
 

 
Construirea de creșe, autobuze școlare ecologice și simplificarea 

obținerii autorizației de construcție – acestea au fost planurile despre 

care Cseke Attila, ministrul dezvoltării a vorbit la Târgu Mureș cu ocazia 

întâlnirii cu primarii din regiune. 

Ministrul a făcut o expunere scurtă despre cele trei mari domenii de 

activitate ale ministerului pe care îl conduce. A prezentat starea actuală a 

legii decentralizării, subliniind că în curând se va finaliza proiectul de lege 

comun cu Ministerului Tineretului și Sportului prin care s-ar transfera în 

subordinea autorităților județene sau locale gestionarea taberelor școlare 

de vară și a Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret.  

Ministerul Dezvoltării va mai putea să lanseze în curând și programul de 

cadastrare, prin care 2.371 de autorități locale vor beneficia de un sprijin 

de 160.000 de lei în vederea oferirii de servicii de cadastru gratuite – a 

rezumat ministrul. Cseke Attila a anunțat de asemenea că ministerul va 

aduce modificări prevederilor care reglementează susținerea examenelor 

de către consultanții de specialitate în construcții și inspector de 

specialitate în proiectare. Acesta deoarece conform evidenței ministerului, 

în prezent au autorizare de funcționare 572 de consultanți de specialitate 

în construcții în România în diferite domenii de inspecție, motiv pentru 

care durează luni sau ani până când un imobil primește toate autorizațiile 

de construcții, și se întâmplă ca până când ajunge ultima autorizație, se 

scurge perioada de valabilitate autorizații, a explicat Cseke Attila. În 

același timp, este nevoie și de modificarea legilor învechite ale 

construcțiilor, deoarece reglementările concepute în anii 1970 au devenit 

demult depășite. 

Ministrul a relatat și despre programul de construire a creșelor care 

urmează să fie lansată în viitorul apropiat, respectiv despre inițiativa care 

vizează posibilitatea achiziționării de autobuze școlare ecologice în comun 

cu Ministerul Mediului. 

Prefectul județului Mureș, Mara Togănel a subliniat în discursul său 

importanța dezvoltărilor care sunt indispensabile în secolul 21 pentru ca o 

localitate și o regiune să fie modernă și locuibilă. Printre acestea a amintit 

prezența sistemelor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, 

respectiv drumurile asfaltate. 



 

La sfârșitul întrevederii Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean 

Mureș i-a mulțumit ministrului pentru acceptarea invitației și pentru 

demonstrarea prin prezența sa a faptului că județul Mureș se poate baza pe 

sprijinul său. 

Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Mureş 

 


