
 

Alocare mai mare cu aproximativ 30% pentru investiții în județul 
Mureș în 2019 
 

Consiliul Județean Mureș a aprobat astăzi bugetul general al județului Mureș 

pentru anul 2019. La capitolul venituri se prevede suma de 778.850.000 lei, 

sursele de finanțare ale bugetului general fiind completate cu excedentul bugetar 

al anilor precedenți, în sumă de 98.000.000 lei. Bugetul total cuantificat în sumă 

de 876,850,000 lei este cu 11% mai mare față de anul 2018. Din această sumă la 

capitolul de cheltuieli, 700.691.000 lei sunt prevăzuți pentru secțiunea de 

funcționare și 176.159.000 lei pentru secțiunea de dezvoltare.  

”În bugetul din acest an pentru investiții este prevăzută o sumă cu aproximativ 

30% mai mare față de anul 2018, fiind alocate sume mai mari unităților medicale, 

instituțiilor de cultură și programului județean de reparații a drumurilor. Spre 

deosebire de anul trecut, prin bugetul din acest an sunt asigurate toate 

cheltuielile de funcționare pentru toate instituțiile din subordinea Consiliului 

Județean Mureș, inclusiv pentru DGASPC. Astfel activitatea DGASPC nu mai este 

periclitată din cauza lipsei de fonduri, așa cum s-a întâmplat în anii precedenți 

când bugetul inițial al instituției nu acoperea toate cheltuielile de funcționare”, 

a declarat Președintele Consiliului Județean, Péter Ferenc. 

În ceea ce privește investițiile derulate de Consiliul Județean Mureș, Pentru 

investiții la drumurile județene a fost prevăzută suma de 71.044.00 lei, această 

sumă cuprinzând și cheltuielile cu proiectele finanțate prin programul PNDL. La 

sumele alocate pentru investiții se adaugă suma de 55 de milioane pentru lucrări 

de reparații, o sumă mai mare față de anul trecut când pentru acest tip de lucrări 

au fost alocate 28 milioane de lei.  

Pentru R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş s-a alocat suma de 12.814.000 

lei pentru canalizarea suprafețelor de mișcare și sensul giratoriu, din care 11 

milioane de lei provin din fonduri guvernamentale.  

De asemenea în bugetul pentru acest an a fost alocată suma de 3.060.000 lei 

pentru realizarea Centrului de Intervenție Salvamont, precum și suma de 239.000 

lei pentru realizarea studiilor necesare pentru realizarea unui domeniu schiabil în 

Munții Gurghiu.  

O creștere semnificativă la capitolul de investiții s-a realizat pentru cele două 

unități medicale din subordinea CJ Mureș, dezvoltarea sistemului sanitar fiind 

considerat o prioritate a anului 2019. Astfel, Spitalului Clinic Județean Mureș  i s-a 

alocat suma de 28.899.000 lei pentru investiții față de 5,4 milioane de lei în 2018, 

iar pentru Spitalul Municipal „Gheorghe Marinescu” din Târnăveni 6.725.000 lei, 



 

față de 1,5 milioane lei anul trecut. Cele două unități au primit în total 

35.624.000 milioane lei pentru investiții. Din sumele alocate pentru cele două 

spitale 14,5 milioane lei provin din fonduri guvernamentale alocate județului prin 

bugetul de stat pentru anul 2019. 

Din bugetul alocat Spitalul Clinic Județean Mureș, 18.920.000 lei au fost 

repartizați pentru realizarea de studii, proiecte tehnice și execuția unor lucrări de 

investiții la clădirile spitalului, dintre care amintim alocarea sumei de 6 milioane 

de lei pentru buncărul de la laboratorul de radioterapie, 11 milioane de lei pentru 

proiectarea și execuția lucrărilor la Clinica de Oncologie și 950.000 lei pentru 

stația de tratare ape uzate la imobilul situat pe str. Gheorghe Marinescu nr.1.  

Suma de 9.979.000 lei a fost alocată pentru achiziția de echipamente și aparatură 

medicală. În ceea ce privește Spitalul Municipal „Gheorghe Marinescu” din 

Târnăveni, este prevăzută suma de 4.700.000 lei pentru proiectarea și execuția 

rețelei de canalizare menajere și pluviale și suma de 2.025.000 lei pentru 

echipamente și aparatură medicală. 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș a primit pentru 

anul 2019 2,5 milioane lei pentru investiții, sumă la care se adaugă 700.000 pentru 

reparații curente.  

Bugetul total alocat instituțiilor de cultură în acest an este în valoare de 

3.673.000 lei, față de 955.000 lei în anul 2018. Dintre cele mai importante 

investiții menționăm alocarea de sume pentru achiziția de lucrări de artă, precum 

și alocarea sumei de 391.000 lei pentru proiectul de reabilitare a Castelului Ugron 

din Zau de Câmpie.  

Biroul de Presă al Consiliului Județean Mureș 

 

 


