentaţiile depuse; 

 A asigurat participarea la recepţia lucrărilor autorizate; 

 A asigurat emiterea avizelor de specialitate solicitate de primarii unităţilor 

administrativ teritoriale în situaţia inexistenţei structurilor de specialitate la 

nivelul primăriilor respective; 

 A redactat avizele de specialitate solicitate de primarii unităţilor administrativ 

teritoriale în baza convenţiei încheiate cu preşedintele consiliul judeţean; 

 A efectuat regularizarea taxelor de autorizare; 

 A stabilit taxele pentru avize şi autorizaţii de construire/desfiinţare conform Legii 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal; 

 A colaborat cu serviciul juridic în clarificarea sau soluţionarea unor situaţii legate 

de respectarea legalităţii, privind eliberarea autorizaţiilor de 

construire/desfiinţare şi avize; 

 A asigurat, la cerere, consultanţă şi sprijin primăriilor din judeţ, în domeniul 

propriu de activitate; 

 A verificat în limita competenţelor sesizările şi reclamaţiile adresate de către 

persoanele fizice şi juridice, a întocmit şi prezentat note de constatare şi a 

redactat scrisorile de răspuns; 

  A urmărit respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de 

construcţii pe teritoriul administrativ al judeţului în conformitate cu prevederile 

Legii nr.50/1991, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; 

 A întocmit planul de control anual; 

 Ţine evidenţa controalelor în domeniul disciplinei în construcţii, precum şi 

registrul proceselor verbale de constare a contravenţiilor în acest domeniu; 

 A asigurat publicitatea autorizaţiilor de construire/desfiinţare prin afişare la 

sediul instituţiei; 

 A colaborat cu Inspecţia de Stat în Construcţii şi Direcţia de Statistică la 

solicitarea acestor instituţii; 

 A elaborat proiecte de hotărâre de consiliul județean; 
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 Asistență tehnică de specialitate acordată UAT-urilor:  

- au fost încheiate un nr. de 90 de convenții pentru emiterea avizului 

Arhitectului șef pentru avizarea proiectelor de autorizații de 

construire/desființare din aria de competență a primarilor de comune; 

- au fost încheiate un nr. 2 protocoale pentru emiterea de către Președintele 

consiliului județean a autorizațiilor de construire/desființare pentru lucrări 

din aria de competență a primarilor de comune. 

Compartimentul situații de urgență 

 A actualizat în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al 

Judeţului Mureş Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pentru judeţul Mureş; 

 A înaintat spre aprobare Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva 

incendiilor şi măsurile de optimizare a acesteia; 

 A asigurat instruirea şi a actualizat fişele de instructaj ale personalului din cadrul 

consiliului judeţean; 

 A inițiat procedura de achiziție a serviciilor de tipărire -  revista Pompierii 

Mureșeni; 

 A colaborat cu Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Mureș pentru 

întocmirea carnetului de mobilizare al judeţului; 

 A organizat în colaborare cu I.S.U. Horea al Judeţului Mureş concursurile 

profesionale; 

 A elaborat proiecte de hotărâre de consiliu județean; 

 Contracte de achiziții publice: servicii de consultanță tehnică pentru organizarea 

concursului de soluții Reabilitarea arhitecturală și peisagistică a ansamblului 

memorial de la Oarba de Mureș. 

Serviciul urbanism 

Compartimentul planificare teritoriu, urbanism și G.I.S. 

 A asigurat emiterea certificatelor de urbanism (CU) pentru amplasamentele 

situate pe teritoriul administrativ al judeţului, conform  competenţelor de 

emitere stabilite prin Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

colaborare cu Serviciul avizare, autorizare şi control;  

 A stabilit taxele pentru avize şi pentru certificate de urbanism conform Legii 

nr.571/2003 privind Codul Fiscal; 

 A asigurat emiterea avizelor de specialitate solicitate de primarii unităţilor 

administrativ teritoriale în situaţia inexistenţei structurilor de specialitate la 

nivelul primăriilor respective pentru emiterea certificatelor de urbanism din 

competenţa de emitere a primarilor; 

 A operat înregistrarea certificatelor de urbanism în banca de date specifică în 

vederea monitorizării acestor acte; 
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 A asigurat publicitatea certificatelor de urbanism prin afişare la sediul instituţiei; 

 A efectuat corespondenţa cu instituţiile şi persoanele fizice şi juridice, necesară 

pentru completarea şi/sau pentru clarificarea documentaţiilor prezentate pentru 

avizare şi/sau emiterea certificatelor de urbanism; 

 A coordonat activitatea de elaborare, avizare şi aprobare a planurilor urbanistice 

generale, zonale şi de detaliu aferente localităţilor judeţului; 

 A asigurat, la cerere, consultanţă şi sprijin primăriilor din judeţ, în domeniul 

propriu de activitate; 

 A coordonat activitatea de realizare GIS pentru domeniile privind documentaţiile 

de amenajarea teritoriului şi urbanism, date specifice procesului de avizare, 

autorizare şi control, situaţii de urgenţă, hărţi de hazard, hărţi de risc, 

monumente istorice, situri istorice şi de arhitectură şi a rezervaţiilor naturale, 

baze de date urbane şi teritoriale; 

 A întocmit planul anual de control; 

 A colaborat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, la întocmirea şi 

urmărirea aplicării măsurilor de protecţie a mediului în localităţi şi în teritoriu. 

 A asigurat secretariatul Comisiei tehnice judeţene pentru avizarea 

documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului; 

 A analizat, avizat, redactat şi eliberat avizele comisiei tehnice judeţene, în baza 

documentaţiilor prezentate acestei comisii; 

 A asigurat accesul solicitanţilor la documentaţii de urbanism şi amenajarea 

teritoriului; 

 A propus reactualizarea documentaţiilor de urbanism şi a transmis ministerului de 

resort anexele în vederea obţinerii fondurilor în conformitate cu prevederile Legii 

nr.350/2001; 

 A asigurat îndeplinirea atribuţiilor structurii responsabile cu urbanismul pentru 

primăriile care nu au structură tehnică de specialitate, pe bază de convenţie; 

 În cazul neîndeplinirii atribuţiilor ce revin arhitectului şef în cadrul primăriilor 

care nu şi-au organizat structura de specialitate acestea vor fi îndeplinite de 

către structura de specialitate de la nivel judeţean, pe bază de convenţie; 

 A verificat în limita competenţelor sesizările şi reclamaţiile adresate de către 

persoanele fizice şi juridice, întocmeşte şi prezintă note de constatare şi 

redactează scrisorile de răspuns; 

 A elaborat proiecte de hotărâre de consiliu județean; 

 A fost preluată activitatea de planificare teritoriu şi urbanism pentru  UAT care 

nu au avut constituite structuri de specialitate. 

Asistență tehnică de specialitate acordată UAT-urilor:  
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- Au fost încheiate un nr. de 90 de convenții pentru emiterea avizului 

Arhitectului șef pentru avizarea proiectelor de certificate de urbanism din 

aria de competență a primarilor de comune; 

- Au fost încheiate un nr. 2 protocoale pentru emiterea de către Președintele 

consiliului județean a certificatelor de urbanism pentru lucrări din aria de 

competență a primarilor de comune; 

Compartimentul informatică 

Activitatea informatică este o activitate suport, care are drept finalitate punerea la 

dispoziţia utilizatorilor a instrumentelor informatice şi de comunicaţie necesare 

desfăşurării activităţii acestora în condiţii optime. Sistemul informatic este 

reprezentat de totalitatea echipamentelor de calcul şi comunicații de date, software 

de bază şi aplicativ, precum şi de serviciile aferente acestora care concură la 

procesarea, stocarea şi punerea datelor la dispoziția utilizatorilor. 

În Consiliul Judeţean Mureş este funcţională o reţea cu 120 computere, 79 de 

imprimante şi multifuncţionale şi 8 servere. Totalitatea acestor echipamente de 

calcul şi de comunicaţii, împreună cu tot ce înseamnă software instalat pe staţii şi 

servere, baze de date, servicii aferente (procesare şi stocare date, protecţie 

antivirus, depanare defecţiuni hard şi soft, instalări/dezinstalări aplicaţii etc.), 

alcătuiesc un sistem informatic pe care Compartimentul informatică îl gestionează zi 

de zi în ideea menţinerii în stare de funcţionare optimă a tuturor componentelor 

acestuia şi, în acelaşi timp, în ideea perfecţionării şi dezvoltării acestuia. 

