
 

 

Judeţul Mureş se alătură ca membru la Asociația Română pentru 

Smart City și Mobilitate 

 

Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate este o organizație nonprofit, 

având ca obiective principale dezvoltarea comunităților creativ-inteligente din 

țară, dezvoltarea Industriei Smart City precum și atragerea atenției asupra 

importanței pe care o au activitățile de implementare a soluțiilor inteligente 

pentru nivelul de trai al oamenilor, pentru îmbunătățirea calității vieții, pentru 

integrarea tehnologiei în comunități și pentru a ușura accesul la informațiile 

provenite de la autorități. Asociaţia este dedicată să sprijine acele soluţii 

inteligente ce pot spori calitatea vieții, sănătății și securității cetățenilor.  

ARSCM reunește elita profesioniștilor și experților în domenii reprezentative 

pentru Industria Smart City (administraţie, economie, viaţa ştiinţifică) și se bucură 

de recunoaștere internațională fiind partener în diverse programe internaționale.  

Printre beneficiile aderării Județului Mureș la ARSCM menționăm: 

 - accesul la cele mai noi tehnologii și informații privind industria Smart City;  

 - posibilitatea de a participa în programe cu finanțare europeană; 

 - promovarea priorităților județului în rândul membrilor și partenerilor ARSCM; 

 - participarea la cele mai importante evenimente ale industriei Smart City. 

 
Aderarea județului Mureș la această Asociație nu presupune un efort bugetar, 

autoritățile publice fiind scutite de plata unei taxe de aderare sau a unei cotizații. 

În calitatea de membru al Asociației, Județul Mureș va putea beneficia în viitor de 

realizarea unui ”Audit Smart City” și de realizarea unui document strategic numit 

”Planul de Dezvoltare Smart City al Județului Mureș”.  

De altfel, Consiliul Județean Mureș a început demersurile pentru implementarea 

de soluții inteligente. Astfel, în cursul zilei de vineri, 21 septembrie 2018, a fost 

depusă o cerere de finanțare prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă în vederea obținerii de fonduri nerambursabile pentru crearea unui 

portal on line pentru solicitare avize și autorizații de către cetățenii județului, dar 

și pentru crearea unei baze de date electronice cuprinzând documente din arhiva 

instituției. Valoarea proiectului este de aproximativ 3 milioane de lei. 

Rectificare bugetară 

În urma adoptării de către Guvernul României a rectificării bugetului național, 

județul Mureș a primit suma de 12,2 milioane de lei pentru asigurarea cheltuielilor 



 

de funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. 

Suma a fost cuprinsă în bugetul judeţului şi este suficientă pentru asigurarea 

cheltuielilor salariale pentru următoarele două luni de zile, precum și pentru 

acoperirea cheltuielilor cu bunuri și servicii. Obligația suportării acestor cheltuieli 

revine, în proporție de până la 90 % Guvernului României. Având în vedere că 

pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare până la finalul anului ar fi fost 

necesară suma de 24,5 de milioane, așteptăm o nouă rectificare bugetară pe plan 

național pentru a avea asigurate și cheltuielile aferente lunii decembrie. În cazul 

în care acest lucru nu se va produce Consiliul Județean va suporta din fonduri 

proprii sumele necesare. 

Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Mureş 

 

 


