MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE
2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

Marosvásárhely Municípium prioritása a 2014-es évben is a folyamatban levő
projektek sikeres véglegesítése, amelyek támogatási szerződéseit 2009–2013 közötti
időszakban írták alá, de ugyanakkor a Romániának a 2007–2014-es időszakra kiutalt,
ám az országos szintű gyenge felhasználási szint miatt felhasználatlanul maradt vissza
nem térítendő alapok lehívása.
Ugyanakkor, figyelembe véve az Európai Bizottság és Románia közötti 2014–
2020-as Partnerségi szerződést, amelyet 2014 augusztusában írtak alá, regionális érdekű
projekportfóliót dolgoztak ki, amely alapját képezi a követező időszakban a város
beruházásai számára európai alapok lehívásában.
Figyelembe véve azokat a szabályokat, amelyek alapul szolgáltak a vissza nem
térítendő alapok odaítélésekor, a finanszírozási programok pályázatnyertesi
kritériumainak függvényében, a fő célkitűzés volt a Menedzsmenthatóság által igényelt
dokumentáció összeállítása az alábbiakat illetően: finanszírozási kérés kidolgozása új,
vissza nem térítendő alapok lehívására; felértékelés alatt alá projektek jóváhagyása
finanszírozási szerződések aláírása céljából; fizetési kritériumok jóváhagyása és
folyósítás a folyamatban lévő projektek esetében.
Konkrétan öt, a 2009–2013 közötti időszak szintjén aláírt finanszírozási
szerződésekhez kapcsolódó projekt gyakorlatba ültetése volt folyamatban, összértékük
226,8 millió lej.
2014-ben két projektet véglegesítettek, értékük mintegy 34,7 millió lej.
A Központi Régió szintjén el nem költött és le nem hívott európai alapokból
Marosvásárhely Municípium a Regionális Operációs Program révén 9 finanszírozási
kérést nyújtott be a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, amelynek
összértéke 85,5 millió lej – lakótömbházak felújítására, egyes iskola-felújítási és tetőtérbeépítési munkálatok befejezésére, valamint Marosvásárhely közúti infrastruktúrájának
felújítására. Valamennyi finanszírozási kérést jóváhagytak.
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NEMZETKÖZI FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK OSZTÁLYA
I.

2014-ben véglegesített projektek

Marosvásárhely utcahálózatának korszerűsítése – I. szakasz
Partner: Regionális Fejlesztési és Idegenforgalmi Minisztérium
1-es elsőbbségi tengely: A városok tartós fejlesztésének támogatása – lehetséges
fejlesztési pólusok, 1.1-es terület. Integrált városfejlesztési tervek.
Összérték: 33.547.611,96 lei. Hitel: 32.876.659,72 lei.
A projekt magába foglalja Marosvásárhelyen az életminőség javítását 19 utca
felújítása révén. 2014. március 6-án véglegesítették.
Új parkok Marosvásárhelyen: Kárpátok sétánya, Hátszeg sétány, Vráncsa sétány
Partner: Környezeti és Erdők Minisztérium
Összérték: 1.182.652,00 lej (beleértve az áfát). Hitel: 1.062.652,00 lej.
A projekt magába foglalja: a zöldövezetek felületének növelését, 3 új park
kialakításán keresztül. Az ajánlott befektetések egyes játékszerek építésére vonatkoztak:
hinta, csúszda, libikóka, padok, szemeteskukák, homokozó, lámpaoszlopok stb.,
valamint a terület rendezése. 2014. március 16-án véglegesített projekt.

II. A 2014-es évben kivitelezés alatt álló projektek, munkatelepekkel:
Középkori Vár felújítása és állagmegőrzése
Partner: Regionális Fejlesztési és Idegenforgalmi Minisztérium
5-ös elsőbbségi tengely, Tartós fejlesztés és a turizmus népszerűsítése, Terület: 5.1. A
kulturális vagyon felújítása és tartós értékesítése, valamint a csatlakozó infrastruktúra
létrehozása/korszerűsítése.
Összérték: 29.220.376,70 lej. Hitel: 21.705.285,15 lej.
A projekt magába foglalja 7 bástya és 4 épület felújítását, gyalogos ösvények és belső
platformok felújítását, a vár terének felújítását multifunkcionális helyiségek kialakítása
céljából: konferenciaközpont, házasságkötő terem, múzeumi és régészeti helyiségek,
ifjúsági központ, konferenciatermek, kiállítások.
Marosvásárhely utcahálózatának korszerűsítése – II. szakasz
Partner: Regionális Fejlesztési és Idegenforgalmi Minisztérium
1-es elsőbbségi tengely: A városok tartós fejlesztésének támogatása – lehetséges
fejlesztési pólusok, 1.1-es terület. Integrált városfejlesztési tervek.
Összérték: 40.384.002,80 lei. Hitel: 31.839.335,64 lei
A projekt magába foglalja Marosvásárhelyen az életminőség javítását 32 utca
felújítása révén, a projektbe foglalt 32 utca közül, 27 esetében felújítják a vízhálózatot.
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Megjegyzés: A Marosvásárhely megyei jogú város utcahálózatának korszerűsítése
– I. szakasz, Marosvásárhely megyei jogú város utcahálózatának korszerűsítése –
II. szakasz, valamint a Monitorizálási rendszer a lakosság biztonsága érdekében
projektek a Városfejlesztési Integrált Terv részei.

Szórakozási közterületek korszerűsítése és felújítása a Somostetőn
Partner: Regionális Fejlesztési és Idegenforgalmi Minisztérium
5-ös elsőbbségi tengely, Tartós fejlesztés és a turizmus népszerűsítése, Terület: 5.1. A
kulturális vagyon felújítása és tartós értékesítése, valamint a csatlakozó infrastruktúra
létrehozása/korszerűsítése.
Összérték: 14.095.173,04 lei. Hitel: 5.000.997,83 lei.
A projekt magába foglalja a szabadidő eltöltési lehetőségeinek változatossá tétele, a
nyári színház, a sporttevékenységekre alkalmas övezetek rendezése, a gyalogos
ösvények és a meglévő úttestek felújítása, a kisvonat útvonalának átgondolása,
ökológiai parkolók létrehozása.
Marosvásárhely 30 hektáros ülepítőjének felújítása
Partner: Környezeti és Erdők Minisztérium
Elsőbbségi tengely: Integrált hulladék-menedzsment rendszerek, 2-es terület:
Történelmileg szennyezett övezetek felújítása.
Összérték: 135.416.834 lej. Hitel: 107.370.534 lej.
A projekt magába foglalja a Maros jobb partján elhelyezkedő 30 hektáros ülepítő
helyreállítását.

