Consiliul Județean Mureș a aprobat astăzi noua taxă unică de
salubrizare
Consilierii județeni au aprobat în ședința ordinară a lunii iunie o hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de
salubrizare pentru finanţarea sistemului de management integrat al deşeurilor
solide menajere și similare în judeţul Mureş. Taxa specială de salubrizare este o
taxă unică aplicată la nivel județean care va înlocui actualele taxe de salubrizare.
Noua taxă va fi plătită de către utilizatorii casnici și non-casnici care stau într-o
zonă unde colectarea deșeurilor se realizează selectiv în cadrul sistemului de
management integrat al deşeurilor. Taxa specială se constituie pentru susținerea
următoarelor activități ale serviciului de salubrizare:







colectarea separată şi transportul separat al deșeurilor municipale și al
deșeurilor similare (provenind din activități comerciale din industrie și
instituții),
operarea/administrarea stațiilor de transfer zonale pentru deșeurile
municipale și deșeurile similare;
sortarea/transferul deșeurilor municipale și deșeurilor similare prin
infrastructura creată în cadrul proiectului SMID;
tratarea deșeurilor colectate în amestec prin Stația de Tratare Mecanică și
Biologică;
administrarea depozitului zonal de deșeuri din Sânpaul.

Prin decizia luată astăzi, nivelul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019, se
stabilește după cum urmează:




Taxa utilizatori casnici din mediul urban: 8,93 lei/pers/luna;
Taxa utilizatori casnici din mediul rural: 1,62 lei/pers/luna;
Taxa utilizatori non-casnici: 436,05 lei/tona

Bani pentru aparatură medicală și investiții
Două proiecte de hotărâre adoptate astăzi vizează măsuri privind unitățile
medicale din județul Mureș. Este vorba de rectificarea bugetului județului în
vederea includerii sumei de 1.000.000 de lei alocată de Ministerul Sănătății pentru
Spitalul Municipal Târnăveni în vederea achiziționării de aparatură medicală. Al
doilea proiect vizează aprobarea instalării unui ascensor în cadrul Clinicii de Boli
Infecțioase I. Proiectul de hotărâre a vizat aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice și a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării acestei
investiţii, care conform datelor tehnice, are o valoarea de aproximativ 674.000
lei.

DGASCP modernizează și extinde centrul de copii de la Târnăveni
Imobilul situat în municipiul Târnăveni care găzduieşte copii din cadrul sistemului
de protecţie socială necesită intervenţii de construcţii şi instalaţii pentru
consolidare, reabilitare şi conformarea cu cerinţele legilor şi normativelor
actuale. Se doreşte executarea unei extinderi a clădirii existente în partea din
spate şi în partea din faţă, şi realizarea unei mansarde peste parterul existent. De
asemenea investiția cuprinde și amenajări interioare, amenajare accese, precum
și construirea de împrejmuire. Consiliul Județean în ședința ordinară de astăzi și-a
exprimat acordul pentru realizarea investiției, acest acord fiind necesar pentru
obținerea autorizației de construcție. În perioada următoare se va lansa procedura
de licitație pentru executarea lucrărilor.
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