Pe parcursul anului 2019 s-au făcut, de către personalul Compartimentului 

informatică, sute de intervenţii pe echipamentele de calcul - depanarea unor 

defecţiuni de natură hard sau soft care au necesitat înlocuiri de piese, 

instalări/reinstalări/update-uri ale sistemelor de operare sau ale diverselor softuri, 

instalări/configurări imprimante şi multifuncţionale, instalări şi configurări Wi-Fi în 

instituţie şi la cabinetele parlamentare. 

Activități derulate în anul 2019: 

 întreţinerea, împreună cu specialiştii firmei furnizoare, a aplicaţiei de 

gestiune a documentelor „DocManager”, actualizarea permanentă a acesteia 

pe parcursul întregului an 2019 în funcţie de cerinţele utilizatorilor din 

instituţie şi personalizarea acestei aplicaţii conform specificului activităţii 

Consiliului Judeţean Mureş. Acordarea de suport permanent tuturor 

funcţionarilor publici din instituţie în utilizarea acestei aplicaţii. 

 achiziţia unui număr de 11 de calculatoare noi care au înlocuit o parte dintre 

calculatoarele achiziţionate de Consiliul Judeţean în anii 2009-2011. Toate 

aceste calculatoare, după achiziţionare, au fost verificate şi recepţionate de 

către consilierii Compartimentului Informatică şi apoi configurate conform 

cerinţelor, puse în reţea, şi apoi mutate documentele şi email-urile 

utilizatorilor de pe calculatoarele vechi pe cele noi. 
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 furnizarea caietelor de sarcini necesare Compartimentului achiziții pentru 

derularea unor proceduri de achiziție de echipamente de calcul (calculatoare,  

imprimante, multifuncţionale). 

 achiziţia unei soluţii complexe de backup ce include un NAS („Network 

Attached Storage”) şi soft-urile aferente acestuia, soft-uri specializate în 

backup-ul de date ce asigură posibilitatea restaurării datelor şi sistemelor de 

operare compromise în cazul unor defecţiuni sau virusări ale serverelor şi 

staţiilor din reţea. 

 finalizarea achiziției unui sistem de sonorizare, înregistrare audio, vot 

electronic și traducere simultană pentru Sala Mare de ședințe din cadrul 

Palatului Administrativ  

 achiziţia unei instalații portabile de traducere simultană  

 achiziţia serviciilor de mentenanţă pentru serverul de web al instituţiei 

 a realizat mentenanţa site-ului Consiliului Judeţean Mureş www.cjmures.ro  

 a acordat suport tehnic pe toată durata şedinţelor de consiliu, a asigurat 

înregistrarea acestora, salvarea și arhivarea pe CD a acestora; 

 a acordat suport tehnic pentru angajaţii Consiliului Judeţean Mureş, precum și 

pentru consilierii judeţeni. Acest suport tehnic include şi configurarea poştei 

electronice pe device-uri portabile având sistemele de operare IOS şi 

Android; 

 a acordat suport tehnic pentru cabinetele parlamentare ce include 

configurare routere WI-FI, devirusări, configurări terminale portabile; 

 a efectuat scanarea, anonimizarea, prelucrarea şi publicarea online a 

declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese ale consilierilor judeţeni şi 

ale funcţionarilor din aparatul propriu; 

 a asigurat suport logistic în clădirea fostului "Hotel Parc" celor care, fie 

permanent, fie provizoriu şi-au stabilit sediul acolo şi a asigurat suport 

cabinetelor parlamentare din clădirea administrativă.  

Compartimentul de informatică încearcă pe tot parcursul activităţii sale să răspundă 

tuturor solicitărilor venite din partea direcţiilor şi compartimentelor Consiliului 

Judeţean dar şi a unor instituţii cu care Consiliul Județean colaborează, să găsească 

soluţiile cele mai potrivite diverselor cerinţe sau probleme cu care se confruntă.  

PRINCIPALII INDICATORI privind actele soluţionate şi încasările aferente 

Acte repartizate spre soluționare 

Arhitect şef   143   acte 

Serviciul Avizare Autorizare şi Control și Compartimentul Situații 

Urgență 

2272 acte  

Compartimentul Planificare teritoriu, Urbanism şi G.I.S. 2711 acte 

Compartimentul informatică 114 acte 

Total  5240 

http://www.cjmures.ro/
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ACTE EMISE/SOLUȚIONATE 

 

Număr acte 

Autorizaţii de construire (AC) 126 

Autorizaţii de demolare (AD) 0 

Avize structurii de specialitate emise pentru AC 185 

Reclamaţii  71 

Prelungiri AC  12 

Certificate de urbanism (CU) 276 

Certificate de atestare a edificării construcțiilor  35 

Avize de Oportunitate 24 

Avize Arhitect șef pentru documentaţii de urbanism 36 

Avizul structurii de specialitate emise pentru CU 441 

Procese-verbale de constatare și sancționare contravențională 13 

Proiecte de hotărâre 3 

Dispoziții  6 

Convenţii actualizate cu comune pentru aplicarea prevederilor 

Legii nr.50/1991 

41 

Protocoale încheiate cu comune pentru aplicarea prevederilor Legii 

nr.50/1991 

2 

Convenţii încheiate cu oraşe şi comune pentru aplicarea 

prevederilor Legii nr.350/2001 
14 

Şedinţe ale Comisiei Tehnice de Amenajare Teritoriu și Urbanism 16 

Buletine de evenimente, referate, adrese 370 

Fişe individuale de instructaj - 

Participare aplicaţii cu ISU HOREA - 

Raport de analiză capacitate de apărare ISU HOREA şi 

CJM 

Planul de Analiză şi Acoperire al Riscurilor – judeţul Mureş ISU HOREA şi 

CJM 
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Revista pompierilor Apariție anuală 

Concursul judeţean al SVSU ISU HOREA şi 

CJM 

Concursul Prietenii Pompierilor şi cu Viaţa mea apăr viaţa ISU HOREA şi 

CJM 

Activitate în cadrul Comisiei de rechiziţii publice la nivelul 

judeţului Mureş 

2 participări 

TAXE ÎNCASATE 

Avize arhitect şef pentru AC 1.650 lei 

Autorizaţii de construire 

Autorizaţii de desfiinţare 

72.970,88 lei 

- 

Amenzi –  achitate 28.000,00  lei 

Regularizări taxe 21.185,00 lei 

Taxă prelungiri AC 2.817,50 lei 

Certificate de urbanism 6.209,98 lei 

Avize Arhitectul Şef  pentru CU 3.930,0 lei 

Avize de Oportunitate 330,0 lei 

Avize Arhitectul Şef pentru documentaţii de urbanism 420,0 lei 

TOTAL 137.513,36 lei 

Cursuri pentru perfecționarea pregătirii profesionale: 

- Prevenirea și combaterea  corupției  în cadrul Programului Operațional 

Capacitate Administrativă (POCA); 

- Cursuri de instruire în cadrul Proiectului ISO 9001:2015 – Dovada calității în 

activitatea Consiliului Județean Mureș finanțat prin POCA. 

 

VIII. Direcția tehnică 

Márton Katalin – director executiv 

Serviciul urmărirea lucrărilor de drumuri 

Marieta Oarga - şef serviciu  

Ionel Ignat - consilier  

Gáspár Levente – consilier 

Adriana Mihaela Gorea - consilier 

Ana-Maria Hodîrnău- consilier 
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Ioan Dan – consilier 

Dörner Miklós – consilier 

Claudia Sorina Sita - consilier 

Serviciul investiții și achiziţii publice   

Carmen – Daniela Pătran - şef serviciu  

Gabriela Ene - consilier 

Felicia-Maria Savu - consilier  

Laura Andrea Kárpáti  – consilier 

Miklós Kinga – consilier 

Takács Kinga - consilier 

Tămaș Teofil – consilier 

Pologea Ioan – consilier 

Serviciul administrativ-intervenţii 

Căpuşan Ioan- şef serviciu 

Bartha Zsolt – inspector de specialitate 

Ferenczi Zoltán - referent 

Compartimentul baza de date 

Narcisa Ţogorean - consilier 

Claudia Costin - consilier 

Teodora Vaida – consilier 

 

Realizarea Programului de întreţinere a reţelei de drumuri judeţene a constituit una 

din preocupările de bază ale Consiliului Judeţean Mureş în anul 2019. 