II. A 2014-ES ÉVBEN VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ
FINANSZÍROZÁSRA JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK
Összekötő út létrehozása a Jeddi utca és a Maros Megyei
Sürgősségi Kórház között
Partner: Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium
1-es elsőbbségi tengely – Városok tartós fejlesztésének támogatása – városi fejlődési
pólusok
1.1-es fő intervenciós terület – Integrált városi fejlesztési terv
Alterület: Városi fejlesztési pólusok
Összérték: 45.301.817,00 lej; Vissza nem térítendő finanszírozási támogatás,
beleértve TVA: 26.377.010,00 lej.
A projekt a Maros Megyei Kórházat és a Jeddi utcát összekötő folyosó
megvalósítását írja elő, amely városi utcahálózatból áll (fő és mellék útvonalak).
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A projekt előírja a meglévő 12 utca felújítását, a víz- és csatornahálózat
helyettesítését, új közvilágítási és csatornarendszer létrehozását az optikai szál számára,
valamint az ezen az útvonalon található Mihai Eminescu park felújítását.
A felújításra javasolt utcák: Jeddi (Szent János – 1918. December 1. út szakasz),
Cutezanţei, Tulipán, Glória, 1918. December 1. út (Tulipán– Stefan cel Mare szakasz),
Stefan cel Mare, Bolyai Farkas (Stefan cel Mare–Mihail Kogalniceanu szakasz), Mihail
Kogalniceanu, Petőfi tér, Bernády György tér, Mihai Viteazu utca, Gheorghe Marinescu
utca.
A projekt révén összekötik a város két zónáját, a Tudor Vladimirescu negyedet és
a Maros Megyei Kórházat.
A projekt célja a forgalomnak a nagy úttestekről a csatlakozó mellékutcákra való
terelése, a klinikák környékének minél gyorsabb megközelítése a város valamennyi
negyedéből.
Ugyanakkor
hozzájárul
a
központi
övezet
forgalmának
zökkenőmentesítéséhez, a járműveknek a Tudor lakónegyedből (Jeddi utca) a Maros
Megyei Kórház (Gh. Marinescu utca) felé való közvetlen terelésével.
Az így tervezett út megépítése nem teszi szükségessé az erdőirtást.
Az út összhossza 7.580 méter.

Marosvásárhelyen 10 lakótömbház hőfelújítása – I. szakasz
Partner: Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium
1-es elsőbbségi tengely – Városok tartós fejlesztésének támogatása – városi fejlődési
pólusok
1.2 intervenciós terület – Lakótömbházak energetikai hatékonyságába való befektetés
támogatása
A projekt összértéke: 7.595.920,17 lej (választható + nem választható
költségek); Vissza nem térítendő finanszírozási támogatás: 4.152.740,74 lej.
A projekt előírja: 10 lakótömbház hőfelújítása az energetikai hatékonyság javítása, s
ezzel egyidőben a belső komfortkörülmények javítása, az energetikai fogyasztás
csökkentése, a fűtés és melegvíz-előállítási költségek csökkentése révén a lakosság
életkörülményeinek javítása céljával. A projekt révén felújításnak alávetett
lakótömbházak az alábbi címek alatt találhatók: Nárcisz u. 6AB; Nárcisz u. 14AB;
Pandúrok u. 10-12; Parângului u. 2.; Segesvári út 1-3.; Segesvári út. 5-7.; Színház tér
T4; Színház tér T5; Kárpátok sétány 27., Săvineşti sétány 8-10.

Marosvásárhelyen 26 lakótömbház hőfelújítása – II. szakasz
Partner: Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium
1-es elsőbbségi tengely – Városok tartós fejlesztésének támogatása – városi fejlődési
pólusok
1.2 intervenciós terület – Lakótömbházak energetikai hatékonyságába való befektetés
támogatása
A projekt összértéke: 18.507.343,43 lej (választható + nem választható
költségek); Vissza nem térítendő finanszírozási támogatás - 10.406.987,13 lej
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A projekt előírja: 26 marosvásárhelyi lakótömbház hőfelújítása az energetikai
hatékonyság javítása, s ezzel egyidőben a belső komfortkörülmények javítása, az
energetikai fogyasztás csökkentése, a fűtés és melegvíz-előállítási költségek
csökkentése révén a lakosság életkörülményeinek javítása céljával. A projekt révén
felújításnak alávetett lakótömbházak az alábbi címek alatt találhatók: Pandúrok ú. 92.,
Moldova u. 26., Csukás u. 1., Csukás u. 5., Csukás u. 9., Kornisa sétány 28., Koós
Ferenc u. 4., Koós Ferenc u. 14., Ibolya u. 5., Asztalosok sétány 5., Rózsák tere 2730., Hadsereg tér 30., Brassó u. 12., Moldova u. 8. sz., Csukás u. 2-6., 1989.
December 22. út 34., Raktár u. 6., Raktár u. 8., 1848 u. 52-56., Pandúrok út 8.,
Mimóza u. 3., Ibolya u. 4., Liviu Rebreanu u. 41., Csalhó u. 5-7. sz., Árvácska u. 4.,
Moldova u. 24A.

Marosvásárhelyen lakótömbházak hőfelújítása – IV. szakasz
Partner: Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium
1-es elsőbbségi tengely – Városok tartós fejlesztésének támogatása – városi fejlődési
pólusok
1.2 intervenciós terület – Lakótömbházak energetikai hatékonyságába való befektetés
támogatása
A projekt összértéke: 894.760,06 lej (választható + nem választható
költségek); Vissza nem térítendő finanszírozási támogatás: 473.736,56 lej
A projekt előírja: a Gheorghe Marinescu utca 30. sz. alatti lakótömbház hőfelújítása az
energetikai hatékonyság javítása, s ezzel egyidőben a belső komfortkörülmények
javítása, az energetikai fogyasztás csökkentése, a fűtés és melegvíz-előállítási költségek
csökkentése révén a lakosság életkörülményeinek javítása céljával.

Marosvásárhelyen lakótömbházak hőfelújítása – V. szakasz
Partner: Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium
1-es elsőbbségi tengely – Városok tartós fejlesztésének támogatása – városi fejlődési
pólusok
1.2 intervenciós terület – Lakótömbházak energetikai hatékonyságába való befektetés
támogatása
A projekt összértéke: 3,811,236.19 lej (választható + nem választható
költségek); Vissza nem térítendő finanszírozási támogatás: 2,061,507.43 lej
A projekt előírja: az Állomás tér A3., a Magurei utca 17, 19, 21. sz., a Măgurei u. 23,
25, 27. sz., a Minóza u. 1. sz. alatti lakótömbházak hőfelújítása az energetikai
hatékonyság javítása, s ezzel egyidőben a belső komfortkörülmények javítása, az
energetikai fogyasztás csökkentése, a fűtés és melegvíz-előállítási költségek
csökkentése révén a lakosság életkörülményeinek javítása céljával.
A projekt előszerződési szakaszban van.

