
 

 
Mai multe proiecte de parteneriat au fost adoptate în ședința de azi al 

Consiliului Județean Mureș.  
 

În ședința de astăzi a fost aprobată, în regim de urgență, o hotărâre privind 

repartizarea pe anul 2021 a sumelor reprezentând fond la dispoziţia 

consiliului judeţean, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale şi 

a sumelor pentru derularea Programului pentru şcoli al României.  

Este vorba despre suma de 27.134 mii lei, constituită din impozitul pe venit 

estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021. Acesta se repartizează 

pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, programelor de 

infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru 

cheltuielile de funcționare, suma de 10.795 mii lei din sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 

judeţene şi comunale și suma de 483 mii lei din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

oraşului Miercurea Nirajului şi comunelor Chibed, Eremitu, Gălești, 

Ghindari, Gornești şi Păsăreni a Programului pentru şcoli al României. 

Consilierii județeni au aprobat și șase proiecte de hotărâre ce vizează 

închierea unor convenții de colaborare pentru dezvoltarea unor programe 

sportive și sociale.  

Consiliului Județean Mureș va încheia un parteneriat cu Asociaţia - Club 

Sportiv Teqball Mureș, în vederea sprijinirii dezvoltării sportului Teqball în 

județul Mureș. Federația Română de Automobilism Sportiv a anunțat CJ 

Mureș că în anul competițional 2021, pe circuitul Transilvania Motor Ring se 

preconizează să se desfășoare, sub egida acesteia un număr de 10 etape 

din cadrul mai multor campionate naționale. 

 A fost aprobată, de asemenea, încheierea unui parteneriat cu Fundația 

Comunitară Mureș pentru implementarea Proiectului „EDUSIG – Educație 

pentru siguranță”, proiect ce urmează a fi depus în cadrul Programului 

Operațional Capacitate Administrativă.  

Ultimele trei parteneriate aprobate de consilierii județeni vizează tot 

proiecte ce vor fi depuse spre finanțarea în cadrul Programului Operațional 



 

Capacitate Administrativă Este vorba despre proiectul „Creșterea eficienței 

dialogului civic în vederea dezvoltării durabile a județului Mureș”cu 

Fundația Pro Economica – Pro Economica Alapítvány, proiectul Împreună 

pentru Comunitate” derulat de Asociația Divers și proiectul  „EDEN - Rețea 

evolutivă pentru susținerea și promovarea dezvoltării armonioase la nivel 

local și de interacțiune cu autoritățile și instituțiile administrației publice” 

al Asociației Club „ȘI NOI PUTEM REUȘI. În cadrul acestora se vor dezvolta și 

implementa mecanisme de consultare a autorităților și instituțiilor publice 

cu ONG-urile, partenerii sociali, instituțiile de învățământ superior 

acreditate, precum și a cetățenilor în elaborarea politicilor și strategiilor la 

nivel local, precum și dezvoltarea de mecanisme, proceduri, instrumente 

de consolidare a dialogului social și civic. 
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