
 

Bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru proiectele de asistență 

socială majorat cu 200.000 lei 

 
Consiliul Județean Mureș organizează în fiecare an concurs de proiecte cu 

finanțare nerambursabilă pentru activități în domeniile cultură, culte, sport și 

asistență socială. La începutul anului 2017 bugetul inițial de 400.000 pentru 

proiectele depuse pentru domeniul asistență socială a crescut la 600.000. În 

cadrul rectificării bugetare aprobate astăzi consilierii județeni au votat a doua 

majorare a acestui buget cu suma de 200.000 pentru a veni în sprijinul asociaţilor 

şi fundaţilor care prestează servicii sociale. Astfel luna viitoare se va lansa a doua 

sesiune de finanţare a proiectelor sociale. 

 

În cadrul rectificării bugetare a fost majorat şi bugetul Spitalului Clinic Județean 

Mureș cu suma de 9.279.000 lei pe secțiunea de funcționare, ca urmare a unor 

acte adiționale încheiate cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Mureș și cu 

Direcția de Sănătate Publică pentru programe naționale de sănătate. De 

asemenea, a fost inclusă în buget suma de 105.000 lei pentru achiziționarea a 35 

de calculatoare pentru aparatul propriu, acestea urmând să înlocuiască 

echipamente uzate aflate în folosinţă de 9-12 ani.  

 

Aplicarea legii privind salarizarea unitară 

 

Ca urmare a intrării în vigoare la începutul lunii Iulie a Legii Salarizării Unitare, 

Consiliul Judeţean Mureş trebuia ca în cadrul şedinţei ordinare a acestei luni să 

adopte o hotărâre pentru punerea în aplicare a acesteia. Conform prevederilor 

legale hotărârea adoptată astăzi stabileşte salariile de bază şi coeficienţii de 

ierarhizare a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a 

Consiliului Judeţean Mureş pe principiul menţinerii salariilor de bază în plată la 

nivelul lunii iunie. 

La nivelul personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate există 

situaţii în care se înregistrează creşteri de până la 50% a salariilor de bază pentru 

acele persoane care erau încadrate cu un salariu foarte mic, respectiv muncitori, 

şoferi, personal de curăţenie. 

Pentru funcţiile publice din cadrul DGASPC Mureş va exista o creştere de până la 

10% a salariului de bază pentru echilibrarea nivelului acestora cu salariile de bază 

similare din alte instituţii publice.  

 

 



 

 

Delegarea gestiunii Stației de Tratare Mecano-Biologică de la Sînpaul 

 

A fost elaborat și aprobat astăzi de consilierii județeni Studiul de fundamentare 

privind decizia de concesionare a activităţii de tratare mecanică şi biologică în 

cadrul proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor solide din judeţul 

Mureş – SMIDS. Urmează lansarea procedurii de licitaţie deschisă. Documentul 

aprobat astăzi stabileşte o perioadă de maxim 6 ani pentru atribuirea contractului 

de delegare a gestiunii Stației de Tratare Mecano Biologică (TMB) din localitatea 

Sînpaul, Judeţul Mureş. 

 

Memorandum pentru „Centrul de Excelenţă – Spital Regional de Urgenţă” 

 

Documentul aprobat astăzi de consilierii judeţeni fundamentează colaborarea 

dintre autoritatea judeţeană şi Primăria Municipiului Tîrgu-Mureş în vederea 

realizarea unui proiect amplu „Centrul de Excelenţă – Spital Regional de Urgenţă”, 

care face parte din proiectului mare privind Centrul de Cercetări Medicale, cu 

valenţe internaţionale. Prin acest proiect se doreşte amplasarea în perimetrul 

învecinat Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, a unui imobil 

multifuncţional care să deservească zona sus-amintită, oferind funcţiuni 

complementare activităţilor medicale şi universitare (spaţii pentru cercetare, săli 

conferinţe, cabinete medicale, parcări supraetajate, spaţii comerciale, 

alimentaţie publică, locuinţe, spaţii cazare etc). 

 

3,9 milioane de lei pentru Centrul de Intervenție în municipiul Tîrgu-Mureș 

Proiectul de hotărâre adoptat astăzi vizează aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru construirea unei clădiri noi pe str. Köteles Sámuel nr.33, care să 

cuprindă birourile şi depozitele necesare Serviciului Salvamont precum și 

completări la spațiile existente pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Horea” al judeţului Mureş - Local II Protecţie Civilă. Durata de realizare a lucrării 

este de 12 luni conform graficului întocmit de proiectant, din care 2 luni 

proiectare și 10 luni execuție. Finanțarea investiției se va realiza din Bugetul Local 

al Consiliului Județean Mureș. 

Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Mureş 

 
 