Marosvásárhelyen lakótömbházak hőfelújítása – VI. szakasz
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Partner: Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium
1-es elsőbbségi tengely – Városok tartós fejlesztésének támogatása – városi fejlődési
pólusok
1.2 intervenciós terület – Lakótömbházak energetikai hatékonyságába való befektetés
támogatása
A projekt összértéke: 2,714,869.08 lej (választható+nem választható
költségek); Vissza nem térítendő finanszírozási támogatás: 1,463,522.91 lej
A projekt előírja: a Kovászna sétány 12. sz., a Kárpátok sétány 43. sz., a Koós Ferenc
21. sz. alatti lakótömbházak hőfelújítása az energetikai hatékonyság javítása, s ezzel
egyidőben a belső komfortkörülmények javítása, az energetikai fogyasztás csökkentése,
a fűtés és melegvíz-előállítási költségek csökkentése révén a lakosság
életkörülményeinek javítása céljával.
A projekt előszerződési szakaszban van.

Marosvásárhelyen lakótömbházak hőfelújítása – VII. szakasz
Partner: Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium
1-es elsőbbségi tengely – Városok tartós fejlesztésének támogatása – városi fejlődési
pólusok
1.2 intervenciós terület – Lakótömbházak energetikai hatékonyságába való befektetés
támogatása
A projekt összértéke: 1,837,567.58 lej (választható+nem választható
költségek); Vissza nem térítendő finanszírozási támogatás: 1,008,804.51 lej.
A projekt előírja: a Moldova utca 18A., a Pandúrok útja 72. sz., a Pandúrok útja 5–7.
sz. alatti lakótömbházak hőfelújítása az energetikai hatékonyság javítása, s ezzel
egyidőben a belső komfortkörülmények javítása, az energetikai fogyasztás csökkentése,
a fűtés és melegvíz-előállítási költségek csökkentése révén a lakosság
életkörülményeinek javítása céljával.
A projekt előszerződési szakaszban van.

A marosvásárhelyi Művészeti Líceum bentlakásának tetőtér-beépítése és felújítása
Partner: Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium
3-as elsőbbségi tengely – A társadalmi infrastruktúra javítása
3.4-es fő intervenciós terület – Az egyetem előtti, egyetemi oktatási infrastruktúra,
valamint a folyamatos szakmai képzés infrastruktúrájának felújítása, korszerűsítése,
fejlesztése és felszerelése. A projekt összértéke: 2.599.235,11 lej, amelyből vissza nem
térítendő pénzügyi támogatás: 1.160.991,77 lej.
A projekt előírja: Az oktatási infrastruktúra minőségi javítását, a marosvásárhelyi
Művészeti Líceum bentlakásának tetőtér-beépítési és felújítási munkálatainak befejezése
révén.
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A marosvásárhelyi Alexandru Papiu Ilarian Nemzeti Kollégium tetőtér-beépítése
és újrarendezése
Partner: Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium
3-as elsőbbségi tengely – A társadalmi infrastruktúra javítása
3.4-es fő intervenciós terület – Az egyetem előtti, egyetemi oktatási infrastruktúra,
valamint a folyamatos szakmai képzés infrastruktúrájának felújítása, korszerűsítése,
fejlesztése és felszerelése. A projekt összértéke: 2.285.141,54 lej, amelyből vissza nem
térítendő pénzügyi támogatás: 788.166,88 lej.
A projekt előírja: Az oktatási infrastruktúra minőségi javítását, a marosvásárhelyi
Alexandru Papiu Ilarian Nemzeti Kollégium tetőtér-beépítési munkálatainak befejezése
révén.

