
 

Şedinţă de final de an la Consiliul Judeţean Mureş 

Consilierii județeni au aprobat în ultima ședință a acestui an demararea 

procedurilor pentru trecerea Castelului „Bornemisza” din Gurghiu în domeniul 

public al județului Mureș, acesta aflându-se în administrarea Muzeului Județean 

Mureș din anul 2010. Imobilul este  clasat ca fiind monument istoric categoria A, 

iar Ministerul Culturii a avizat reabilitarea acestuia. Muzeul Judeţean Mureş 

intenţionează depunerea proiectului pentru finanţare din surse de la Uniunea 

Europeană, urmând ca toate clădirile reabilitate să servească scopului muzeologic. 

Obiectivul major al proiectului este de a integra Castelul „Bornemisza” din 

Gurghiu în circuitul turistic şi de a dezvolta secţia Gurghiu din cadrul Muzeului 

Judeţean Mureş.  

După avizul favorabil din partea Municipiului Tîrgu-Mureş privind  documentaţia de 

delegare prin concesiune a activităţilor de sortare, compostare și transfer (inclusiv 

transport la TMB/DDN) prin exploatarea staţiei de sortare, compostare şi transfer 

de la Cristeşti, Consiliul Judeţean a aprobat în ședința de astăzi documentaţia prin 

care se va demara licitaţia publică pentru delegarea gestiunii staţiei.  

În ședința de astăzi au fost aprobate trei convenţii de cooperare pentru realizarea 

unor proiecte culturale şi educative. Prin cooperarea cu Asociația Județeană de 

Dans Sportiv Mureș  Consiliul Judeţean susţine organizarea Campionatului Național 

al României la Dans Sportiv-2018. Valoarea contribuției Consiliului Județean Mureș 

este de 100.000 lei. O altă cooperare care a primit votul consilierilor în ședința de 

astăzi este cea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Societatea Carpatină Ardeleană 

pentru proiectul ”Seminar internațional - Pelerinaj itinerant Austria – Mariazell și 

România - Șumuleu Ciuc”. A treia hotărâre vizează asocierea cu Liceul Tehnologic 

”Domokos Kazmer” din Sovata în vederea susținerii financiare a Concursului 

Naţional de Matematică al Liceelor Maghiare din România, fiind alocată suma de 

20.000 lei. 

De asemenea, consilierii au aprobat  tarifele şi taxele locale datorate în anul 2018 

bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului 

Judeţean Mureş. Acestea vor rămâne la nivelul anului 2017.  

În fiecare an şedinţa lunii decembrie este înfrumuseţată de colindele interpretate 

de Corul Filarmonicii de Stat din Tîrgu-Mureş. La finalul unui an dificil colindele 

româneşti, maghiare şi germane au bucurat sufletele tuturor celor prezenţi. 

Transmitem pe această cale tuturor colaboratorilor şi tuturor cetăţenilor mureşeni 

Sărbători Fericite şi un An Nou cu împliniri. 
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