Pe raza judeţului Mureş, Consiliul judeţean are în administrare o reţea de drumuri 

judeţene care totalizează 727,853 km, din care: în stare de viabilitate bună 392,354 

km (54%), în stare mediocră 297,461 km (41%) şi în stare rea 38,020 km (5%). 

În elaborarea priorităţilor de întreţinere a reţelei de drumuri s-a avut în vedere 

starea tehnică a drumurilor, importanţa economică a traseelor şi traficului mediu 

zilnic ce se desfăşoară pe acestea. 

Pentru realizarea programului de drumuri au fost atribuite 126 contracte încheiate în 

urma aplicării prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice: 

 În scopul asigurării serviciilor de deszăpezire a drumurilor județene din județul 

Mureș au fost încheiate 25 contracte în baza acordurilor cadru, în valoare de 

11.958.793 lei, astfel: 

 12 contracte subsecvente - Întreținere curentă pe timp de iarnă pentru 

perioada de iarnă ianuarie 2019 - martie 2019, în valoare de 8.323.739,41 lei; 

 13 contracte subsecvente - Întreținere curentă pe timp de iarnă pentru 

perioada de iarnă noiembrie 2019 - martie 2020, în valoare de 3.635.053,73 

lei. 

 În anul 2019 s-au încheiat 8 contracte subsecvente în valoare totală de        

1.770.499 lei, în baza acordurilor cadru, pe 6 loturi realizându-se plombări într-un 
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strat pe o suprafaţă totală de 33.930 mp, respectiv plombări în două straturi pe o 

suprafață totală de 15.795 mp; 

 Pentru realizarea lucrărilor de covoare asfaltice pe drumurile județene din județul 

Mureș, au fost încheiate 19 contracte subsecvente în baza acordurilor cadru 

împărțite pe 6 loturi, în valoare totală de 28.752.103 lei. 

Situaţia covoarelor bituminoase realizate în anul 2019, în lungime totală de 120,668 

km pe drumurile judeţene, se prezintă astfel: 

o Zona Reghin – total 21,750 km, din care:  

 DJ153C Reghin - Gurghiu- Lăpușna – 7,002 km  

 DJ153E Reghin-Solovăstru-Gurghiu – 6,868 km 

 DJ154A Reghin – Rușii Munți -Deda – 3,680 km 

 DJ154B Vălenii de Mureș – Vătava – 2,400 km 

 DJ162A DN16-Cozma-lim. jud. BN – 1,000 km 

 DJ153H Ibănești-Hodac-Toaca – 0,800 km 

 

o Zona Sîncrai – total 23,461 km, din care: 

 DJ152A Tg. Mures – Band – Iernut – 12,682 km 

 DJ 152B Șăulia-Pogăceaua -  2,979 km 

 DJ 151D Ungheni-Acăţari  - 7,800 km 

 

o Zona Miercurea Nirajului – total 31,550 km, din care: 

 DJ135A Neaua-Miercurea Nirajului-Hodoşa – 14,524 km 

 DJ135 Tg. Mureș-M. Nirajului-Sărățeni-lim. jud. HR – 10,663 km 

 DJ134 Fântânele-Vețca-lim. jud. Harghita – 6,368 km 

 

o Zona Găneşti – total 4,261 km, din care:  

 DJ 142 Tîrnăveni-Bălăușeri – 1,000 km 

 DJ142A Gănești-Băgaciu –     2,261 km 

 DJ107D Lim. jud. Alba-Crăiești-Adămuș- int DN14A – 1,000 km 

 

o Zona Şăulia – total 20,530 km, din care: 

 DJ107G lim. jud. Alba – Ațintiș – Ludus – 1,900 km 

 DJ151 Luduș - Sărmașu – lim.jud. Bistrița Năsăud – 6,435 km 

 DJ 151A Şăulia – Band – 2,300 km 

 DJ 153G Sînger-Papiu Ilarian – 2,010 km 

 DJ151C Zau de Câmpie-Valea Largă-lim. jud. Cluj – 2,060 km 

 DJ153E DN 15-Bogata – 2,500 km 

 DJ153F DJ107G-Nandra-Bichiș-Ozd – 3,325 km 

 

o Zona Gorneşti – total 19,116 km, din care: 

 DJ 153 Reghin-Eremitu-Sovata – 7,800 km 

 DJ153A Ernei – Eremitu – 5,800 km 

 DJ154H DJ153B-Băla – 4,316 km 

 DJ153B Dumbrăvioara-Fărăgău – 1,200 km. 
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 S-au încheiat 5 contracte având ca obiect întocmirea Documentaţiilor Cadastrale 

şi înscrierea în Cartea Funciară a drumurilor judeţene, în valoare totală de 

176.834 lei, după cum urmează: 

  DJ153G Sânger(DJ151) - Papiu Ilarian - Iclănzel(DJ152A), în valoare de 

36.414 lei - în derulare; 

  un tronson din drumul județean DJ153 Reghin-Eremitu-Sovata, în valoare de 

17.136 lei - în derulare; 

  un tronson din drumul județean DJ151B Ungheni-Căpâlna de Sus-Bahnea-

limită județ Sibiu, în valoare de 42.840 lei - în derulare; 

  un tronson din drumul județean DJ142A Gănești-Băgaciu-limită județ Sibiu, 

în valoare de 28.560 lei - în derulare; 

  DJ107D limita județ Alba-Crăiești-Adămuș-int. DN14A, în valoare de 51.884 

lei - în derulare 

 În anul 2019 s-au încheiat 4 contracte având ca obiect Servicii de expertizare, a 

căror valoare totală este de 61.404 lei pentru: 

 pentru podețul situat pe drumul județean DJ153C Reghin (DN15) - 

Solovăstru - Gurghiu - Ibănești - limita județ Harghita, km 13+456, județul 

Mures, în valoare de 12.376 lei - documentație recepționată; 

 pentru podul de beton armat situat pe drumul județean DJ153 la Beica de 

Jos, km 7+155, județul Mureș, în valoare de 14.450 lei - documentație 

recepționată; 

 conducta de gaz din localitatea Valea Largă de pe drumul județean DJ151C 

Zau de Câmpie-Valea Largă, km 6+500-7+560, în valoare de 5.478 lei – 

documentație recepționată; 

 pentru tronsonul de drum județean DJ134 Fântânele-Vețca-Șoard-int. cu 

DN13C la km 27+100-27+150 si pentru podul situat la km 27+980 în 

localitatea Șoard, județul Mures, în valoare de 29.100 lei - documentație 

recepționată. 

 S-au încheiat 22 contracte având ca obiect „Supravegherea tehnică prin diriginţi 

de şantier a lucrărilor pe drumurile judeţene” în valoare totală de 747.985,43 lei; 

 S-a încheiat 1 contract având ca obiect ”Întreținerea drumurilor prin pietruire”, în 

valoare totală de 831.789,37 lei, astfel: 

 Întreținerea drumului pietruit DJ143 Daneș (DN14) - Cris - limita județ Sibiu, 

km 10+203-14+400, județul Mures, în valoare de 510.087 lei – lucrări 

finalizate; 

  Întreținerea drumului pietruit DJ107D limita județ Alba-Crăiești-Adamus-

int.DN14A, km 31+320-34+920, în valoare de 321.702,37 lei - în derulare; 

 S-au încheiat 1 contract având ca obiect ”Întreținerea acostamentelor la drumul 

județean DJ154E Reghin (DN15) - Solovăstru-Jabenița-Adrian-Gurghiu (DJ153C), 

km 2+100-5+575, județul Mures, în valoare de 99.008 lei - în derulare; 

În anul 2019 s-au încheiat 8 contracte având ca obiect Servicii de proiectare cu 

execuție, a căror valoare totală este de 39.383.235,96 lei pentru: 

 Amenajare parcări în localitatea Band, în valoare de 532.960,48 lei – lucrări 

finalizate, urmează recepția; 
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 Modernizare drum Oarba de Mureș, în valoare de 2.032.809,30 lei – în curs 

de obținere avize; 

