
 

8,8 milioane de lei în plus la bugetul județului Mureș 

Consilierii județeni au modificat în ședința de astăzi bugetul județului Mureș 

pentru anul 2017 incluzând sumele primite în urma rectificării bugetului de stat. 

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2017 pentru județul Mureș au fost 

aprobate 8.860.000 lei, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor. Această sumă este 

destinată susținerii sistemului de protecție a copilului (1.624.000 lei), susținerii 

centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap (5.012.000 lei) și susținerii 

”Programului pentru școli al României” (2.224.000 lei). 

În cadrul rectificării bugetare pentru Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” 

Târnăveni s-a aprobat suplimentarea cu 40.000 lei a sumelor pentru reparaţii 

curente, şi suplimentarea sumelor pentru realizarea obiectivului „Înlocuire reţea 

internă termoficare secţia Pediatrie” cu 125.000 lei. Pentru Spitalul Clinic 

Judeţean Mureş s-a aprobat suplimentarea sumelor cuprinse în lista de investiţii cu 

229.000 lei din veniturile proprii ale spitalului.  

S-au aprobat modificări și la programul de lucrări la drumurile judeţene pe anul 

2017. Sumele economisite (1,55 milioane lei) în urma încheierii unor contracte 

pentru lucrări au fost redistribuite pentru realizarea altor investiții. 

240.000 de lei pentru restaurarea picturilor murale de la Biblioteca Teleki-Bolyai 

Pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor în clădirea bibliotecii 

Teleki, pentru a reconferi funcționalitatea și valoarea culturală a sălii festive, 

consilierii județeni au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru o lucrare de 

specialitate pentru restaurarea picturii murale sub denumirea ”Restaurare frescă 

la Biblioteca Teleki-Bolyai - Conservarea picturilor murale din sala festivă a 

Bibliotecii Teleki-Bolyai”. În cadrul lucrărilor de conservare se vor executa lucrări 

de decopertare a întregii suprafețe interioare a sălii, fixarea marginilor de 

tencuieli pentru consolidarea acestora, curățire mecanică și chimică a 

suprafețelor, și alte lucrări. Valoarea investiţiei, conform devizului general, este 

de 243.746,00 lei ( inclusiv TVA 19%). Durata de realizare a lucrării este de 10 luni 

conform graficului întocmit de proiectant. Finanțarea investiției se va realiza din 

Bugetul Local al Consiliului Județean Mureș. 

Dreptul de administrare a terenului de la Aeroport transferat la Consiliul 

Județean 

În vederea realizării lucrărilor de reabilitare de la aeroportul Tîrgu Mureș Consiliul 

Județean Mureș a retras, printr-un proiect de hotărâre adoptat astăzi de 

consilieri, dreptul de administrare al RA „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” 

asupra bunurilor imobile care aparţin domeniului public al judeţului Mureş şi a 



 

suprafeţelor de teren necesare lucrărilor. La finalizarea investiției,Consiliul va 

retransmite RA „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” dreptul de administrare. 

În ședința de astăzi s-a votat de asemenea rectificarea bugetului aeroportului prin 

includerea în lista de investiții a mai multor obiecte necesare pentru funcționarea 

în condiții bune a aeroportului după finalizarea reparației pistei. Suma totală este 

de 4,5 milioane de lei, din care 700.000 de lei pentru asigurarea activității 

curente și aproape 3,8 milioane de lei pentru investiții. Astfel s-a aprobat 

modernizarea terminalului plecări, precum și achiziționarea unui echipament 

multifuncțional de deszăpezire și degivrare. 

Biroul de Presă al Consiliului Județean Mureș  

 


