
 

Rectificări bugetare aprobate la şedinţa Consiliului Judeţean 

Mureş 

Consilierii județeni au votat în şedinţa de astăzi două proiecte de hotărâre ce 

privesc rectificarea bugetului general al județului Mureș și rectificarea bugetului 

SC Parc Industrial Mureș SA. 

În ceea ce privește bugetul general al județului Mureș au fost suplimentate 

fondurile pentru o serie de instituții aflate în subordinea CJ Mureș, respectiv: 

 Spitalul Clinic Judeţean Mureş: sume pentru achiziţionarea unei hote de 
protecţie citostatică cu flux laminar în valoare de 90.000 lei şi a două 
maşini de spălat rufe cu barieră igienică în valoare totală de 154.000 lei; 

 Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni: suplimentarea cu 
20.000 lei a sumelor necesare pentru realizarea obiectivului „Studiu 
fezabilitate - schimbare reţea de canalizare in incinta spitalului”; 

 Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo: suma de 65.000 lei 
destinați plății cheltuielilor de personal (45.000 lei), reparațiilor curente la 
unul din vehiculele de intervenție (10.000 lei) și pentru plata asigurării la 
vehiculele deținute (10.000 lei); 

 Serviciul de Pază al Obiectivelor de Interes Județean Mureș: suma de 
167.000 lei destinați asigurării cheltuielilor de personal până la sfârșitul 
lunii noiembrie;  

 Muzeului Judeţean Mureş: suplimentarea sumelor aprobate pentru reparaţii 
curente cu 130.000 lei; 

 

Rectificările efectuate la bugetul Parcului Industrial vizează o creștere a 

veniturilor prognozate până la sfârșitul anului, cu 23,74% față de nivelul estimat 

inițial (1824 mii lei față de 1474 mii lei prognozați inițial). În ceea ce privește 

costurile, acestea cresc doar cu 90 mii lei,(de la 1439 mii lei la 1529 mii lei), sumă 

repartizată la cheltuieli cu bunuri și servicii, în vederea realizării unor studii de 

specialitate, pentru stabilirea zonelor din perimetrul SC Parc Industrial Mureș SA, 

dar și din zona de extindere conform PUZ existent, pe care pot fi edificate noi 

obiective, astfel încât acestea să nu deranjeze funcționarea echipamentelor CNS 

de pe Aeroport. 

Consilierii județeni au adoptat azi hotărârea prin care castelul din Zau de Câmpie, 

imobil aflat în domeniul public al judeţului a trecut din administrarea DGASPC 

Mureș în cea a Muzeului Județean Mureș. Centrul de plasament Zau de Câmpie a 

funcționat până în anul 2012 când a fost finalizată organizarea activităţii caselor 

de tip familial, Râciu şi Sângeorgiu de Pădure, moment în care Centrul, a fost 

închis. Urmare a închiderii, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş a încercat să acceseze diverse fonduri pentru a dezvolta programe sociale în 

acest imobil, dar până în prezent nici un demers nu s-a concretizat, imobilul 



 

degradându-se tot mai mult, prin neutilizarea acestuia. În vederea 

reabilitării/renovării monumentului, precum şi pentru întocmirea unei 

documentaţii în vederea obţinerii de fonduri europene, castelul a fost trecut în 

administrarea MJ Mureș iar bugetul instituției a fost suplimentat cu suma de 

130.000 de lei pentru reparații urgente. 

De asemenea, în ședința de astăzi a fost adoptat un proiect de hotărâre prin care 

drumul de acces către Monumentul Eroilor ”Oarba de Mureș”, cu statut de drum 

comunal, a fost trecut în categoria drumurilor de interes județean după ce în 

cursul acestui an acesta a trecut din domeniul public al orașului Iernut în domeniul 

public al județului.  

Consilierii județeni au aprobat în ședința de azi un proiect pentru punerea în 

aplicare a Programului pentru Școli al României. Astfel, în școlile de pe raza 

judeţului Mureş urmează să fie distribuite următoarele fructe: mere, pere, 

struguri de masă şi prune, iar în ceea ce priveşte măsurile educative aferente s-a 

optat pentru organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe sau de 

activităţi educative practice, organizarea de alte activităţi extracurriculare şi 

extraşcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului naţional, 

inclusiv curriculumului la decizia şcolii, respectiv în cadrul disciplinei opţionale 

Educaţie pentru sănătate. 

Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Mureş 

 


