
 

Bugetul Consiliului Judeţean Mureş rectificat 

În urma rectificării bugetare aprobate de consilierii județeni în ședința din 27 
octombrie s-a alocat suma de 10.000 lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru ”Refacere drum 
judeţean DJ154E-0,01 km-pe raza comunei Solovăstru”. De asemenea  la Agenţia 
Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş s-a majorat suma prevăzută 
pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap cu 4.341.000 lei. Căminul 
pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, serviciu public de interes județean cu 
personalitate juridică, se reorganizează ca serviciu public cu personalitate juridică 
în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș 
iar începând cu 1 noiembrie 2016 acesta va fi finanțat din bugetul local. Alte 
corecții bugetare au vizat: alocarea sumei de 450.000 lei pentru lucrării de 
reparații la Palatul Apollo; Spitalul Clinic Județean Mureș a primit suma de 
840.000 lei pentru dotări și 300.000 de lei pentru efectuarea de lucrări de 
reparații la sala de operații a secției de obstetrică-ginecologie precum și pentru 
clinica de boli infecțioase; 867.000 de lei s-au alocat suplimentar Muzeului 
Județean Mureș pentru investiții; Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Mureș a primit suplimentar la capitolul bunuri și servicii suma 
de 475.000 lei. 

Consiliul Judeţean Mureş realizează demersuri pentru obţinerea de fonduri 
europene nerambursabile pentru modernizarea drumului judeţean DJ 106, între 
localităţile Agnita-Sighişoara. Sursa de finanţare este Programul Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de 
importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 „Stimularea mobilităţii 
regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la reţeaua TEN-T”. 
Pentru obținerea finanțării este necesară încheierea unui parteneriat între Județul 
Mureș, Județul Sibiu și localitățile Agnita, Iacobeni, Brădeni, Apold și Sighișoara, 
parteneriat supus votului Consiliului Județean în ședința de azi.  Valoarea totală a 
proiectului este de  aproximativ 120 milioane lei, inclusiv TVA din care:  valoarea 
totală de investiţie aferentă judeţului Sibiu: 67.024.589,33 lei TVA inclus (55,85%)  
Valoarea totală de investiţie aferentă judeţului Mureş: 52.983.627,91 lei TVA 
inclus (44,15%) Lungimea drumului ce urmează a fi reabilitată este de 37,3 km din 
care 21,77 km pe teritoriul judeţului Sibiu, iar 15,53 km în judeţul Mureş. 

În şedinţa din 27 octombrie consiliul judeţean a aprobat şi rectificarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli a „Aeroportului Transilvania Târgu Mureş” în scopul de a 
redistribui sumele nefolosite de la unele obiective de investiţii la altele, dar şi 
pentru a include noi obiective în buget, respectiv cumpărarea unui ambulift 
pentru persoane cu mobilitate redusă, dezvoltarea sistemului de acces auto şi 
achiziţionarea unor echipamente pentru efectuarea de reparaţii. 
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