Folytatódnak idén az elkezdett útügyi projektek, és újabb
útszakaszok korszerűsítését készíti elő a Maros Megyei Tanács
Elfogadták ma a tanácsososok a Maros Megyei Tanács 2018-as gazdasági és szociális
cselekvési programját. A program több fejezetből áll, így tartalmazza a
beruházásokat és a tervezett javítási munkálatokat, az idei évre beütemezett
közúti munkálatok tervét, a 2018-as évre vonatkozó pályázati programokat (vissza
nem térítendő támogatások elosztását), illetve a Maros megyei önkormányzatnak
alárendelt kulturális intézmények éves programtervét is.
A megyei tanács és az alárendelt intézmények beruházási és javítási programja
azokat a munkálatokat és fejlesztéseket tartalmazza, amelyek az intézmények
működését és szolgáltatásaik minőségének javítását szolgálják. Ezekre a
beruházásokra idén 119,5 millió lejt fordít a megyei önkormányzat.
A 2018-as beruházási és karbantartási programban többek között a következő
beruházások szerepelnek: a repülőtér helyreállítási munkálataira 54 millió lej van
elkülönítve, az Apolló Palota javítási munkálataira és az épületben egy
fogyatékkal élő személyek fogadására is alkalmas iroda kialakítására mintegy
600.000 lejt szán a megyei önkormányzat. A Maros Megyei Klinikai Kórház 1,5
millió lejt kap karbantartási munkálatokra a járóbeteg-rendelők és 8 klinika
számára, illetve 4,8 millió lejt különítettünk el a sugárterápiás bunker építésére.
A szociális szolgáltatások területén több más beruházás mellett a Szászrégeni
Neuropszihiátriai Rehabilitációs Központ konyhájának kialakítása (1,2 millió lej),
valamint a dicsőszentmártoni családi típusú otthon bővítése (607.000 lej) került
be az idei beruházási programba.
A Maros Megyei Tanács idén 72 millió lejt fordít a megyei úthálózat
karbantartására és korszerűsítésére. Ez az összeg magába foglalja a kátyúzási
munkálatokat, az aszfaltozást, kövezést és más karbantartási munkálatokat,
illetve a tervezett felújítási munkálatokhoz szükséges szakdokumentáció
előkészítésének költségeit is. Ebben az évben a Maros Megyei Tanács több megyei
útszakasz esetén is elkezdi a szakdokumentáció összeállítását, így például
megvalósíthatósági tanulmányt készít majd elő a Marosvásárhely-Sóvárad-Hargita
megyei megyehatár közötti megyei út korszerűsítésére, az NagyernyeNyárádremete-Szováta közötti megyei út felújítására, a Szászrégen-LaposnyaHargita megyei megyehatárt összekötő út, valamint az Erdőlibánfalva és Laposnya
közötti megyei út felújítására. Ami a konkrét munkálatokat illeti, a megyei tanács
folytatja a 2017-ben elkezdett korszerűsítési projekteket, és idén elkezdi a Helyi
Fejlesztések Országos Programja (PNDL) keretében finanszírozást nyert közúti
munkálatok kivitelezését, valamint az uniós finanszírozású útjavításokat is.
A 2018-as cselekvési programban szerepelnek azok a pályázatok is, amelyeket a
megyei tanács hirdet meg a civil szervezetek és az egyházak képviselői számára
vissza nem térítendő támogatások lehívására. Ezekre a pályázatokra idén 2,1
millió lejt fordít a megyei önkormányzat, amely a következőképpen oszlik meg a
különböző szakterületek között: a kulturális projektek finanszírozására 400.000

lejt fordít a tanács, a sport projektekre 300.000 lejt, az ifjúsági projektekre
100.000 lejt, az egyházi programokra 500.000 lejt, a szociális projektekre pedig
800.000 lejt.
A megyei tanács éves tevékenységi programjában szerepelnek az alárendelt
kulturális intézetek fontosabb rendezvényei és projektjei is. Így megtaláljuk a
programban a Látó és Vatra folyóiratok, a Maros Megyei Múzeum, a Maros Megyei
Könyvtár, a Maros Művészegyüttes, az Ariel Ifjúsági és Bábszínház, a
Marosvásárhely
Állami
Filharmónia
és
a
Hagyományos Kultúra
és Művészeti Oktatás Maros Megyei Központjának 2018-as rendezvényeit, illetve
minden intézmény programtervében kiemelt kategóriaként szerepelnek a
centenáriumi projektek.
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