 Îmbrăcăminți ușoare bituminoase pe DJ136 Sângeorgiu de Pădure-Bezid-

limită județ Harghita, în valoare de 7.146.910,11 lei - contract suspendat pe 

perioada de iarnă 2019-2020; 

 Îmbrăcăminți ușoare bituminoase pe DJ153G Sânger(DJ151) - Papiu Ilarian - 

Iclănzel(DJ152A), km 9+800-12+400, jud. Mureș, în valoare de 6.749.358,68 

lei - contract suspendat pe perioada de iarnă 2019-2020; 

 Îmbrăcăminte ușoară bituminoasă pe DJ153G Sânger(DJ151) - Papiu Ilarian - 

Iclănzel(DJ152A), km 14+380-17+180, jud. Mureș, în valoare de 

12.363.230,86 lei - contract suspendat pe perioada de iarnă 2019-2020; 

 Amenajare rigole de scurgere în localitatea Aluniș, județul Mureș, în valoare 

de 789.352 lei - lucrări finalizate, urmează recepția lucrărilor; 

 Îmbrăcăminți ușoare bituminoase pe un tronson din DJ134 Fântânele-Vețca-

intersecția DN13C (fost DJ137), în valoare de 6.395.060,50 lei – în derulare; 

 Refacere pod lemn pe DJ135, km 43+500 parțial distrus situat pe raza 

comunei Sărăteni, în valoare de 3.373.554,03 lei – în derulare. 

 

 S-a încheiat 1 contract având ca obiect ”Amenajare acostamente și șanțuri pe 

DJ135 Târgu Mures - Miercurea Nirajului - Sărățeni - limită județ Harghita, km 

1+900-10+350, în valoare de 12.500.950 lei (contract multianual) – în derulare. 

 S-au încheiat 4 contracte având ca obiect Servicii de proiectare faza PT, a căror 

valoare totală este de 125.551 lei pentru: 

 lucrarea Reparații la pod de beton armat pe DJ151D Ungheni-Acățari-Tâmpa, 

km 24+382, județul Mureș - faza PT, în valoare de 38.080 lei – contract 

reziliat; s-a reluat achiziția, urmează semnarea contractului; 

 lucrarea Reparații la pod de beton armat pe DJ151B Ungheni-Căpâlna-

Bahnea-lim. jud. Sibiu km 13+013, județul Mures, în valoare de 36.890 lei – 

în derulare; 

 lucrarea Reparații la pod de beton armat pe DJ142 Târnăveni-Bălăușeri km 

23+892, județul Mures - faza PT, în valoare de 35.581 lei – în derulare; 

 Recalibrare șanțuri în localitatea Sâncraiu de Mureș - faza PT, în valoare de 

15.000 lei - în derulare. 

 S-au încheiat 6 contracte având ca obiect Servicii de proiectare faza DALI, a căror 

valoare totală este de 545.916 lei pentru: 

 lucrarea Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ142A Gănești – 

Băgaciu - lim. jud. Sibiu - faza DALI, în valoare de 21.500 lei – contract 

suspendat; 

 lucrarea Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ107D limita județ 

Alba-Crăiești-Adămuș-int. DN14A, de la limită cu județul Alba până la 

intersecția cu DJ107 - faza DALI, în valoare de 141.491 lei – în derulare; 

 lucrarea Lărgire drum județean DJ153E DN15 - Bogata - faza DALI, în 

valoare de 56.741,07 lei – în derulare; 

 lucrarea Modernizarea DJ152A, DJ151A și DJ151 Târgu Mureș (DN15E)-Band-

Șăulia-Sărmașu-lim. jud. Bistrița Năsăud, jud. Mureș - faza DALI, în valoare 

de 234.192,96 lei – în derulare; 
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 lucrarea Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ143 Daneș-Criș-

limită județ Sibiu - faza DALI, în valoare de 60.690 lei – în derulare; 

 lucrarea Asfaltarea unui tronson de drum pe DJ136 Sângeorgiu de Pădure-

Bezid-lim. jud. Harghita - actualizare DALI, în valoare de 31.301,17 lei – în 

derulare. 

În anul 2019 s-au încheiat 7 contracte având ca obiect refacere podețe, a căror 

valoare totală este de 500.578,08 lei pentru: 

  Refacere podețe pe drumul județean DJ151B Ungheni-Căpâlna de Sus-

Bahnea-lim. jud. Sibiu, județul Mureș, în valoare de 51.534,14 lei – lucrări 

finalizate; 

  Refacere podeț pe drumul județean DJ153 Reghin - Eremitu - Sovata, km 

11+955, jud. Mureș, în valoare de 52.175,43 lei - lucrări finalizate; 

   Refacere podeț pe drumul județean DJ153 Reghin - Eremitu - Sovata, km 

8+200, jud. Mureș, în valoare de 52.175,43 lei - lucrări finalizate; 

  Refacere podețe pe drumul județean DJ153 Reghin - Eremitu - Sovata, 

județul Mures, în valoare de 162.784 lei - lucrări finalizate; 

  Refacere podeț pe drumul județean DJ135 Târgu Mureș - M. Nirajului-

Sărățeni-lim. jud. Harghita, km 43+550, jud. Mureș, în valoare de 51.170 lei 

- lucrări finalizate; 

  Refacere podețe pe drumul județean DJ153C Reghin (DN15) - Solovăstru-

Gurghiu-Ibănești-lim. jud. Harghita, județul Mureș, în valoare de 78.563,65 

lei - lucrări în derulare; 

  Refacere podeț pe drumul județean DJ135A Viforoasa - M. Nirajului - 

Hodoșa, km 19+750, în valoare de 52.175,43 lei - lucrări finalizate. 

 S-au încheiat 9 contracte având ca obiect Servicii de verificare a proiectelor 

tehnice, în valoare de 68.267 lei pentru lucrările: 

 proiectului tehnic Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ133 Mureni-Archita-lim. 

jud. Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș, în valoare de 17.850 lei – 

servicii recepționate; 

 proiectului tehnic Lărgire drum judetean DJ154J Breaza-Voivodeni-Glodeni, 

km 0+000-0+631 si km 4+726-12+684, județul Mureș, în valoare de 4.760 lei - 

servicii recepționate; 

 Lărgirea unui tronson de drum județean DJ154E Reghin (DN15) - Solovastru - 

Jabenița - Adrian -Gurghiu (DJ153C), județul Mureș, în valoare de 7.735 lei - 

servicii recepționate; 

 Reabilitare tronson de drum judetean DJ135 Târgu Mureș-Sărățeni-lim. jud. 

Harghita” și ”Refacere pod lemn pe DJ135, km 43+500 parțial distrus, situat 

pe raza comunei Sărățeni, în valoare de 8.211 lei - servicii recepționate; 

 Reabilitare prin pietruire a drumului județean DJ136 Bezid - limită județ 

Harghita, în valoare de 2.416 lei - servicii recepționate; 

 Amenajare acostamente și șanturi pe DJ135 Târgu Mures-Miercurea Nirajului-

Sărățeni-limită cu județul Harghita, km 1+900-10+350, în valoare de 8.925 

lei - servicii recepționate; 

 Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ142A Gănești-Băgaciu-limită 

județ Sibiu, în valoare de 7.735 lei - servicii recepționate; 
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 Servicii de verificare a planului de semnalizare pe DJ151D Ungheni - Acățari 

– Tâmpa, în valoare de 2.900 lei - servicii recepționate; 

 proiectului tehnic și ale celorlalte documentații întocmite pentru lucrarea 

Modernizare drum Oarba de Mures, în valoare de 7.735 lei - servicii 

recepționate. 

 1 contract având ca obiect - Înlocuire parapet pietonal distrus pe DJ135A în 

comuna Hodoșa în accident rutier, în vederea despăgubirii de către asiguratorul 

GENERALI, în valoare de 28.426 lei – lucrări finalizate; 

 1 contract având ca obiect - Înlocuire capace de cămin pe drumul județean 

DJ135B Târgu Mureș-Sâncraiu de Mureș, județul Mureș, în valoare de 29.592,26 lei 

- lucrări finalizate; 

 1 contract având ca obiect - Refacere dren pe drumul județean DJ107 limita județ 

Alba-Cornești-Adămuș-int.DN14A, în valoare de 306.535,54 lei - urmează emiterea 

ordinului de începere (în funcție de starea vremii); 

 1 contract având ca obiect - Podeț provizoriu pe drumul județean DJ143 Daneș-

Criș-limită județ Sibiu, km 11+200, județul Mureș, în valoare de 269.681,28 lei - 

lucrare recepționată; 

 1 contract având ca obiect - Servicii de întocmire a caietelor de sarcini, detaliilor 

de execuție, listelor de cantității pentru lucrările de Amenajare parcări în comuna 

Adămuș, în valoare de 12.902 lei – în derulare. 

