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Avize și autorizații la un click distanță
Președintele Consiliului Județan Mureș, Péter Ferenc, a anunțat astăzi, 31 Mai, în cadrul unei
conferințe de presă, finalizarea implementării proiectului „Implementarea unor masuri de
simplificare a serviciilor pentru cetățeni la nivelul Consiliului Județean Mureș”, proiect finanțat prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2, Administraţie şi sistem judiciar
accesibile şi transparente, Obiectivul Specific 2.1.: Introducerea de sisteme şi standarde comune în
administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu
SCAP.
”Suntem la finalul unui proiect foarte important. De ani de zile, Consiliul Județean Mureș
depune eforturi pentru a face posibilă administrarea online. Acest lucru este impus acum de
circumstanțele secolului XXI, iar ultima perioadă a evidențiat avantajele acestei forme de
administrare”, a declarat acesta.
Astfel, începând din luna iunie 2022, cetățenii județului Mureș pot accesa portalul
eservicii@cjmures.ro pentru depunerea de solitări electronice în vederea obținerii următoarelor
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Avize pentru Certificate de urbanism
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Autorizații de construire
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Autorizații de desființare
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Prelungire Autorizații de construire
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Prelungire Certificate de urbanism
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Avize de oportunitate
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Avize pe documentații de urbanism
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Acorduri prealabile pentru execuția de lucrări in zona drumurilor județene

-

Autorizații de amplasare și execuție in zona drumurilor județene
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Tot în cadrul proiectul au fost scanate nu mai puțin de 3,5 milioane de file din arhiva
instituției, în scopul facilitării accesului la documentele din arhivă cu efect inclusiv asupra reducerii
timpului de răspuns la solicitări.
Valoarea totală a proiectului : 3.019.529,80 lei, din care:
asistenţă financiară nerambursabilă: 2.937.681,12 lei (98%) -85% FSE, 13% - bugetul de stat;
contribuţia beneficiarului: 59.952,68 lei (2%),
Cheltuieli neeligibile: 21.896,00 lei
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