Investițiile în Aeroportul din Târgu Mureș continuă
În cadrul ședinței ordinare a lunii aprilie a Consiliului Județean Mureș a fost
aprobată o rectificare a bugetului județean în sensul includerii sumei de 1.360.000
lei direcționată din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului României. Suma
este destinată DGASCP Mureș în vederea acoperirii unor cheltuieli pentru
personalul din servicii sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă. Este
vorba de acel personal care lucrează în căminele de bătrâni, centre de îngrijire și
asistență pentru persoane cu dizabilități, centre de recuperare și reabilitare
neuropsihiatrică și în casele de tip familial pentru copii. Astfel, suma de 313.000
de lei pentru asigurarea alocației de hrană, restul sumei urmând să fie utilizată
pentru cheltuielile de cazare. Acestea vor fi decontate unităților administrativ
teritoriale, care au pus la dispoziția furnizorului de servicii sociale spații de
cazare, pe raza localității în care își desfășoară activitatea serviciul social, în baza
solicitării acestora.
Bugetul Spitalului Clinic Județean Mureș a fost majorat cu suma de 6.340.000 lei
de la bugetul de stat pentru acordarea stimulentului de risc personalului implicat
direct în tratarea pacienților COVID pe perioada stării de urgență.
Indicatori tehnico-economici pentru extinderea pistei Aeroportului Transilvania
Consilierii au votat un proiect de hotărâre care vizează „Modernizarea
aeroportului și includerea obiectivelor din Master - Planul General de Transport”,
care conține următoarele obiective: extinderea pistei decolare-aterizare,
extinderea platformei de parcare aeronave și extinderea terminalului de pasageri
existent.
„Chiar dacă preocuparea noastră principală în această perioadă este gestionarea
efectelor pandemiei COVID-19, consider că este deosebit de important să
continuăm investițiile în infrastructură să continue. Proiectul aprobat astăzi dă
undă verde pentru pregătirea cererii de finanțare în vederea accesării de fonduri
europene pentru dezvoltarea Aeroportului Transilvania. Încă de la preluarea
mandatului dezvoltarea infrastructurii aeriene a județului a fost printre cele mai
importante obiective ale Consiliului Județean. Este important ca investițiile de la
Aeroport să continue, atât pentru mobilitatea locuitorilor județului, cât și pentru
dezvoltarea economică”, a declarat președintele Consiliului Județean Mureș,
Péter Ferenc.
Potrivit datelor tehnice, pista de decolare-aterizare urmează a fi extinsă la 2580
de metri, de la 2000 metri în prezent, platforma de parcare aeronave va fi extinsă
astfel încât să poată găzdui mai multe aeronave de mărime mare, iar terminalul

se dorește a fi extins astfel încât să fie dublat numărul ghișeelor de check-in
pentru a se putea procesa un număr de 750 de pasageri/oră. Valoarea totală a
investițiilor se ridică la aprox. 328 milioane lei, inclusiv TVA. Investiția se dorește
a fi finanțată din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură
Mare, Axa prioritară 2. Obiectivul specific 2.3 Creşterea gradului de utilizare
sustenabilă a aeroporturilor.
Consilierii și-au dat avizul și pentru declanşarea procedurii de expropriere a
imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate
publică de interes judeţean descrisă mai sus. Este vorba de o suprafață de teren
de 57.124 mp, suma aprobată pentru despăgubire fiind de 262.641,60 lei.
Tot în ședința de astăzi a fost aprobat Programul acţiunilor economico-sociale
coordonate de Consiliul Judeţean Mureş pe anul 2020, document ce poate fi
consultat pe www.cjmures.ro.
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