 Se află în derulare 3 contracte de investiții finanțate prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013, 

având ca obiect proiectarea și execuția lucrărilor de: 

 Reabilitare drum județean DJ151 Luduș - Sărmașu - limită județ Bistrița 

Năsăud, km 9+000-10+000, județul Mureș, valoarea investiției fiind de 

1.805.291,30 lei din care finanțare de la bugetul de stat 1.732.438,27 lei - 

execuția lucrărilor a fost suspendată pe perioada de iarnă 2019-2020; 

 Lărgire drum județean DJ154J Breaza-Voivodeni-Glodeni, km 0+000-0+631 și 

km 4+726-12+684, județul Mureș valoarea investiției fiind de 17.801.145,67 

lei, din care finanțare de la bugetul de stat 15.902.428,33 lei - execuția 

lucrărilor a fost suspendată pe perioada de iarnă 2019-2020; 

 Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni-Archita-

limită judeţ Harghita, km 3+167-15+000, judeţul Mureş valoarea investiției 

fiind de 20.435.994,63 lei din care finanțare de la bugetul de stat 

19.882.426,62 lei - execuția lucrărilor a fost suspendată pe perioada de iarnă 

2019-2020; 

 a fost recepționată investiția executată în baza contractului nr.47/2018 și 

finanțată prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aprobat prin Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013, având ca obiect Îmbrăcăminte ușoară rutieră 

pe DJ151B Bahnea - Cund - limită județ Sibiu, km 29+072-30+922, județul Mureș, 

valoarea investiției fiind de 3.297.782,10 lei din care finanțare de la bugetul de 

stat 3.137.858,80 lei. 
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 s-au finalizat lucrările executate în baza contractului nr.9/2017 pentru obiectivul 

”Lărgire drum județean DJ151C Zau de Cîmpie (DJ151) – Valea Largă – limită județ 

Cluj, km 0+060-1+040 și km 6+500-7+560, județul Mureș. 

 s-au încheiat referate şi documentele constatatoare cu informaţii referitoare la 

îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractanţi, respectiv, informaţii 

referitoare la comportarea în perioada de garanţie a lucrărilor pentru 

servicii/lucrări efectuate pentru Consiliul Judeţean Mureş. Câte un exemplar 

original din documentele constatatoare a fost postat în SEAP. 

 s-au întocmit adrese pentru deblocarea garanţiei de bună execuţie reţinută în 

baza contractelor de execuţie respectiv de prestări servicii încheiate între 

Consiliul Judeţean Mureş – Direcţia tehnică şi societățile executante/prestatoare 

de servicii. 

Compartimentul baza de date a rezolvat un număr însemnat de acte, petiţii şi cereri 

de informaţii de interes public. 

 au fost publicate pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş un număr de 126 contracte 

aferente drumurilor județene, încheiate de Direcţia tehnică din cadrul Consiliului 

Judeţean Mureş. 

  au fost eliberate un număr 127 acorduri prealabile şi 101 autorizaţii de amplasare 

şi execuţie de lucrări în zona drumurilor judeţene; 

 a fost actualizată baza de date cuprinzând acordurile prealabile şi autorizaţiile de 

amplasament şi execuţie de lucrări în zona drumurilor judeţene; 

 au fost repartizate și rezolvate un nr. de  aprox. 9.564 acte. 

În anul 2019 prin Serviciului administrativ intervenții s-a asigurat întreținerea 

siguranței circulației rutiere pe drumurile județene din județul Mureș, după cum 

urmează: 

 Cosirea vegetaţiei de pe acostamentul şi şanţurile drumurilor judeţene (2 

cosiri/an) – aprox. 2800 km; 

 Toaletarea arborilor, tăierea arbuştilor și defrișări pe marginea drumurilor 

judeţene – 170,2 km; 

 Marcaje rutiere longitudinale (marcaj longitudinal axial) –  455,4 km 

echivalent banda continuă axială și marginală (60.810 mp);  

 Marcaje rutiere transversale – 294 treceri de pietoni (2.793 mp); 

 Montaj indicatoare rutiere – 773 bucăți; 

 Montat parapete metalice de siguranță – 596 m; 

 Montat parapete metalice pietonale – 164 m; 

 Decolmatare şi curăţire şanţuri: 1516 m; 

 Decolmatare podeţe: 11 buc; 

 Reparație capitală podețe: 8 buc; 

 Frezare acostament: 18,4  km; 

 Frezare, reprofilare șanțuri: 48,6 km; 

 Completare acostament cu agregate: 246 mc; 

 Curățire prin periere carosabil: 1800 mp; 

 Plombări cu asfalt rece: 132 mp; 
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 Vopsitorii la parapete pietonale metalice: 780 mp; 

 Colectare deșeuri menajere: 10.985 mp; 

 Intervenţii: - degajare carosabil de noroi; 

 – degajare carosabil de copaci; 

 - semnalizări rutiere; 

 - curăţire carosabil; 

                               - plombări; 

De asemenea, au fost încheiate contracte pentru achiziționarea de materiale și 

utilaje necesare Serviciului administrativ intervenții, pentru execuție de lucrări și 

servicii, după cum urmează: 

 3 contracte subsecvente având ca obiect ”Materiale pentru realizare marcaj 

rutier” în valoare de 416.396,65 lei; 

 1 contract de furnizare având ca obiect ”Furnizare autobasculantă Iveco 

Euro Cargo” în valoare de 355.810,00 lei; 

 1 contract de furnizare având ca obiect ”Tractor cu cositor” în valoare de 

248.670,00 lei; 

 1 contract de furnizare având ca obiect ”Miniîncărcător frontal” în valoare 

de 190.453,55 lei; 

 1 contract de furnizare având ca obiect ”Furnizare autoutilitară Ford 

Transit” în valoare de 135.660,00 lei; 

 1 contract având ca obiect ”Remorcă tractor” în valoare de 72.233,00 lei; 

 1 contract având ca obiect ”Pulverizator” în valoare de 34.549,80 lei; 

 1 contract având ca obiect ”Containere depozitare” în valoare de 34.986,00 

lei; 

 1 contract având ca obiect ”Software de specialitate geografic pentru 

drumuri” în valoare de 30.940,00 lei; 

 1 contract având ca obiect ”Echipament de tăiere cu plasmă” în valoare de 

12.591,47 lei; 

 1 contract având ca obiect ”Mașină de găurit cu talpă magnetică” în valoare 

de 11.674,00 lei; 

 1 contract având ca obiect ”Sistem de supraveghere video” în valoare de 

5.880,23 lei. 

 S-au achiziționat pe bază de comandă: 

 Parapete de siguranță în valoare de 151.890,11 lei; 

 Mijloace de semnalizare rutieră în valoare de 133.280,00 lei 

 Asfalt rece în valoare de 34.626,81 lei; 

 Agregate de carieră în valoare de 10.333,00 lei; 

 Anvelope utilaje în valoare de 24.798,84 lei; 

 Indicatoare luminoase de 7.485,10 lei; 

 Mobilier în valoare de 9171,19 lei; 

 Panouri de informare în valoare de 8.806,00 lei; 

 Materiale de construcții pentru execuție de lucrări în valoare de 69.723,2 

lei; 

 Piese de schimb și accesorii utilaje în valoare de 54.376,45 lei; 

 Consumabile în valoare de 20.105,97 lei. 
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În anul 2019 prin Serviciul investiţii şi achiziţii publice au fost demarate un nr. de 505 

achiziții,din care: 

- achiziție directă: 463 achiziții; 

- procedură simplificată: 37 achiziții; 

- licitație deschisă: 3 achiziții; 

- negociere fără publicare prealabilă: 2 achiziții. 

În anul 2019, prin Compartimentul de investiții, s-au derulat contracte pentru 

obiectivele de investiții în valoare totală de 10.806.714 lei din care enumerăm:  

I. "Centru de intervenţie în Târgu Mureş, str. Köteles Sámuel nr.33", contract de 

proiectare nr.15921/2H/25.07.2018, în valoare de 99.385 lei. 

