
 

737 milioane lei pentru dezvoltări în judeţul Mureş prin PNDL II 

Judeţul Mureş va primi 737 milioane lei pentru finanţarea proiectelor şi obiectivelor 

aprobate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2 pentru perioada 2017-

2020. Proiectele finanţate au fost alese din lista de proiecte  înaintate de către 

autoritățile locale, astfel răspund la nevoile comunităților şi prin realizarea acestora 

cetăţenii vor beneficia de condiţii mai bune de viaţă. Lista cuprinde construcţia şi 

modernizarea unor creşe şi şcoli, reabilitarea şi modernizarea unor drumuri, 

extinderea reţelei de apă şi de canalizare, construcţia şi modernizarea unor dispensare 

medicale. Sumele alocate judeţului Mureş sunt de trei ori mai mari faţă de finanţarea 

primită din partea guvernului prin PNDL I. pentru perioada 2015-2019. 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a 

publicat ieri Lista Obiectivelor de Investiţii si sumele alocate acestora pentru 

finanțarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL II) în perioada 2017-

2020. Pe această listă sunt cuprinse 171 proiecte ale autorităţilor locale din judeţul 

Mureş. Aproximativ 50 la sută din valoarea finanţărilor aprobate, 357 milioane lei 

sunt alocate pentru reabilitarea sau modernizarea unor drumuri şi poduri. Pentru 

extinderea reţelelor de apă şi canalizare s-a aprobat 267 milioane lei, iar pentru 

lucrări privind modernizarea sau construirea unor creşe şi şcoli 90 milioane lei. 

Consiliul Județean Mureș va beneficia de aproape 60 de milioane de lei în cadrul 

Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL II). Fondurile vor fi utilizate 

pentru realizarea a patru proiecte de investiții, respectiv realizarea de îmbrăcăminte 

ușoară rutieră pentru drumurile județene Bahnea-Cund-limita județ Sibiu și Mureni-

Archita-limită județul Harghita, lărgirea drumului județean Breaza-Voivodeni-

Glodeni și reabilitarea drumului județean Luduș-Sărmaș-limita județ Bistrița-Năsăud.  

Lista completă a proiectelor şi obiectivelor aprobate prin Programului National de 

Dezvoltare Locala (PNDL II) puteţi consulta pe linkul: http://www.mdrap.ro/lucrari-

publice/pndl/-8564 

 

Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Mureş 
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