
 

 
Încă trei localități asigură lapte, cornuri și fructe pentru elevi 

din resurse proprii.  

 

Consiliul Județean Mureș a aprobat astăzi excluderea 

municipiului Reghin și a comunelor Bălăușeri și Măgherani din 

programul județean pentru furnizarea produselor aferente 

Programului pentru Școli al României pentru anul școlar 2022-

2023, deoarece primăriile în cauză vor organiza procedurile de 

licitație și vor asigura laptele, cornul și merele pentru elevi într-

o cooperare cu producători locali.   

Tot în cadrul ședinței de astăzi s-a aprobat, de asemenea, 

proiectul privind modificarea tarifelor de operare pentru 

activităţile de sortare, compostare și transfer la SSCT Cristești. 

Consilierii au aprobat modificarea tarifului de operare pentru 

activitatea de sortare a deșeurilor de la 289,93 lei pe tonă la 

360,68 lei, pentru activitatea de compostare a deșeurilor de la 

de la 533,58 lei la 574,73 lei, iar pentru activitatea de transfer a 

deșeurilor de la 72,31 lei la 77,08 lei. Prețurile conțin și TVA. 

"Modificarea tarifelor a fost solicitată de către firma SC 

Iridex Group SRL, care gestionează serviciul de sortare, 

compostare și transferul deșeurilor, din cauza scumpirii 

carburanților. Cererea a fost analizată și justificată de 

către personalul de specialitate al Consiliului Județean 

Mureș, după care a intrat în ședința consiliului. Însă trebuie 

accentuat și este foarte important să subliniem că acest 



 

lucru nu înseamnă o creștere a prețurilor pentru populație. 

Locuitorii vor plătii același preț pentru colectarea deșeurilor 

ca și până acum. Diferența va fi acoperită de Consiliul 

Județean Mureș din bugetul propriu", a subliniat Péter Ferenc, 

președintele Consiliului Județean Mureș.  

În ședința de astăzi au fost aprobate documentele 

necesare demarării  lucrărilor de reabilitare energetică și 

extinderea mansardei a Secției de Pneumologie, strada 

Gheorghe Marinescu nr.1, 3, 5, și proiectul de Reparații capitale 

și extindere clădire pentru activități medicale în incinta 

Spitalului Clinic Județean Mureș – Corp C13. 
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