KÖZ- ÉS MAGÁNTERÜLET-KEZELŐ OSZTÁLY
A Köz- és Magánterület-kezelő Osztály keretén belül értesítéseket bocsátottak ki
és hosszabbítottak meg, a közterület elfoglalására vonatkozóan, az alábbiakra:
időszakos teraszokra – 260 értesítés és ezek meghosszabbítása, amelyek 192.200 lejes
bevételt eredményeztek; kereskedelmi értesítéseket, a munkapontok előtt – 93 értesítés
és ezek meghosszabbítása, amelyek 15.365 lejes bevételt eredményeztek; értesítések
kibocsátása a közterület építkezési állványokkal és építkezési anyagokkal való
elfoglalására – 222 értesítés és értesítés meghosszabbítás, 39.157 lejes bevétellel;
értesítések kibocsátása a város pannóira való plakátolásra – 20 értesítés, 5130 lejes
bevétellel; értesítések kibocsátása a közterület törpereklámokkal való elfoglalására - 55
értesítés, 24.387 lejes bevétellel; értesítések kibocsátása tűzijátékokra – 5 értesítés 450
lej értékben; értesítések reklámeszközökre (reklámpannók, prizmák és irányjelzők) 354.200 lejes bevétellel; továbbá értesítéseket bocsátottak ki különböző közterületeken
szervezett rendezvényekre, ingyenes jelleggel. A fedett parkolók használatáért befizetett
illetékekből befolyó összeg elérte a 471.679 lejt.
Ezzel párhuzamosan a lakosoktól beérkezett és a szolgálat tevékenységével
kapcsolatos problémákra vonatkozó 2.553 bejelentést ellenőriztek és ezekre válaszoltak.
A Beszerzések, Javítások és Karbantartások Osztály tevékenysége az
alábbiakból állt: játéktárgyak/városi bútorzat javítása, festése a parkokban, festés és
javítások a stadionban, játéktárgyak/városi bútorzat felszerelése/leszerelése a
parkokban,
közúti
jelzőtáblák
felszerelése/javítása,
védőkorlátok
elkészítése/felszerelése, padok, szemeteskukák javítása, jelzőrudak felszerelése
buszmegállókban és körforgalmakban, gyalogos átjárók festése, csúszdakomplexumok
festése, garázsok bontása/építése, műhelymunkálatok, hegesztés, fémmunkálatok padok
részére, faanyag kidolgozása virágtartóknak, fémajtók készítése, padlábak készítése,
kerítésháló, oszlopok, csövek készítése, drótháló készítése ablakoknak, közúti jelzések
készítése, homokszállítás és homokágyak kialakítása a parkokban, valamint hasonló
specifikus munkálatok.
A Műszaki és Szállítás-koordinálási Osztály keretén belül – az utcajavítások
és –karbantartások fejezetnél, az alábbi szerződéseket véglegesítették: sétányok
újjáalakítása kubikkőből Avram Iancu (Vár), eldugulások kijavítása, Predeal utca
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leaszfaltozása, gépkocsiparkoló kialakítása a Harmónia és Măgurei (17-23. szám)
utcában, járdaaszfaltozás Cuza Voda piac – Sportcsarnok övezetében, megrongálódott
járda helyreállítása a Házasságkötő terem előtt, kanálisfedők felemelése, vízszivárgás az
1848 sétányon, Alexandru Papiu Ilarian udvarán, járdakialakítás a Moldova utcában
(Billa övezete), munkálatok a Somostető övezetében, Rózsák tere – kőburkolat
helyreállítása, illetve az 1918. December 1. sétányon (taximegálló),Vető utca
leaszfaltozása, aszfaltozás (Vető utca környékén levő utcákban), fák körüli alveolák
kikövezése (Petőfi tér – Bernády tér övezete), kocogópálya kibővítése - Somostető,
virágállványok felszerelése a Somostetőn, Hidroizolációs munkálatok az 1848 sétányon
(Posta övezete), tömbházak közötti sétányok leaszfaltozása - Munka utca, alveolák
kialakítása a fák körül (Központban levő buszállomás), 11-1-es számú
Keretegyezmény Szerződés: ŞURIANU SÉTÁNY, PARK KIALAKÍTÁSA
GODEANU UTCA 18 SZÁM ALATT, PARK KIALAKÍTÁSA A GÁT UTCÁBAN,
11-2-es számú Keretegyezmény Szerződés: Kárpátok sétány - óvoda parkolójának
járólapokkal való lerakása, Darina autóbuszállomás, Számvevőszék buszállomás,
Kornisa sétány, Călăraşilor utca központ felöli része, Aurel Filimon utca Rózsák tere
felöli bejárata, Maros Komplexum Kárpátok sétánya felöli bejárata, kátyúzás a Cuza
Voda, Decebal, Margaréta, Maroshíd, Moldova, Mărăşeşti, Dózsa György (181A
számú garázsokhoz vezető út) utcákban, egyenetlenségek kijavítása a Testvériség (7 és
25 szám), Predeal (61 és 63 szám) utcákban, úttest kiszélesítése és járdajavítás a Nagy
Katedrálisnál, Bernády György utcában, Jegenye utcai bejáratnál, Rózsák téri katedrális
melletti parkosított téren, Arató utca, Siletina udvarának aszfaltozása, Tisza utca
aszfaltozása (Maros-híd – Szabadi utca), felgyalult aszfalt újraöntése az Éden utcában.
A folyamatban levő szerződések az alábbiakat foglalják magukba: Kárpátok
sétány 43-53. szám alatti parkoló kiszélesítése, Moldova utcai forráspark – javítások,
járda-helyreállítás - Szabadi utca 92-94. szám, lépcsőjavítás – Jeddi út –
Számológépgyár, parkoló kialakítása a Köteles Sámuel utcában, ingatlan lebontása a
Ballada utca 1 szám alatt, sétányok és parkolók kialakítása a Csukás utcában, bontások
és kialakítások, ócskapiac bekerítése – Maros híd melletti kaszárnya területe, rigola
felszerelése, aszfaltozás – Pandúrok útja 21-43. szám, vízhálózat kibővítése - Zöld
utca, vízhálózat kibővítése – Alsókönyök utca.
A Közúti szállítás-koordinálás - közlekedésbiztonság területén az alábbi
munkálatokat végezték: hosszanti és transzverzális közti jelzések kihelyezése a város
területén, 21.000 négyzetméteres felületen, önköltségből kicserélték az összes közúti
baleset miatt megrongálódott közúti táblát, vagy az ellopott táblákat. Ahol szükséges
volt újakat szereltek fel (136 darabot), 620 darab fizetéses parkolásra vonatkozó PV-t
szereltek fel, a bevétel eléri a 21.700 lejt.
A lakosság részéről beérkezett 443 bejelentést ellenőriztek, ezekre írásban
válaszoltak. Az ADP keretén belüli Közúti Szolgálat képviselői naponta 40 lakost
fogadtak, akik számára információkat szolgáltattak és felvilágosítást nyújtottak.
A Gazdátlan Ebeket Ügykezelő Osztály és Sintérszolgálat keretén belül folytatták
a szaktevékenységeket, a lakosok bejelentései nyomán, befogtak 472 ebet, a város
különböző területeiről. Ezek közül 200 nemzetközi örökbefogadásra adtak, 120-at az
országban fogadtak örökbe, míg 8-at visszaigényeltek (a visszaigénylési illeték 200 lej
+ 5,00 adag étel/nap). 323 ebet sterilizáltak/ivartalanítottak, ugyanakkor előkészítették
az örökbefogadáshoz szükséges oltásokat, a törvénynek megfelelően.
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Folytatódott
a
németországi
nemkormányzati
szervezetekkel
való
együttműködés, akik továbbra is fogadtak örökbe ebeket.
Adomány formájában kaptunk műtétekhez és sterilizáláshoz-ivartalanításhoz
szükséges állategészségügyi kellékeket, ilyen kellékek: perfúziós oldatok, borogatásra
alkalmas steril kellékek, varrószálak, fertőtlenítőszerek stb., valamint megközelítően
7.200 kg kutyaeledel. Vásároltunk 20 darab kutyaketrecet, felújítottuk a szerződést a
gyógyszereket és szükséges kellékeket forgalmazó céggel, továbbá szerződést újítottunk
a szolgáltatást-nyújtó állatorvossal, illetve a hamvasztó- és sintércéggel.

