
 

 
Consiliul Județean Mureș a aprobat proiectul cu finanțare 

nerambursabilă pentru activității de tineret și regulamentul privind 

vânzarea de bilete la Transilvania Motor Ring. 

 

Consilierii județeni în ședința de astăzi au votat rectificări minore 

la bugetul județului Mureș. Bugetele Spitalului Clinic Județean Mure, a 

Spitalului ”Gheorghe Marinescu” din Târnăveni și a Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș au fost suplimentate 

astăzi cu fonduri de la bugetul de stat, după cum urmează: pentru SCJ 

Mureș cu suma de 531.000 lei, pentru Spitalul din Târnăveni cu suma de 

4.205.000 lei și pentru DGASPC Mureș cu suma de 500.000 lei. Din 

bugetul propriu Consiliul Județean Mureș a aprobat suma de 50.000 de 

lei pentru organizarea și desfășurarea unor olimpiade naționale și 

activități culturale și sociale de interes public.  

În vederea organizării sesiunii de proiecte cu finanțare 

nerambursabilă pentru activității de tineret au fost aprobate astăzi 

activitățile ce vor fi finanțate din bugetul de 150.000 lei alocat. Astfel, 

domeniile principale în care trebuie să se încadreze evenimentele 

organizate de ONG-uri sunt: cultură și educație non-formală; sănătate, 

sport și recreere; participare și voluntariat.  

De asemenea consilierii județeni au aprobat bugetul de venituri și 

cheltuieli a SC Parc Industrial S.A pentru anul 2022 și au luat act și de 

demisia administratorului Societății, Nagy Istvan, votând ca 

administrator interimar pe dl. Sófalvi György Zsolt.  



 

Regulamentul de organizare și funcționare a Complexului 

Transilvania Motor Ring a fost modificat astfel încât în situația în care 

organizatorii nu optează pentru vânzarea de bilete în cadrul 

evenimentului organizat, organizarea accesului spectatorilor să poată fi 

realizată de către Serviciul Administrativ Întreținere Transilvania Motor 

Ring, cu plata unei taxe de acces.  

În cadrul ședinței de astăzi au fost aprobați indicatorii tehnico-

economici în vederea realizării din fonduri europene a proiectului 

"Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care 

utilizează fluide medicale". Valoarea totală a investiției depășește 24 de 

milioane de lei, adică aproape 5 milioane de euro, pe care solicitantul 

Spitalul Clinic Județean Mureș intenționează să o realizeze prin 

Programul Operațional Infrastructură Mare. Contribuția proprie a 

Consiliului Județean Mureș este de peste 13 milioane de lei, 

reprezentând 54 la sută din proiect, iar contribuția proprie a spitalului 

este de 548.450 de lei, adică 2,24 la sută din investiție.   

 

Biroul de presă al Consiliului Județean Mureș 

 

 

 