Prin acest proiect se asigură un sediu nou pentru Serviciul Public Judeţean Salvamont 

Salvaspeo Mureş, iar pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea" al 

judeţului Mureş suplimentarea spaţiilor existente. În urma reorganizării 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), spațiile destinate inițial serviciului 

Pregătirea Populației s-au realocat către singurul Centru Național de Formare 

Formatori, pregătire în Descarcerare și Asistență Medicală de Urgență, fiind singurul 

centru de formare formatori din țară. Pe lângă pregătirea formatorilor mai are ca 

specific și formarea paramedicilor SMURD, extinderea competențelor personalului 

paramedical, pregătirea continuă a acestora, pregătirea personalului care activează 

pe echipajele SMURD, pregătirea personalului din cadrul MAI, MAPN și Salvamont.  

Se vor construi două corpuri de clădiri alăturate, organizate pe trei nivele: demisol 

parțial, parter și mansardă. În total cele două corpuri de clădire vor avea aria 

construită de 436,31 mp și aria desfășurată totală de 1.021,85 mp. Cele două corpuri 

vor fi amplasate pe partea nordică a terenului cu accesul din str. Köteles Sámuel. 

La această lucrare sunt în curs de obținere avizul de la Inspectoratul de Stat în 

Construcții și autorizația de construire, elaborarea proiectului tehnic. După 

recepționarea proiectului tehnic se va demara procedura de atribuire a contractului 

pentru execuția lucrării. 

II. „Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania” 

S-a încheiat contractul de servicii de proiectare nr.173/1N/07.01.2019, având ca 

obiect prestarea de servicii de proiectare pentru lucrarea „Amenajare sens giratoriu 

pe E60 la Aeroportul Transilvania - faza SF”, în valoare de 44.744 lei. S-a obținut 

avizul de principiu nr.294245/05.08.2019 de la Inspectoratul de Poliție Județean 

Mureș, Serviciul Rutier și avizul nr.89095/23.12.2019 de la C.N.A.I.R. S.A. Urmează 

întocmirea documentațiilor tehnico-economice, studiile de specialitate și Studiul de 

Fezabilitate, în vederea aprobării indicatorilor tehnico – economici ai investiției. 

III. ”Canalizare pluvială în incinta Aeroportului Transilvania Târgu Mureș” 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 72 din 30 mai 2019 s-au aprobat 

indicatorii tehnico – economici ai investiției și s-a încheiat contractul 

nr.6/G/22921/06.09.2019, având ca obiect proiectarea și execuția lucrării 

”Canalizare pluvială în incinta aeroportului” în valoare de 9.851.004,91 lei – în curs 

de obținere avize. 
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IV. ”Eficientizare energetică și lucrări conexe la clădirea administrativă a Consiliului 

Județean Mureș” 

S-a finalizat contractul de servicii de proiectare - faza DALI - pentru lucrarea 

”Eficientizare energetică și lucrări conexe la clădirea administrativă a Consiliului 

Județean Mureș”, urmează achiziționarea proiectul tehnic de execuție. 

V. ”Reabilitarea centralei termice la sediul administrativ” 

S-a încheiat contractul nr.5/P/10469/06.05.2019, având ca obiect ”Servicii de 

proiectare pentru Reabilitarea centralei termice la sediul administrativ - faza DALI” 

în valoare de 70.210 lei.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 118 din 26 septembrie 2019 s-au 

aprobat indicatorii tehnico – economici ai investiției și s-a încheiat contractul                             

nr.21/A/33903/17.12.2019, având ca obiect proiectarea și execuția lucrării 

”Reabilitarea centralei termice la sediul administrativ” în valoare de 741.370 lei – în 

derulare. 

În anul 2019 au fost executate lucrări de reparații, în valoare de 765.650 lei, din care 

amintim: 

- „Amenajare birou de primire pentru persoane cu dizabilităţi  locomotorii la ”Palatul 

Apollo” situat în Piața Trandafirilor nr.5, în valoare de 219.410,06 lei. Lucrările au 

fost finalizate, urmând ca în cursul lunii ianuarie 2020 să aibă loc recepția lucrărilor; 

- Au fost contractate serviciile de proiectare (faza PT) pentru realizarea lucrărilor 

„Reparații sediu administrativ (dren, reparații la arhivă, acoperiș), P-ța Victoriei 

nr.1, în valoare de 135.660 lei. S-au obținut toate avizele, urmează să fie obținută 

autorizația de construire; 

- S-au contractat serviciile de proiectare pentru lucrarea având ca obiect ”Lucrări de 

reparații pentru imobilul situat în Târgu Mureş, str. Plutelor nr.2 - Centru de 

perfecționare pentru Personalul din Administrația Publică - faza PT”, în valoare de 

79.730 lei – în curs de întocmire Proiectul tehnic; 

- S-au contractat serviciile de proiectare pentru lucrarea având ca obiect ”Reparații 

și amenajări interioare imobil str. Primăriei nr.2-faza PT”, în valoare de 209.169,87 

lei. S-a obținut autorizația de construire, urmează recepția proiectului tehnic și 

demararea procedurii pentru  achiziția lucrărilor: 

- S-a încheiat contractul de servicii de proiectare nr.24746/17S/15.11.2018 având ca 

obiect ”Servicii de proiectare pentru lucrări de reparații curente la demisolul clădirii 

principale a Centrului Militar Județean Mureş - faza PT”,  în valoare de 64.252,86 lei. 

Având în vedere că prestatorul nu și-a respectat nici una dintre obligațiile asumate, 

Contractul de Servicii a fost reziliat fără alte formalităţi prealabile, conform 

prevederilor contractuale, în cursul lunii mai 2019. S-a reluat procedura de achiziție 

a serviciilor de proiectare, în urma căreia s-a încheiat contractul de servicii de 

proiectare nr.20650/7P/14.08.2019, în valoare de 52.360,00 lei. Deoarece nici acest 

prestator nu și-a respectat nici una dintre obligațiile asumate contractul de Servicii a 

fost reziliat fără alte formalităţi prealabile, în cursul lunii octombrie 2019. Se va 

relua procedura de achiziție a serviciilor de proiectare. 
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Compartimentul Investiții a elaborat rapoarte de specialitate şi proiecte de hotărâri 

ale Consiliului Judeţean Mureş pentru aprobarea documentaţiilor tehnice cu 

indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrărilor de investiţii, conform Legii 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, atât pentru investițiile proprii cât și pentru instituțiile subordonate. 

De asemenea, Compartimentul de Investiții a acordat asistență tehnică de 

specialitate atât instituțiilor subordonate, cât și primăriilor din județ care au 

solicitat sprijin în realizarea obiectivelor, a participat la recepții la terminarea 

lucrărilor și la recepţii finale ale investiţiilor proprii și ale instituţiilor subordonate 

respectiv a participat în comisiile de evaluare la procedurile de achiziție derulate de 

Consiliul Județean Mureș.  

 

 

ACTIVITATEA INSTITUȚIILOR SUBORDONATE/SUB AUTORITATEA CONSILIULUI 

JUDEȚEAN MUREȘ 

În cursul anului 2019, Consiliul Județean Mureș a avut o foarte bună colaborare cu 

instituțiile aflate în subordinea sa. Prezentăm în continuare câteva aspecte 

importante legate de activitatea acestor instituții. 

I. Instituțiile subordonate Consiliului Județean Mureș 

 

Centrele Școlare pentru Educație Incluzivă 

Consiliul Județean Mureș are în subordine 3 centre școlare pentru educație incluzivă 

dintre care două au sediul la Târgu Mureș, iar una la Reghin, dar centrele își 

desfășoară activitatea în mai multe localități după cum urmează: Târgu Mureș, 

Sovata, Iernut, Sighișoara, Târnăveni, Luduș, Reghin. Centrele școlare pentru 

educație incluzivă desfășoară activitate de recuperare, învățare și integrare a 

elevilor cu cerințe educaționale speciale și au ca obiectiv binele copilului și crearea 

de șanse ca aceștia să se adapteze modului de viață și activitate cerut de gradul și 

tipul de dizabilitate. Cele trei centre au școlarizat pe parcursul anului 2019 un număr 

total de 718 copii care au beneficiat de studiu special în clase, de la nivelul 

învățământului preșcolar până la nivelul liceului.  

