Több pénzt fordít a megyei utak kátyúzására a Maros Megyei Tanács
A mai soros tanácsülésen újabb költségvetés módosítást hagytak jóvá a
tanácsosok, amelynek keretében 650 ezer lejjel egészítették ki a megyei utak
kátyúzására szánt alapokat, miután a tavaszi munkálatok során kiderült, hogy
nagyobb keretre lenne szükség az útjavításokhoz. Az említett összeg mellett a
megyei önkormányzat pénzt különített el két parkoló kialakítására Mezőbándon,
illetve egy esővíz elvezető rendszerre, amelyet az ádámosi polgármesteri
hivatallal közösen fog megvalósítani a megyei tanács.

Árvíz-megelőzési munkálatok Ádámoson
A Maros Megyei Tanács az ádámosi önkormányzattal együttműködve fogja
megvalósítani a magántulajdonban lévő házak bejárati hídjainak újratervezésére
vonatkozó projektet. A beruházás szükségességét többek között az indokolja, hogy
a 2016 nyarán bekövetkező áradások során Ádámos községben 47 házat és 125
háztartási mellékletet öntött el a víz. Hogy megakadályozzák az újabb árvízkárok
keletkezését, Ádámos község polgármestere elkészítette a Veres-patak medrében
végrehajtandó munkálatok műszaki tervét, és tekintettel arra, hogy a patak a 107es megyei út mentén folyik, kérte a megyei tanácstól, hogy járuljon hozzá a
beruházás finanszírozásához. A projekt keretében helyreállítják a vízelvezető
sáncokat, valamint a házak előtti bejárati hidakat, és gyepesíteni fogják a
sáncoldalakat. A munkálatok elvégzéséhez szükséges idő 3 hónap. A tervező
becslése szerint a munkálat értéke (beleértve az áfát is) 331.480 lej, ebből a
megyei tanács 187.480 lejt fedez (áfával).

Parkolót alakítanak ki Mezőbándon a Marosvásárhely-Mezőbánd-Radnót közötti
megyei út forgalmának akadálymentesítése érdekébe

Mezőbándon két jelöletlen parkoló is használatban van, amelyek a Marosvásárhelyt
és Radnótot összekötő 152A jelzésű megyei út, valamint a 151A jelzésű megyei út
kereszteződésének közelében találhatók, és több közintézményt és kereskedelmi
egységet is kiszolgálnak, így a mezőbándi önkormányzatot, a művelődési otthont,
a fogorvosi rendelőt, a rendőrséget, a postát, az APIA központot, a katolikus
templomot, egy tömbházat és három üzletet. A parkolóhelyhez való behajtás
nehézsége miatt a gépkocsik az úttesten állnak, amíg le tudnak térni, és így
akadályozzák a forgalmat. A közúti baleseteket megelőzése érdekében a megyei
tanácsosok jóváhagyták a két parkoló rendezési munkálatainak finanszírozását,

illetve a szükséges közlekedésbiztonsági munkálatok elvégzését. A munkálatok
időtartama 4 hónap, értéke pedig 662.535,39 lej.

A megyei önkormányzat a mai soros ülésén a repülőtéri díjak növeléséről is
döntött a marosvásárhelyi Transilvania repülőtér javaslata alapján. A repülőtéri
díjak – a leszállás, világítási, állomásozási és utasok után fizetett díjak növelésére
azért volt szükség, mivel a korábbi 2012-ben elfogadott díjak nem feleltek meg a
repülőtér fejlesztési perspektíváinak.
Az új díjak értéke megközelíti a régióban található más repülőtereken alkalmazott
díjakat. A legnagyobb mértékben a világítási díj növekedett, ez a korábbi érték
ötszörösére emelkedett, miközben a leszállási díj az eddigi értékének közel
kétszerese lesz.
Az új repülőtéri díjak elfogadásának az a célja, hogy a marosvásárhelyi repülőtér
megfeleljen az Európai Unió versenyszférára vonatkozó követelményeinek,
valamint hogy biztosítsuk a repülőtér fejlődéséhez szükséges előfeltételeket, az
állami támogatások fokozatos csökkentését, és azt, hogy 2024-ig önfenntartóvá
váljon a repülőtér.
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