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
A közszolgáltatások és –fejlesztés – lakások területén, a fiataloknak szánt lakások
építése kormányprogram keretében, amely programot a polgármesteri hivatal az ANLvel együttműködve bonyolít le, a polgármesteri hivatal újra kérelmezte a Raktár utcában
200 lakás – III. szakasz – építését, amelyeket a Nemzetvédelmi Minisztériumnak adnak
át ingatlanok – területek és épületek – cserébe.
Ugyanezen kormányprogramból a polgármesteri hivatal korábban két szakaszban
6 ANL-s tömbház építését javasolta (I., II. szakasz), egyenként 20 lakással, a Raktár
utcában.
Városunk ugyanakkor kérelmezte azon kormányprogramba való felvételét –
amelynek célja a visszaszolgáltatott lakásokból kiköltöztetett bérlőknek szánt szociális
lakások finanszírozása, még egy – 20, egy- és kétszobás lakásból álló – tömbház
építésére a Rovinari negyedben.
A Belvedere lakónegyed lakóinak kikapcsolódási lehetőségei biztosítása
érdekében az önkormányzat elkészítette a Belvedere lakónegyed központi részében
létrehozandó park megvalósítható tanulmánya tervezetét, ahogyan az az Övezeti
Városrendezési Tervben is szerepel. A szükséges műszaki dokumentáció kidolgozása és
jóváhagyása után európai alapokat szándékoznak lehívni a projekt megvalósítása
érdekében.
Városunkban a szabadidős és kikapcsolódási lehetőségek növelése érdekében a
Tudor lakónegyedben, a Segesvári út és a laktanya közötti területen aquapark típusú
strandot szándékoznak létrehozni, három medencével, sportpályákkal (futball,
kosárlabda, tenisz, gördeszka), játszóterekkel a gyerekeknek és egyéb épületekkel. Ez
irányban 2014-ben folytatták a vissza nem térítendő alapok megpályázásának
formaságait, valamint magánbefektetők vonzását.
Az oktatás területén folytatódott Emil Dandea Technológiai Líceum
bentlakásának felújítása és korszerűsítése, amelyet 2015 első negyedévében fejeznek
be. Abban az esetben, ha az önkormányzat megkapja az Oktatásügyi, Kutatási, Ifjúsági
és Sportminisztérium véleményezését az épület rendeltetésének megváltoztatására
szociális lakásokra, az épületnek a jelenleginél más rendeltetése lesz (figyelembe véve,
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hogy az utóbbi években az épületet nem használták rendeltetésének megfelelően, hiszen
a tanulók nem igényelték bentlakásban való elhelyezésüket).
A szállítás és kommunikáció területén, folytatódott a közúti infrastruktúra
kialakítása, amelyet a polgármesteri hivatal finanszíroz, a városi önkormányzat és a
Contrascom Benţa Rt. között megkötött társulási szerződésnek megfelelően, a
Belvedere lakónegyedben utcák kialakítására.
A Segesvári út két irányban való meghosszabbítása – a 13-as és a 15-ös
országúttal való kapcsolatot illetően, figyelembe véve a beruházás nagy értékét –
mintegy 55 millió euró a jóváhagyott általános előszámítás szerint –, lépéseket tettek
költségvetésen kívüli alapok lehívására. Véglegesítés előtt áll a Segesvár felé vezető
úttal kapcsolatot létesítő szakasz kisajátítási eljárása.
A Kárpátok sétánya, Tisza, Călăraşilor, Sinaia, Kinizsi Pál utcák övezetében a
járműforgalom tehermentesítése érdekében, új híd építését javasolták a Maros fölött, a
Gát és a Maros utcák között. Ez a híd átvállalja majd a jelenleg a Maros-hídon folyó
közlekedés egy részét. Ennek érdekében 2014-ben folytatták a szükséges
véleményezések és jóváhagyások megszerzéséhez szükséges formalitásokat, melyek
megszerzése után kidolgozzák a többi szükséges dokumentációt is, s megteszik a
szükséges lépéseket a nem helyi költségvetésből származó alapok elnyerésére a
beruházás finanszírozása érdekében.
A Marosvásárhely-Szabéd és Marosvásárhely-Marosszentkirály vonalon a
tranzitforgalom növelése, valamint a jármű- és gyalogos-közlekedés megfelelő
körülményeinek biztosítása érdekében, javasolták a Burebista utca meghosszabbítása
beruházást, amely előírja a Burebista útnak a Maros hídig történő meghosszabbítását.
2015-ben, a kisajátítási eljárások véglegesítése után, elkezdik a beruházás munkálatait.
Az Úthálózat korszerűsítési munkálatok, Marosvásárhely municípiumban
program keretében – II. szakasz, a Regionális Operációs Programból, 2007–2013
finanszírozva – út-, járda-, járdaszegély-, feljáró-javítási munkálatokat végeztek,
biztosították az esővíz-elvezetést, helyettesítették a vízvezetékeket és csatlakozásokat.
2014-ben a következő utcákat korszerűsítették: Apaductului, Bogáti, Cukorgyár,
Igazságszolgáltatás, Liszt Ferenc, Milcov, Szabadi, Görbe, Görbe sétány, Nárcisz,
Hátszeg sétány, Bábolna, mintegy 4.469 méter összhosszúságon.
Az Úthálózat korszerűsítési munkálatok, Marosvásárhely municípiumban
program keretében – III. szakasz, a Regionális Operációs Programból, 2007–2013
finanszírozva – a 2014-es évben európai alapokból történő finanszírozási szerződést
írtak alá, illetve elkezdték a munkálatok beszerzési eljárását, amelyet 2015-ben
véglegesítenek.
A projekt révén út-, járda-, vízhálózat-, közvilágításhálózat-korszerűsítési
munkálatokat végeznek, telekommunikációs optikai szálat vezetnek, s a következő
utcákat foglalja magába: Jeddi utca a Szent János utca és az 1918. December 1. út
közötti szakaszon, Cutezanţei; Gloriei; Tulipán; 1918. December 1. Út a Tulipán és a
Ştefan cel Mare; utcák közötti szakaszon Ştefan cel Mare; Bolyai a Ştefan cel Mare és
Mihail Kogălniceanu utcák közötti szakaszon; Mihail Kogălniceanu; Bernády György
tér; Petőfi Sándor; Mihai Viteazul utca; Gheorghe Marinescu; Mihai Eminescu park. Az
útrendszer teljes hossza 7.800 m.
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Útjavítási és út-, park-, járda- és víz-, csatorna-hálózatjavítási munkálatokat
végeztek a következő utcákban: Mimóza, Kárpátok sétány III. szakasz, Dimitrie
Cantemir III. szakasz, Cseresznye, Déva, 1848 út részlegesen a járdák, Mărăşti tér, Ilie
Munteanu, Lămâiţei, Predeal, Vasile Lupu, Vlădeasa, Kukorica, Csángó, Ludasi II.
szakasz, Băneasa II. szakasz, Înfrăţirii - járdák, Unomáj, Benefalvi, Bodoni – Caraiman
– bejárat, Rózsák tere – Horea utca – bekötőút, taxismegállók Rózsák tere, Szent János
utca hosszabbítása, Măcinului, Kaptató. Összhosszúság – 7.172 m.
Más beruházási munkálatok magukba foglalták a Negoi utca korszerűsítése
elnevezésű projekt műszaki dokumentációjának (DALI, PT, DE) elkészítését és a
munkálatokhoz szükséges közbeszerzés elindítását, illetve elkezdték az Erdőalja utca
bővítése beruházás műszaki dokumentációjának elkészítését (SF, PT, DE), amely
munkálatot az idén valósítanak meg.
Elkezdték és a 2015-ös évben folytatják a „Háztartási-hulladék átrakó,
komposztáló, sűrítő-csomagoló állomás és a hulladék-lerakóból származó szennyvíztisztító állomás bekötőútja, víz-csatornahálózata” létesítmény munkálatait.
A közvilágítás területén: a Közvilágítási Rendszer működésben tartását
javításokkal, időszakos revíziókkal és a véletlenszerűen előforduló hibák kijavításával,
a panaszok nyilvántartásával és a hibák hasznos időben való kijavításával érték el,
biztosítva a közvilágítás szolgáltatásának folytonos és lineáris működését.
A 2014-es év folyamán több mint 1.100 meghibásodást jegyeztek fel a
Közvilágítási Rendszer energiaellátó hálózatában (föld alatti és föld feletti huzalok,
transzformátorok, eszközök stb.)
A közvilágítás rehabilitációs munkálatait a Liszt Ferenc utcában és a
Bíróság utcájában a hálózati és úthálózati-, illetve járdajavítási munkálatok
egyidejűsége, a víz- és csatornahálózat, a gázellátó hálózat munkálatai, illetve ezek
összehangolása tette szükségessé, illetve olyan elektromos elosztórendszerek jelenléte,
amelyeket a „Marosvásárhely közérdekű objektumainak megvilágítására vonatkozó
energetikai stratégia” indokolja és határozza meg, amelyet a 2009. február 26-i 93-as
számú helyi tanácsi határozattal hagytak jóvá.
A közvilágítás rehabilitációs munkálatai szakaszokban, 2014-2015 között
zajlanak, egyidejűleg a fent említett munkálatokkal.
A
specifikus
elektromos
energiafogyasztás
optimalizálását
Marosvásárhelyen a Közvilágításban – I szakasz – a „Marosvásárhely megyei jogú
város energetikai stratégiája a közérdekű létesítmények megvilágítására vonatkozóan”
nevű program irányvonalai indokolták és határozták meg, amelyet a 2009 febr. 26-i,
93-as számú HTH és a Közvilágítás 230-as számú Törvénye alapján hagytak jóvá, a
specifikus fogyasztás lecsökkentése céljából, új és versenyképes világítótestek,
felszerelések segítségével, valamint a közvilágítás optimális működtetésével.
A közvilágítás elektromos energia-fogyasztásának optimalizálását a világítótestek
fogyasztásának csökkentésével, nevezetesen a 150 W-ról 100 W-ra, valamint
250W/150W-os és 250W/100W-os átállással érték el, a következő utcákban: Laposnya,
T. Vladimirescu, Dorobanti, Bălcescu, Romulus Guga, Tusnád, Bőség, N.Iorga,
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Termés, Eminescu, Mărăşti, Hunyadi, Cisnădiei, Kudzsír, Resica, Moldova, Călăraşilor,
Szabadság, Bolgár-tér, Radnai, Magura.
A mostani összteljesítmény 53,1 kW az optimalizálás előtti 92,1 kW-hoz képest
ez 39 kW-tal csökkent, ami az éves 4000 óra fogyasztás alatt 156 MWh elektromos
energia megtakarítást jelent, illetve 78.000 lejt és a beruházás megtérülését a 12 hónap
alatt.
Földalatti adatátviteli hálózatokat építettek ki a Liszt Ferenc és
Igazságszolgáltatás utcákban, valamint a Dózsa György utcában – az Ősz és az
Azomaros közötti szakaszon. A munkálatokra azért volt szükség, mivel a vonatkozó
előírások megszabják, hogy az eddigi légi hálózatok a föld alá kerüljenek, lehetővé téve
újabbak felszerelését anélkül, hogy utólag fel kellene törni a közutakat, járdákat és
zöldövezetet. Ugyanakkor az adatátviteli hálózatnak a föld alá vezetését a municípium
városi arculatának javítási intézkedéseit jóváhagyó 2005. január 27-i 19-es sz. helyi
tanácsi határozat is meghatározza. A csatornázás megvalósítása és a földalatti hálózatok
elhelyezési körülményeinek biztosítása valamennyi távközlési operátor számára az
érvényben levő törvényeknek felel meg.
A környezetvédelem és köztisztaság terén, A hulladékok kompaktálását és
csomagolását végző rendszer Platformja – bejárat - elnevezésű projekt keretében
végrehajtották a beszerzési eljárást, szerződést kötöttek az útjavítási munkálatok
végrehajtása céljából (a bejárati úttal való csatlakoztatás), amely a Dózsa György utcát
összeköti a a hulladékok kompaktálását és becsomagolását végző rendszer
Platformjával (a szemétlerakó közelében). Úgy tervezik, hogy a 2015-ös év folyamán a
fent említett munkálatokat elkezdik és végre is hajtják.
A hőszolgáltatás terén a következő tevékenységek folytak: részt vettek a város
tulajdonában levő azon ingóságok árverésén (értékesítés eladás révén), amelyek a
kiiktatott hőközpontok épületekben voltak (nem koncessziós övezet, 2010) ;
összeállították a szükséges dokumentációkat a beszerzési eljárás elindításához, a
Marosvásárhely municípium tulajdonában levő ingó javak szétszerelését illetően,
amelyek a felszámoló által kiiktatott és eladott hőközpontokban voltak - Téglagyár és
Tudor Vladimirescu 9. szám, munkaszerződés száma: 100 / 2014 jún. 6; a fent említett
javak szétszerelése és elszállítása a Kós Károly utca 1/B szám alatti épület udvarán (az
Energomur volt székhelyén). Leltárba vették az Energomurnak, illetve az E-STAR
Maros Energy és Locativ Rt-nek (folyamatban) koncesszióba adott, a Marosvásárhely
municípium tulajdonában levő javakat.

