
 

 
Decizii administrative în domeniul sănătății 
 

Bugetul celor două spitale aflate în subordinea Consiliului 

Județean Mureș a fost rectificat în ședința de astăzi în vederea 

includerii unor sume provenite din contractele unităților 

medicale cu Direcția de Sănătate Publică. Astfel, bugetul 

Spitalului Clinic Județean Mureș a fost majorat cu suma 590.000 

de lei iar bugetul Spitalului Gheorghe Marinescu din Târnăveni cu 

suma de 11.000 de lei.  

De asemenea, consilierii județeni au aprobat planurile 

strategice de dezvoltare ale celor două spitale. Documentele, ce 

pot fi consultate pe pagina www.cjmures.ro la secțiunea 

”proiecte de hotărâre”, cuprind obiectivele strategice ale 

unităților sanitare, pentru o perioada de 5 ani și au la bază o 

analiză privind nevoile de îngrijire a populaţiei căreia i se 

adresează şi a pieţei de servicii de sănătate din teritoriul 

deservit având ca scop îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi a 

siguranţei pacienţilor. Documentele strategice adoptate astăzi 

au o importanță deosebită pentru continuarea dezvoltării 

serviciilor medicale din județul Mureș. Încă de la începutul 

mandatului am declarat că pentru mine sănătatea este un 

domeniu prioritar. În fiecare an am încercat să creștem sumele 

alocate unităților medicale și am demarat un amplu program de 

reabilitare și reparații la clădirile Spitalului Clinic Județean, a 

declarat Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș.  

http://www.cjmures.ro/


 

Consilierii au aprobat și un proiect de hotărâre prin care 

Consiliul Județean va susține evenimente culturale, comunitare, 

sportive și de altă natură organizate de diferite organizații și 

asociații neguvernamentale. 

 

Reabilitare de drum județean 

Consilierii județeni au aprobat documentația tehnico-

economică și indicatorii tehnico-economici ai investiției 

„Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ107D limită 

județ Alba – Crăiești – Adămuș – int.DN14A, de la limita cu 

județul Alba până la intersecția cu DJ107”. Drumul județean 

DJ107D având o lungime totală de 21,47 km, face legătura între 

județul Alba (loc. Silea) si localitățile aparținătoare comunei 

Adămuș, respectiv Herepea, Crăiești si Cornești (DJ107) din 

Județul Mureș. Porțiunea de drum județean care face obiectul 

prezentei investiții are lungimea de 12,353 km. Valoarea totală 

a investiției este 134.567.693,66 lei cu TVA inclus (19%). 
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