
 

Centru de pregătire a scafandrilor și proiecte pentru tineri. 

 

Serviciul Public Salvamont-Salvaspeo Mureș va avea un 

centru de pregătire pentru scafandri după ce în ședința ordinară 

a lunii mai consilierii județeni au aprobat o hotărâre privind 

darea în folosință gratuită a unui imobil situat pe strada 

Plutelor. Regulamentul de funcționare a Serviciului a fost 

completat cu activitățile de salvare a persoanelor aflate în 

pericol de înec, căutarea persoanelor dispărute în apă, inclusiv 

prin scufundări acvatice, scoaterea victimei din mediul 

periculos, recuperarea persoanelor înecate, în ştranduri şi alte 

locuri organizate pentru îmbăiere, situate pe apele interioare 

naturale sau amenajate. Instruirea și antrenarea scafandrilor 

este una de importanță majoră, iar această activitate de regulă 

se desfășoară în bazinele de înot ale complexului de agrement 

Week-end Târgu Mureș. Având în vedere că, în prezent în 

imobilul în cauză nu se desfășoară activități, acest imobil poate 

fi dat în folosinţă gratuită, în favoarea Serviciului Public 

Județean Salvamont Salvaspeo Mureș, în vederea organizării aici 

a centrului de instruire, perfecționare și depozitării 

echipamentelor.   

100.000 de lei pentru Fondul de tineret 

Organizațiile non-guvernamentale care desfășoară activități 

dedicate tinerilor între 14 și 35 de ani vor putea depune 

solicitări de finanțare nerambursabilă. Consilierii județeni au 

aprobat hotărârea privind stabilirea activităţilor ce vor fi 



 

finanţate din Fondul de tineret în anul 2021. Activitățile sunt 

grupate în două domenii de intervenție, respectiv, cultură și 

educație informală și sănătate, sport și recreere. Lista detailată 

a activităților eligibile a fi finanțate se regăsește pe 

www.cjmures.ro. Bugetul acordat anul acesta pentru finanțarea 

nerambursabilă a acestor activități este de 100.000 de lei 

În ședința ordinară de astăzi consilierii județeni au adoptat 

o serie de hotărâri ce vizează măsuri bugetare. Este vorba 

despre aprobarea contului de execuție a bugetului județului 

Mureș pe anul 2020, aprobarea situațiilor financiare și a 

bugetelor SC Parc Industrial Mureș și a RA Aeroportul 

Transilvania. Documentele complete pot fi regăsite pe site-ul 

instituției www.cjmures.ro 

Planul Județean de Gestiune a Deșeurilor în Județul Mureș 

pentru 2020-2025 a fost aprobat în ședința de astăzi. Acest 

document strategic are un rol cheie în dezvoltarea gestionării 

deșeurilor, principalul lui scop fiind acela de a stabili măsurile 

necesare pentru îmbunătățirea funcționării sistemului județean 

de gestiune al deșeurilor implementat prin proiectul SMIDS 

Mureș, precum și direcțiile viitoare de dezvoltare ale acestuia. 

PJGD stabilește și analizează alternative de gestionare a 

deșeurilor numai pentru deșeurile municipale, fiind singurul flux 

de deșeuri pentru care au fost stabilite instalații de tratare în 

cadrul proiectului SMIDS Mureș. 
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