FŐÉPÍTÉSZ IGAZGATÓSÁGA
Az Építkezéseket Engedélyező Részleg keretén belül, az állandó terepmunka
biztosítása, valamint az építkezési munkálatok végrehajtására vonatkozó
specifikus törvények betartatása azon helyiségek (területek) heti ellenőrzése révén
valósult
meg,
amelyek
számára
urbanisztikai
igazolványt,
illetve
építkezési/felszámolási engedélyt igényeltek, az építkezési/felszámolási munkálatok
végrehajtására (az Építkezéseket Engedélyeztető részleg keretében dolgozó tanácsosok
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és a szakfelügyelők). A Helyi Rendőrség hetente elküldte az ellenőrzött helyiségek
(területek) listáját, azon fényképmellékletekkel együtt, amelyeken megállapítást nyert
az építkezési/felszámolási munkák végrehajtása, a törvényes intézkedések céljából, a
kompetenciák függvényében. Hasonlóan, ellenőrizték az építkezéseket az engedélyezett
munkálatok folytán, a jegyzőkönyv összeállításakor pedig felmérték az építkezések
fizikai állapotát, az építkezési engedélyek érvényességének végén, amelyek esetén a
nevesítettek nem jelentkeztek a munkálatok átvételére (amelyet a tanácsosok és az
Engedélyeztető iroda alkalmazottai végeztek, a fizikai állapot leírását, illetve az
építkezési engedély érvényességét bemutató jegyzőkönyv összeállítása céljából).
A Főépítész Irodájában bejegyzett 6.664 esetből 4.797-et az Építkezéseket
Engedélyeztető Irodának sikerült megoldani, 976 urbanisztikai igazolványt állítottak
ki.
Az Urbanisztika, Hosszú Távú Fejlesztés és Informatizálás Részleg, az
Urbanisztika és Kataszter osztályon a következő lényeges tevékenységeket folytatta:
kidolgozta és jóváhagyásra bocsátotta a 2013. dec. 18-i, 346-os számú Helyi Tanácsi
Határozat mellékletének módosítását (határozattervezet) Marosvásárhely megyei jogú
város belterületéhez tartozó utcák városi érdekeltségű övezetté nyilvánítását, az
épületek és területek adó-megállapítása végett; határozattervezet a helyi speciális
díjszabásra vonatkozóan a 2015-ös adóévre, a Főépítész Iroda tevékenységének
megfelelően; határozattervezetet dolgoztak ki „Marosvásárhely Urbanisztikai Terve”
érvényességének meghosszabbítására, helyi szabályzattal; kibocsátottak és archiváltak
20 előzetes és kedvezőségi véleményezést az Övezeti Városrendészeti Terv
összeállítására; kibocsátottak és archiváltak 153 véleményezést a Város- és
Területrendészeti Szakbizottság által; a Helyi Tanács jóváhagyására bocsátottak 18
PUD- és 7 PUZ- tervet; 7 alkalommal szerveztek közvitát a közönség bevonásával az
urbanisztikai dokumentációra tett javaslatokra, szabályozásra nézve; koordinálták a
közönség tájékoztatását és konzultálását az urbanisztikai tervekkel kapcsolatban a
projekteknek a székhelyen való kifüggesztésével, a város honlapjára való
elhelyezésével, valamint közvetlenül módon is a közönség kérésére; 848 urbanisztikai
igazolványt bocsátottak ki különféle specifikus igényre, és meghosszabbították az
urbanisztikai igazolványok érvényességi határidejét stb.
Folytatódott Marosvásárhely Megyei Jogú Város honlapjának karbantartása, új
információkkal, közleményekkel, közlésekkel, sajtóközleményekkel, közvitákkal, a
helyi tanácsosok tevékenységével, a helyi tanácsosok és a köztisztviselők
vagyonnyilatkozatával,
a
városrendezési
dokumentációkhoz
kapcsolódó
közinformációkkal, a kezdőlap állandó javítása, magyar, román és angol nyelvű
információkkal.
Új modulokkal és szekciókkal bővítették: a helyi adók és illetékek online fizetése,
online szolgáltatások: online viták, online típusnyomtatványok, a szükséges iratok és
típusnyomtatványok időszerűsítése, az intézmény keretében működő igazgatóságokhoz
és szolgálatokhoz kapcsolódó információk időszerűsítése.
Ezen új forma révén lehetővé vált az intézményen belüli más alkalmazásokkal
való integrálás, megkönnyítve a polgároknak a közérdekű információkhoz online
módon való hozzáférését.
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Aktualizálták az Országos Választási Nyilvántartót az elhunyt személyekkel
kapcsolatos információkkal, valamint időszerűsítették a választókörzetek névjegyzékeit,
a 2014-es elnökválasztásra névjegyzéket készítettek.
Az Informatikai osztály keretében külső finanszírozással folytatódott a következő
projektek minőségi javítása és gyakorlatba ültetése:
- „A Közszolgáltatások korszerűsítése és hatékonyabbá tétele Marosvásárhely
Municípium polgárainak érdekében” – CIC. A program kezelése magába foglalja új
felhasználók létrehozását, organigramma-módosítást, a kilépési nyomtatványok
módosítását, az adatbázis hibáinak kijavítását.
- „A közszolgáltatás időbeli hatékonyságának növelése urbanisztikai geospaciális
megoldások révén – Marosvásárhely megyei jogú város” – GIS. Időszerűsítették és
alkalmazták az utcákhoz és postai irányítószámokhoz, a fiskális övezetekhez
kapcsolódó adatokat. Az új Területi Adminisztratív Egységeket felvezették az
adatbázisba.
- „Elektronikus közszolgáltatások fejlesztése és hatékonyabbá tétele
Marosvásárhely megyei jogú városban” – TIC. Ezen program kezelése a felhasználók
általi használat és a szolgáltató cég által gyakorlatba ültetett törvényes módosítások
felülláttamozását jelentette.
– Marosvásárhely – Európai Digitális Város
A Logisztikai Osztállyal együttműködve, a Vodafone cég révén
Marosvásárhelyen létrehoztak egy ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatást, amelyet a
város turisztikai jellegű területein lehet igénybe venni: Somostető, Állatkert, Maros
Szabadidő- és Sportkomplexum, Rózsák tere, Színház tér.
Az év folyamán a következő alkalmazásokat időszerűsítették: Lex Expert;
beruházások kezelése, számlák kezelése, lakások kezelése, fizetési utalványok kezelése,
belépőjegyek kezelése.
A partnercégekkel való együttműködés (Redatronic Kft., Netsoft Kft., Sobis
Solutions Kft., Indeco Soft Kft., Intergraph Kft., RDS, Vodafone) a számítógép-hálózat
karbantartása, fejlesztése és védelme céljával jó körülmények között történt.

