
 

Consiliul Judeţean Mureş a publicat raportul de activitate al instituţiei 

pentru anul 2016 

 

Consilierii judeţeni au luat act în şedinţa ordinară de astăzi de raportul de 

activitate al Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2016. Documentul 

descrie în detaliu preocupările aparatului de specialitate defalcate pe 

direcţii şi servicii. 

Consiliul Judeţean Mureş derulează în fiecare an o multitudine de proiecte, 

prioritare fiind proiectele de dezvoltare aflate în diferite stadii de 

realizare/implementare.  

Proiectele finanțate din fonduri internaţionale în anul 2016 au evoluat în 

felul următor: 

 Sunt în curs de implementare 3 proiecte în valoare de peste 700 de 

milioane de lei (Proiectul „Parc Auto pentru Sporturi cu Motor”, 

Proiectul Sistem de mangement Integrat al Deşeurilor Solide în 

Judeţul Mureş şi Proiectul de Extinderea şi reabilitarea infrastructurii 

de apă şi apă uzată în judeţul Mureş”);  

 Se află în perioada de sustenabilitate 5 proiecte (Reabilitarea şi 

modernizarea drumului judeţean DJ 142C Coroisînmărtin – limită 

judeţ; Promovarea judeţului Mureş; Modernizarea şi dotarea 

ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş; Reabilitarea, 

modernizarea drumului judeţean DJ 135 Măgherani-Sărăţeni; 

Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui 

viitor).  

 Sunt în curs de pregătire 12 proiecte în vederea accesării de fonduri 

(din care amintim „Reabilitarea Palatului Culturii”; Reabilitarea 

Muzeului de Ştiinţele Naturii”; „Modernizarea drumurilor judeţene 

Ungheni (DN15) - Tîrnăveni (DN14A)”; Reabilitarea drumului 

judeţean DJ106 Agnita-Sighişoara”;„Eficientizarea energetică a unor 

clădiri aparţinând Spitalului Clinic Judeţean Mureş”)  

Documentul relevă şi una dintre cele mai presante probleme administrative 

legate de funcţionarea instituţiei, dificultatea de a recruta funcţionari 

publici în vederea ocupării posturilor vacante. Astfel, la începutul anului 

2016, gradul de ocupare a posturilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Mureș era de 77,33% (116 posturi din totalul de 150 

posturi). Prin comparație, la 31.12.2016 gradul de ocupare a fost de 77,71% 



 

(122 posturi din totalul de 157). Aceasta în ciuda faptului că pe parcursul 

anului 2016 s-au derulat un număr de 31 de proceduri de concurs pentru 

ocuparea posturilor vacante. Această situaţie este rezultatul  limitării 

începând cu anul 2009 a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice, 

dar şi a problemelor de salarizare. 

În ceea ce priveşte valoarea totală a finanţării nerambursabile din bugetul 

public al judeţului Mureş, în anul 2016 aceasta a fost de 2.000.000 lei, 

repartizat pe 4 domenii (cultură, culte, asistenţă socială şi sport). Numărul 

proiectelor depuse pentru finanţare creşte de la an la an pe toate cele 

patru domenii. Astfel dacă în anul 2010 au fost depuse 521 de proiecte,în 

anul 2015, 661 de proiecte iar anul trecut numărul acestora a ajuns la 766. 

Dintre acestea 493 de proiecte au fost considerate eligibile. 

Informaţiile complete privind activitatea Consiliului Judeţean Mureş din 

2016 le puteţi găsi pe pagina de internet a instituţiei:  

http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/01_/pct18.pdf 

 

Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Mureş 
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