 

Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureş 

În anul 2019 activitatea Centrului a vizat asigurarea serviciilor de asistență 

psihopedagogică prin programe de prevenție și intervenție privind promovarea 

sănătății mentale a elevilor, reducerea absenteismului școlar și riscul de abandon 

școlar, prevenirea violenței școlare, reducerea consumului de alcool, tutun și droguri 

etc. 

 

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș 

În anul 2019 s-a pus accent pe realizarea obiectivelor specifice fiecărui segment de 

activitate, prin desfășurarea de acțiuni de coordonare, îndrumare și control la nivelul 

celor 16 servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județ 
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(S.P.C.L.E.P.) și a celor 86 de oficii de stare civilă din cadrul primăriilor comunale 

din județ, utilizarea, actualizarea și valorificarea Registrului național de evidență a 

persoanelor.  

 

Biblioteca Județeană Mureș 

Pe parcursul anului 2019, pe lângă activitățile curente legate de asigurarea accesului 

la fondul de carte al bibliotecii a cetățenilor din județul Mureș, Biblioteca Județeană 

Mureș a derulat peste 50 de proiecte proprii sau în parteneriat cu alte instituții 

precum, expoziții de carte, workshopuri, cursuri de limbi străine, seri de poveste 

dedicate celor mai mici cititori, participarea la simpozioane și conferințe naționale și 

internaționale etc. 

 

Filarmonica de Stat Târgu-Mureș 

În anul 2019 Filarmonica de Stat a susținut un număr de 104 concerte, din care 26 

concerte simfonice, 21 concerte vocal-simfonice, 7 concerte corale, 22 concerte 

educative și 28 de concerte camerale sau recitaluri, veniturile proprii ale instituției 

ridicându-se la suma de 275.000 lei. Stagiunea 2019-2020 este cea de-a 70-a stagiune 

aniversară a instituției. 

 

Muzeul Județean Mureș 
Muzeul Județean Mureș a avut în anul 2019 o activitate diversificată atât în domeniul 

organizării de evenimente, expoziții cât și în domeniul științific. 

În 2019 Muzeul Județean Mureș a avut peste 50.000 de vizitatori plătitori la care se 

adaugă cca. 10.000 de vizitatori neplătitori în cadrul parteneriatelor cu instituțiile 

școlare. Cel mai important eveniment expozițional al muzeului județean a fost 

proiectul Tonitza - imagini ale copilăriei care, după evenimentul din Târgu Mureș, a 

fost principala expoziție pe plan național în cadrul evenimentului Art Safari. La Târgu 

Mureș expoziția a avut peste 20.000 de mii de vizitatori, iar în cadrul evenimentului 

Art Safari, peste 40.000 de vizitatori. Muzeul a avut peste 15 expoziții de importanța 

națională sau regională, din care patru au fost organizate în cadrul secției de artă, 

patru în cadrul secției de istorie, trei expoziții în cadrul secției de etnografie și patru 

expoziții în cadrul secției de științele naturii. 

Prezența muzeului în viața orașului și a județului este marcată de două evenimente 

majore, a XIV-a ediție a Nopții Muzeelor, respectiv a VII-a ediție a Festivalului Roman 

Renascentist. Cele două evenimente au atras mai mult de 10.000 de vizitatori, 

oferind o vizibilitate maximă instituției. 

În 2019 au fost editate de muzeu cinci volume de specialitate, respectiv două anuare 

Marisii, catalogul expozițional Tonitza și două volume de conferință. 

 
Teatrul pentru copii și tineret Ariel 

Anul 2019 este anul în care Teatrul Ariel a sărbătorit 70 de ani de existență, moment 

jubiliar marcat de spectacole invitate ale teatrelor partenere din București, 

Timișoara, Pecs, Budapesta etc. Pe parcursul anului cele două secții - română și 

maghiară -  au pregătit trei premiere și au reînnoit 4 spectacole. Cele două trupe ale 

teatrului au susținut la sediu și în deplasări peste 450 de spectacole, dintre care 400 

spectacole pentru copii, iar restul pentru adulți. Anul trecut Teatrul Ariel asusținut 
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spectacole atât în orașele și localitățiile mai mari din județul Mureș, cât și în alte 

județe, respectiv în județul Harghita, Covasna și Bistrița-Năsăud. 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș 

Activitatea DGASPC Mureș este una complexă, instituția cuprinde: Serviciul de tip 

familial, Serviciul Evaluare Complexă, Compartiment Adopții, Compartiment 

Monitorizare, Serviciul Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii, Compartiment 

Telefonul Copilului, Serviciul de Asistență Maternală, Serviciul de Coordonare și 

Informare pentru Copiii Străzii, Compartiment Delicvență Juvenilă, Compartiment 

Trafic Persoane, Servicii Alternative (Adăpost de Noapte Pentru Copiii Străzii, 

Adăpostul de Zi și de Noapte pentru Copiii Străzii), Serviciul Rezidențial Copii (centre 

de plasament, Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgență, Centrul de Primire 

în Regim de Urgență Copil Abuzat, Centrul Maternal, Complex de servicii 

comunitare). 

Scopul activității Direcției de Protecție a Copilului se axează pe intervenția 

specializată și dezvoltarea serviciilor adecvate pentru acordarea de asistență și 

protecție copilului aflat în dificultate și familiei acestuia, prin toate formele și 

mijloacele prevăzute de lege. 

Pe parcursul anului 2019 a crescut numărul copiilor/tinerilor ocrotiți în serviciile de 

tip rezidențial DGASPC,  numărul total al beneficiarilor fiind de 368. La aceștia se 

adaugă un număr de 197 copii ocrotiți în servicii de tip rezidențial OPA (servicii 

rezidențiale ale furnizorilor privați) ale căror cheltuieli sunt finanțate prin DGASPC. 

În casele de tip familial din județul Mureș au fost îngrijiți 262 copii, iar în cadrul 

centrelor rezidențiale pentru copii cu deficiențe neuropsihiatrice au fost îngrijiți 100 

copii.  De asemenea, 419 copii se află în grija asistenților maternali și 521 sunt în 

plasament la rude. 

În ceea ce privește asistența socială pentru persoane adulte, DGASPC a înregistrat pe 

parcursul anului trecut 27.244 de beneficiari, dintre care 1078 de persoane asistate 

în centrele rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, 4 persoane beneficiari 

ai serviciilor centrelor de tranzit, 149 solicitări de internare într-un centru 

rezidențial, 19.462 persoane adulte cu handicap în plată, 6401 persoane cu handicap 

evaluate, 150 de consilieri medicale, medico/sociale a persoanelor aflate în nevoie. 

 

Ansamblul Artistic Profesionist Mureșul 

În cursul anului 2019, cele două secții ale Ansamblului au prezentat 5 spectacole în 

premieră, precum și 5 reluări ale spectacolelor anterioare, în urma căreia s-a 

diversificat repertoriul, instituția  a prezentat peste 100 de spectacole în diverse 

localități din țară și mai mult de 50 spectacole în afara țării. 

În cursul anului 2019 a avut loc deschiderea primului an universitar al Universității de 

Dans, la care participă 35  de studenți, cursurile fiind susținute la sediul instituției. 

Această formă de învățământ superior se derulează în parteneriat cu Universitatea 

Sapientia și cu Universitatea de Dans din Budapesta.   

La inițiativa Ansamblului Artistic Mureșul a avut loc prima ediție a Festivalului 

Interetnic FOLKFORUM, la care peste 700 de artiști de etnie română, maghiară, 

germană și rromă din domeniul dansurilor și muzicii populare, a meșteșugurilor 

tradiționale a diferitelor forme de prezentare a folclorului tradițional prin expoziții 
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de porturi populare, fotografice,  etno-folclorice etc., în fața a câtorva mii de 

spectatori, care au vizionat festivalul organizat în Cetatea Medievală din Târgu 

Mureș. 

 

Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș 

Misiunea Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș 

este ca prin secțiile de specialitate să asigure protejarea patrimoniului cultural 

tradițional și valorile care aparțin moștenirii culturale a comunității. Pe parcursul 

anului 2019 instituția a încheiat 43 de protocoale și convenții de colaborare cu alte 

instituții și asociații în vederea realizării unor proiecte culturale. Secția Centrul de 

Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale au reprezentat județul la 4 festivaluri 

din străinătate, la 28 de evenimente culturale din țară și au organizat 10 expoziții și 

6 ateliere de lucru. Secția Școala Populară de Arte a susținut 8 spectacole proprii și a 

participat cu spectacole la 27 acțiuni culturale din afara județului.  