TÁRSADALMI-KULTURÁLIS ÉS VAGYONI IGAZGATÓSÁG
GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEKET ENGEDÉLYEZŐ OSZTÁLY
A Polgárok Információs Központjában a láttamozási tevékenységek keretében a
részleg alkalmazottai tanácsadást biztosítottak a következő esetekben: a működési
véleményezés/engedély kibocsátásához szükséges kérvények és dokumentációk
átvétele; működési véleményezések/engedélyek módosítása és/vagy kiegészítése;
működési
véleményezések/engedélyek
érvénytelenítése;
működési
véleményezések/engedélyek évi láttamozása (ellenőrzés az IMPOTAX programban,
láttamozás).
A Tájékoztató Központban – 13-as szoba – a részleg alkalmazottai tanácsadást
biztosítottak 4.946 kérés esetében, a működési engedély/véleményezés dokumentációit
illetően.
628 véleményezést (figyelmeztetést) bocsátottak ki kereskedelmi egységek és
szolgáltatók részére, 120 működési engedélyt adtak ki közélelmezési egységeknek,
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55 esetben adtak működési engedélyt kiárusító központoknak (piacok), 102
alkalommal pedig az időszakos teraszok (az egység előtti területen) kaptak
időszakos működési engedélyt. 416 kereskedés kapott időszakos működési
engedélyt promóciós eladásra, mozgó árusok általi eladásra, illetve időszakos
események alkalmával történő eladásra.
A 2014-es és végén 4.673 véleményezés/engedélyezés volt folyamatban
(kereskedelmi és szolgáltató egységek, közélelmezési egységek részére, piacok számára
pedig működési engedélyek). 98 ideiglenes működési engedélyt bocsátottak ki a saját
egységek előtti idényteraszokra, illetve alkalmi események szervezésére; 354 ideiglenes
működési véleményezés a saját egység előtt történő promóciós kereskedelemre, mozgó
kereskedelemre és alkalmi eseményekre.
Különleges fontossággal bírt a Gazdasági Tevékenységet Engedélyező Osztály
Stratégiája a közszállításban, a taxikra vonatkozóan. A fő cél a szállítás rendszerének
korszerűsítése és olyan minőségi javulása, amely megfelel a polgárok elvárásainak:
taxisrendszerű szállítási engedélyek cseréje, engedélyekbe beírások eszközlése – 36
polgármesteri rendeletnek megfelelően (bérbeadás, taxisengedélyek módosítása,
taxisengedélyek érvényességének meghosszabbítása, szállítási engedély 2 természetes
személynek, taxisengedélyek kibocsátása jogi személyeknek – fogyatékos személyek
szállításának biztosítása).
A más részlegekkel együttműködésben folytatott tevékenységek közül
megemlítjük: a Köz- és Magánterületek Adminisztrációs Részlegével kötött
együttműködési megegyezést, a „Márciuska Ünnepe – 2014” eseményen rendezett
megnyilvánulás lefolyásának módját, ami a következőket érinti: a kérések átvétele
(CIC), a bevezető szakaszokra vonatkozó referátum, sorshúzás a helyiségekre (170
helyiség a város központi övezetében, illetve a lakónegyedekben), hirdetés a helyi
sajtóban, a rézvételi díj kifizetése és az ideiglenes véleményezések kibocsátása; a
részleg részt vett a XVIII. alkalommal, sorra kerülő Marosvásárhelyi Napok
megszervezésében (2014. május 15-18. között, 50 kézművesmester és 30 virágtermelő
standjának felállítása), együttműködött gazdasági egységekkel – virágüzletekkel –
virágkompozíciók elkészítése az ünnep hivatalos megnyitóján. Hasonlóan, a részleg
részt vett az Őszi Szimfóniák Fesztiválján – A Marosvásárhelyi Kultúra Napjain (A
Bor és Kézművesség Ünnepe, XVI. alkalom), 2014. okt. 7-11. között. Meghívták a
bortermelőket, a kézműveseket, a hagyományos termékeket forgalmazókat
(gyümölcsíz, savanyúság), a téren felállították a házikókat és a sátorokat (kiállításra),
biztosították a szükséges logisztikát, különféle specifikus díszítőelemeket helyeztek el,
ugyanakkor a nyári és őszi virágkiállításokon, valamint a Rózsák téri Karácsonyi
Vásáron is részt vállaltak a szervezésből : gazdasági szereplőket hívtak meg, a téren
felállították a házikókat és a sátorokat (kiállításra), biztosították a szükséges logisztikát,
különféle specifikus díszítőelemeket helyeztek el. (A Mikulás Házikója)
Az ágazati szakbizottságnak jóváhagyásra bocsátott anyagok terén
megemlítjük a referátum összeállítását és a kedvező véleményezést a Locativ Rt.
igazgatásában álló, Rózsák tere 49. szám alatti rendelkezésre álló terület árverésre
bocsátását / profil: élelmiszer/nem élelmiszer alapú kereskedés, közélelmezés,
szerencsejáték, gyógyszertár; a referátum összeállítását és a kedvező véleményezést a
Locativ Rt. (Cisnădiei utca 1. szám) igazgatásában álló, Radnai utca 34 sz./5-ös lakrész,
üzlethelyiség (raktár); a referátum összeállítását és a kedvező véleményezést az
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árverésre bocsátás céljából, rendeltetés: üzlethelyiség – nem élelmiszer alapú
kereskedés.
Legiszlációs kezdeményezés született egy határozattervezetre nézve, az egyes
gazdasági
tevékenységek
folytatásához
szükséges
működési
engedélyek
kibocsátásának, kiegészítésének és módosításának (véleményezések) díjszabását
illetően, a közélelmezési egységek működési engedélyért tekintve, valamint a taxisok
részére a 2015-ös évre kibocsátott engedélyekre vonatkozóan, a 2014. nov. 27-i, 326-os
számú HTH-nak megfelelően.

