Lucrări de investiții la Spitalul Clinic Județean Mureș și Aeroportul
Transilvania
Spitalul Clinic Județean Mureș pregătește amenajare curților interioară de la
Clinica de Boli Infecțioase nr. 1 și la Clinica de Pneumologie. Investițiile au fost
aprobate astăzi în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș. Conform
documentelor tehnice depuse, cele două spații vor fi amenajate cu locuri de
parcare, alei pietonale, spații de relaxare pentru pacienți și personalul medical.
Conexiunile dintre căile de acces sau aleile pietonale cu accesele în corpurile de
clădiri existente, se vor reabilita pentru a facilita accesul persoanelor cu
dizabilități. Valoarea celor două investiții se ridică la 1 milion de lei.
De asemenea, a fost supus spre aprobare proiectul de hotărâre ce vizează
aprobarea documentației tehnico–economice și a indicatorilor tehnico–economici
ai investiției ”Lucrări de reabilitare la CT1” la Aeroportul Transilvania Târgu
Mureș. Este vorba despre centrala termică și sistemul de încălzire al terminalului
de pasageri. Centrala termică care va fi reabilitată asigură în prezent peste 90%
din energia termică necesară pentru întreaga aerogară. Valoarea totală a
investiţiei este de 1.654.375,07 lei cu TVA inclus (19%), din care Construcțiimontaj (C+M): 642.029,24 lei cu TVA inclus (19%). În urma aceste investiții
sistemul de încălzire al terminalului de pasageri va fi mai eficient și totodată mai
ecologic. Investiția presupune atât achiziționarea a două cazane de încălzire în
sistem clasic, cât și a unui sistem de încălzire cu energie solară care va fi format
din 21 de panouri solare. Cota de căldură asigurată din energia solară este
estimată la 54% din necesarul aerogării.
Validare mandat consilier județean
În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș ce a avut loc astăzi,
consilierii au votat proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier
a domnului Alexandru Lupa, consilier propus de PNL Mureș în locul doamnei Mara
Togănel. Domnul consilier județean Alexandru Lupa va face parte din Comisia
social-culturală.
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