
 

Judeţul Mureş va avea un patinoar mobil 

Consilierii judeţeni au aprobat în şedinţa de astăzi un program de interes judeţean 

ce vizează revitalizarea sporturilor pe gheaţă. Astfel, judeţul Mureş, Asociaţia 

Visit Mureş şi Fundaţia Mens Sana vor încheia o convenţie de cooperare în baza 

căreia va fi dezvoltată infrastructura adecvată pentru practicarea sporturilor pe 

gheaţă, respectiv un patinoar artificial mobil acoperit.  

Proiectul vizează, în primul rând, educaţia tinerilor, aceştia urmând să aibă 

posibilitatea de a ţine orele de sport la patinoar, sens în care se vor încheia 

parteneriate cu unităţile de învăţământ. De asemenea, prin asigurarea 

infrastructurii necesare se doreşte revitalizarea sporturilor pe gheaţă în judeţul 

Mureş, patinajul şi hocheiul pe gheaţă având o istorie de peste 100 de ani în acest 

judeţ. 

Patinoarul mobil va fi funcţional nouă luni din an, Consiliul Judeţean Mureş, va 

asigura resursele necesare cheltuielilor de funcţionare şi întreţinere, Asociaţia 

Visit Mureş va asigura managementul activităţilor specifice şi exploatarea 

infrastructurii dezvoltate iar Fundaţia Mens Sana va achiziţiona sistemul de 

patinoar artificial mobil, care va fi pus la dispoziţie cu titlu gratuit. 

Rectificarea bugetului judeţean 

În cadrul proiectului  „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în 

judeţul Mureş” (SMIDS Mureş) se va realiza delegarea serviciilor de colectare și 

transport a deșeurilor din județul Mureș fiecare zonă fiind arondată unei 

infrastructuri de sortare/compostare/transfer create prin proiecte proprii ale 

unităților administrativ teritoriale. Una dintre stațiile care au fost preluate în 

administrarea CJ Mureș în vederea integrării este stația de la Bălăușeri care 

pentru a deveni funcțională și pentru a se putea realiza transportul deșeurilor la 

amplasament are nevoie de investiții atât în instalații de funcționare cât și în 

lărgirea drumului de acces. În acest sens, consilierii județeni au aprobat în cadrul 

rectificării bugetare alocarea sumei de 6.300.000 lei pentru realizarea acestor 

investiții: 5.350.000 lei pentru extinderea lățimii drumului de acces pe o lungime 

de aproximativ 1,5 km, iar restul sumei pentru achiziţia unor instalaţii de 

compactare a deşeurilor. 

De asemenea, bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a 

Copilului Mureș a fost majorat, din fondurile propria ale județului Mureș, cu suma 

de 4.000.000 lei, din care 1.988.000 lei pentru cheltuieli de personal și 2.012.000 

lei pentru bunuri și servicii. Astfel, sunt asigurate cheltuielile de personal până în 

luna august 2018, inclusive, iar cheltuielile materiale sunt asigurate până în luna 



 

septembrie, inclusiv. Pentru a acoperi cheltuielile până la finalul anului 2018, 

așteptăm rectificarea bugetului național, sens în care s-a transmis Ministerului 

Muncii şi Justiţiei Sociale, încă din luna mai 2018, o adresă prin care se arată că 

nevoile financiare neacoperite ale DGASPC Mureş sunt de 59,5 milioane de lei. 

Tot în cadrul ședinței de astăzi, s-a aprobat majorarea bugetului judeţului Mureş 

cu sumele primite din partea Ministerului Culturii şi a Identităţii Naţionale pentru 

finanţarea unor programe culturale. Departamentul Identitate Națională din 

cadrul ministerului a aprobat, în baza Deciziei Comitetului Interministerial pentru 

Centenar, suma de 39.000 lei pentru finanțarea unor programe derulate de două 

instituţii de cultură din subordinea Consiliului Judeţean. Biblioteca Județeană 

Mureș a primit 10.000 lei pentru realizarea proiectului ”Primul Război Mondial în 

cinematografie” şi 4000 lei pentru proiectul ”Primul Război Mondial în cifre, 

imagini și documente – expoziție”. De asemenea Muzeul Județean Mureș 

beneficiază de o finanţare de 25.000 lei pentru elaborarea și publicarea cărții ”Noi 

informații referitoare la participare românilor din Județul Mureș la Marea Unire”. 
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