S-a aprobat bugetul județului Mureș pentru anul 2020
În ședința Consiliului Județean Mureș ce a avut loc astăzi a fost aprobat bugetul
județului Mureș pentru anul 2020. La baza acestuia au stat trei principii
importante, respectiv, continuarea investițiilor demarate în cursul anului 2019,
investițiile în rețeaua de drumuri județene precum și asigurarea cheltuielilor de
funcționare pentru instituțiile din subordinea autorității județene.
Prin Legea Bugetului de Stat pentru anul 2020, sumele alocate secțiunii de
funcționare sunt mai mici decât cele acordate în anul 2019 din cauza modificării
sumei acordate pe cap de locuitor. Astfel, dacă în anul trecut s-a acordat suma de
450lei/cap de locuitor, anul acesta s-a acordat suma de 275 lei/cap de locuitor,
rezultând un deficit de 112.862.000 lei.
”Prin legea bugetului de stat am primit, pentru secțiunea funcționare cu 100 de
milioane de lei mai puțin decât avem nevoie. Conform legii, noi trebuie să
acoperim aceste cheltuieli, ceea ce am și făcut apelând la veniturile proprii și la
sume din excedentul bugetar. De asemenea, asigurăm sumele pentru continuarea
investițiilor demarate în anul anterior și pentru derularea proiectelor europene.
Astfel, până la o viitoare rectificare bugetară nu am inclus în buget sume pentru
demararea de noi investiții în acest an. Cu toate acestea, vom continua
programul de reabilitare a drumurilor județene. Pentru anul în curs am alocat
101 milioane lei pentru cheltuielile de întreținere și reparații, precum și pentru
investițiile pe drumurile județene. În proiectul de buget este prevăzută
reabilitarea și reconstruirea a 5 poduri și continuarea investițiilor mari începute
în anul precedent a căror valoare totală atinge 70 milioane lei. De asemenea,
vom continua investițiile la Spitalul Clinic Județean Mureș, cea mai importantă
fiind cea legată de reabilitarea Clinicii de Oncologie. Și aici vom înregistra o
scădere în ceea ce privește achiziția de echipamente medicale. Anul trecut am
putut aloca aproape 5 milioane de lei celor două spitale, în timp ce anul acesta
vom putea aloca doar 700.000 de lei”, a declarat președintele Consiliului
Județean Mureș, Péter Ferenc.
Veniturile bugetului general consolidat a Județului Mureș, sunt cuantificate în
sumă de 798.626.000 lei. Sursele de finanțare ale bugetului Județului Mureș, se
completează cu excedentul bugetar al anilor precedenți, în suma de 101.500.000
lei. Astfel bugetul total al județului pe anul 2020 este de 900.126.000 lei, din care
647.949.000 lei pentru secțiunea de funcționare și 252.177.000 lei pentru
secțiunea de dezvoltare. Din suma de 252.177.000 lei, 122.276.000 lei reprezintă
sumele pe care trebuie să le asigurăm pentru finanțarea proiectelor europene. Pe
măsură ce aceste sume vor fi cheltuite, ele ne vor fi rambursate și atunci vom
putea aloca bani pentru investiții noi.
Prin bugetul aprobat sunt alocate sume pentru următoarele proiecte cu finanţare
europeană: Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii Tg Mures-9.077.000 lei;
Reabilitarea Palatului Culturii 4.464.000 lei; Modernizarea drumurilor județene
DJ151B si Dj142 Ungheni(DN15- Mica –Târnăveni DN14A)- județul Mureș 104.222.000 lei; Implementarea unor masuri de simplificare a serviciilor pentru

cetățenii la nivelul Consiliului Județean Mureș -1.219.000 lei; Reabilitare DJ106
Agnita –Sighișoara -600.000lei; Venus - Împreună pentru o viață în siguranță! 431.000 lei; Team-Up: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor 1.044.000 lei.
În ceea ce privește secțiunea de dezvoltare, principalele sume alocate sunt:
22.147.000 lei pentru unitățile spitalicești, din care jumătate din bugetul local, și
jumătate din fonduri guvernamentale, 25.846.000 lei pentru dezvoltarea
Aeroportului Transilvania Târgu Mureș, 52.050.000 lei pentru lucrările la drumuri
județene, 2.876.000 lei pentru instituțiile de cultură, 1.953.000 lei pentru DGASPC
Mures.
Avem un deficit la finanțarea cheltuielilor cu asistența socială, momentan am
inclus în buget 82.094.000 lei pentru funcționarea Direcției Generale de Asistență
Sociala Mureș. De la Guvern am primit 26 milioane lei pentru aceste servicii, doar
19% din suma necesară, restul a trebuit să asigurăm noi din venituri proprii și din
excedentul bugetar de anul trecut. Sperăm că la rectificarea bugetară vom primi
sumele necesare funcționării DGASPC.
Bugetul include fondurile destinate contractelor de finanţare nerambursabilă
pentru anul 2020, în domeniile cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi
asistenţă socială în valoare totală de 2,4 milioane de lei.
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