 

Revista Vatra 

Activitatea  redacţiei revistei Vatra a constat în editarea celor 12 numere lunare. De 

asemenea, anul trecut a fost schimbat domeniul de internet al revistei într-o adresă 

nouă și mai simplă (de la vatraofficial.wordpress.com la revistavatra.org) și 

îmbunătățirea designului site-ului. Aceste modificări, precum și, desigur, calitatea 

materialelor publicate, au generat o creștere a vizualizărilor (până la peste 130 000 

pe anul 2019, în creștere de la 100.000 pe anul 2018) și a vizitatorilor (361 pe zi, în 

medie pe 2019, și în creștere față de 276 pe zi, media anului 2018).  

În același timp, revista și redactorii săi s-au angajat într-o serie de activităţi 

complementare de mai multe genuri: program derulat în colaborare cu Universitatea 

de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș 

(conferinţe şi întâlniri cu scriitori prestigioşi din ţară şi străinătate: Dan Culcer din 

Franţa, Augustin Buzura, Basarab Nicolescu, Ion Pop, Ileana Mălăncioiu s.a.), 

coorganizator al Festivalului „Lucian Blaga”, împreună cu revista „Târnava” şi 

Studioul Teritorial de Radio Târgu Mureş; numeroase lansări de carte şi întâlniri cu 

cititorii la Târgu Mureş şi în principalele oraşe din ţară; simpozioane, colocvii, 

festivaluri, conferinţe în marile centre culturale, inclusiv în străinătate (Ungaria, 

Italia). 

 

Revista Látó 

Activitatea  redacţiei revistei Vatra a constat în editarea celor 12 numere lunare. În 

curul anului 2019 revista Lato a fost partener al Fundației Podium în cadrul 

proiectului Scriitori la Școală, reprezentanții acesteia fiind prezenți la întâlnirile cu 

elevii din două licee din Târgu-Mureș, respectiv Grup Școlar Gheorghe Șincai și Liceul 

Teologic Romano-Catolic. În același timp, revista și redactorii săi au organizat sau au 

fost co-organizatori la un număr de 13 evenimente cu participare națională și 

internațională, precum târgul de carte, tabere literare, seri literare, lansări de 

volume. De asemenea, a continuat tradiția decernării premiilor Lato pentru scriitori 

maghiari contemporani, festivitate ce a avut loc în data de 14 decembrie 2019. 

 

Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo 
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În cursul anului 2019 acest Serviciu a realizat operațiuni de patrulare și permanențe 

în zonele cu flux ridicat de turiști, activități de întreținere și amenajare a traseelor 

turistice montane, activități legate de asigurarea asistenței de specialitate la diferite 

evenimente precum și acțiunii de intervenție salvare-recuperare, astfel: 

 283 patrulări preventive pe raza județului Mureș; 

 8.100 sportivi amatori și profesioniști asistați la evenimente sportive; 

 163 apeluri de urgență în urma cărora au fost asistate 225 de persoane, din 

care 5 decedate; 

Servicul de Pază a Obiectivelor de Interes Județean Mureș 

Conform prevederilor legale, Serviciul a asigurat paza permanentă a unui număr de 

26 de obiective la care se adaugă 2 obiective temporare, activitatea fiind desfășurată 

cu un număr de 106 agenți de pază. 

 

II. Regiile Autonome, Societățile Comerciale și instituțiile aflate sub autoritatea 

Consiliului Județean Mureș 

 

Spitalul Clinic Județean Mureș 

În 2019 Spitalul Clinic Județean Mureș a funcționat cu 1182 paturi pentru spitalizare 

continuă și 148 paturi pentru spitalizare de zi distribuite în 21 de secții și 4 

compartimente, amplasate în sistem pavilionar în municipiul Târgu Mureș. Spitalul 

Clinic Județean își desfășura activitatea în 19 clădiri, cu un număr de 1793 de 

angajați. Anul trecut SCJ Mureș a avut 34.220 de externări, 107.272 consultații 

acordate în ambulatoriu și aproximativ 28.000 de investigații de laborator. 

În anul 2019 spitalul a alocat pentru investiții un buget de 26,6 milioane de lei, 

fondurile provenind de la bugetul național, bugetul județean și venituri proprii. Cele 

mai importante investiții au fost: construirea noului buncăr pentru radioterapie, 

demararea proiectului de reabilitare a Clinicii de Oncologie, reamenajarea parcărilor 

de la Policlinica Nr.2 și Clinica de Ortopedie, Construire lift la Clinica de Boli 

Infecțioase nr. 1. 

Lucrări de reparații capitale au avut loc la Centrul de Sănătate Mintală, Secția 

Pneumologie, Secția Neonatologie Prematuri, Preventoriul TBC, Farmacia nr. 1, 

Secția Ortopedia și Traumatologie și Secția Clinică Obstetrică-Ginecologie.  

Pe lângă investițiile în clădiri, în cursul anului 2019, SCJ Mureș a cumpărat aparatură 

medicală de ultimă performanță pentru mai multe secții ale spitalului. Cele mai 

importante fiind linii de sterilizare, sistem de monitorizare a bolnavilor cardiaci 

critici, turn de laparoscopie 4K pentru ginecologie, truse laparoscopice, mese de 

operații, videogastroscop, platforme de electrochirurgie. 

 

Spitalul Municipal “Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni 

Populaţia deservită în cursul anului 2019 de instituția medicală este în cea mai mare 

parte din judeţul Mureş 93,8%. 62,4% din pacienţi sunt internaţi  în urgenţă, 51,8% 

sunt cazuri din mediul rural. Proporţia cazurilor în funcţie de vârstă este următoarea: 

22,4% sunt cazuri cu vârsta de 18-44 ani,  34% sunt cazuri cu vârsta de 45-65 ani,  

27,7% sunt cazuri cu vârsta peste 65 ani şi doar 15,9% sunt cazuri cu vârsta intre 0-17 

ani. 
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Parcul Industrial Mureș 

La sfârșitul anului 2019 Parcului Industrial Mureș avea în folosință sau proprietate 

terenuri în suprafață totală de 25,41 ha. În cadrul acestuia funcționează un număr de 

18 de societăți comerciale, dintre care 13 societăți desfășoară activități de producție 

și servicii, având în total 1750 angajați. Gradul de ocupare a Parcului Industrial este 

de 83,3%. 

 

Aeroportul Transilvania Târgu Mureș 

În 2019  4 companii aeriene (WizzAir, Tarom, Corendon, Al Masria) au operat curse de 

pe Aeroportul Transilvania către 8 destinații (Londra Luton, Budapesta, Dortmund, 

Memmingen, Friedrichshafen, Antalya, Hurghada și București). Aeroportul a deservit 

în total un număr de 179.072 pasageri, aproape de trei ori mai mulți pasageri decât 

în 2018.  

Pe parcursul anului au avut loc mai multe investiții care au contribuit la creșterea 

gradului de satisfacție al pasagerilor privind serviciile oferite de Aeroport. Astfel s-a 

deschis un restaurant în zona „parcări internaționale”, s-a lansat serviciul mobile 

check-in, s-a instalat un ambulift nou, au fost amenajate locuri de parcare pentru 

persoanele cu nevoi speciale și s-a pus în funcțiune un nou sistem de acces parcare. 

Totodată s-au realizat studii, documentații necesare pentru demararea unor investiții 

de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, respectiv un studiu de fezabilitate 

pentru modernizarea aeroportului care cuprinde prelungirea pistei de aterizare – 

decolare, extinderea terminalului de pasageri și crearea de noi locuri de parcare 

pentru avioane.  S-a achiziționat un echipament modern pentru deszăpezire care 

reduce semnificativ timpul de intervenție în sezonul de iarnă. S-a realizat proiectul 

tehnic pentru extinderea rețelei de canalizare în incinta Aeroportului, precum și 

documentația pentru instalarea unui sistem luminos la suprafețele de mișcare. 

 

 

 

PREȘEDINTE  

Péter Ferenc 

 

 