KOMMUNÁLIS GAZDÁLKODÁST ELLENŐRZŐ ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY
Az állandó munkálatok (a napi takarítás megszervezése és ellenőrzése, a
felügyelők terepellenőrzése, a panaszok és bejelentések megoldása, a szektoronként
felmerülő problémák azonosítása és megoldása) mellett a szolgálat tevékenysége az
alábbiakból állt: a „A 30 hektáros szennyezett ülepítő felújítása Marosvásárhelyen”
projekt licitjére vonatkozó dokumentáció kidolgozása, úgy „Tervezés és kivitelezés”,
mint „Műszaki segítség a kivitelezési munkálatok felügyeletére”, részvétel a „A 30
hektáros szennyezett ülepítő felújítása Marosvásárhelyen” projektre vonatkozó
ajánlatok felértékelésén, a zajtérképre vonatkozó projektek dokumentációinak
összeállítása, a „Szilárd hulladékok integrált menedzsmentrendszere Maros megyében”
– a székelykakasdi Átrakó-, kiválasztó- és komposztáló állomáson, illetve a nem
megfelelő hulladékraktár felszámolása Marosvásárhelyen”
megyei projekt
véleményezései , engedélyei iratcsomóinak kidolgozásánál való részvétel, a „Bekötőút ,
víz-csatornarendszer” és „Elektromos hálózatok megvalósítása” projektek
dokumentációinak összeállítása Székelykakasdon.
Más tevékenységek: a munkálatok befejezése a Marosvásárhelyen levő, nem
megfelelő hulladékraktárból származó használtvíz-tisztító Állomásnál, a DEEE típusú
hulladékok és PET-ek gyűjtésébe való bekapcsolódás helyi szinten, a „Tavaszi és őszi
általános nagytakarítás 2014” akció összehangolása.
Ezekkel párhuzamosan, bekapcsolódott a Polgármesteri Hivatal szervezte
fesztiválok, kulturális és sportesemények, megemlékezések megszervezésébe,
határozattervezetek összeállításába és megszerkesztésébe, a szolgálatnak specifikus
hatáskörnek megfelelően.
Úgyszintén, kijelölték a földalatti hulladéktárolóknak megfelelő helyeket,
fertőtlenítették és rágcsálóirtót helyeztek ki a közterületre – 2014 tavaszán és őszén,
elsősorban a tulajdonosi társulások, tanintézmények és egyéni háztartások esetében.
2014. január–március és október–december közötti időszakokban hóeltakarítási
munkálatokat végeztek, illetve csúszásgátlót alkalmaztak.

FÖLDALAP ÉS MEZŐGAZDASÁGI NYILVÁNTARTÓ OSZTÁLY
A 2014-es évben befejeződött az önkormányzat adminisztratív területén levő
területek felleltározási tevékenysége, a 165/2013. sz. törvénynek megfelelően, a
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dokumentációt a Maros Megyei Kataszteri Hivatalnak továbbították ellenőrzés és
láttamozás céljával.
A 2013. évi 165-ös törvény 7. cikkelye szerint a helyi szintű központosított
helyzetének összeállításáig, felfüggesztették az érvényesítési/érvénytelenítési
határozatok kibocsátását a megyei földosztó bizottságok által, a tulajdonjogok
kibocsátását, a tulajdonba helyezéseket a földosztó bizottságok által, valamint más
közigazgatási eljárásokat a földalapok visszaszolgáltatásának területén
Ugyancsak a 2013. évi 165-ös számú törvény előírásainak értelmében, a
természetes személyek választhatják a kártérítési iratok visszaadását a Bukaresti
Tulajdonok Visszaszolgáltatása Országos Hatóságtól, a területnek természetben való
visszaszolgáltatása érdekében. Bizottságunk szintjén 1 iratcsomót fordítottak vissza.
88 kérést újraelemeztek, amelyeket a 247/2005. sz. törvény alapján nyújtottak be,
s amelyeknél tartalmi hiányt észleltek, közölték azt a címzettel.
Dokumentációt állítottak össze 3 prefektusi rendelet kibocsátása érdekében, azon
lakóházakhoz tartozó területekre vonatkozóan, amelyek besorolhatók az újraközölt és
módosított 18/1991. sz. törvény 36. cikkelye előírásaiba, amelyek alapját végleges és
visszavonhatatlan bírósági végzések képezik.
A vizsgált időszakban a bíróságon 20, földalapi tárgyú ügyet tárgyaltak, ezekből
4 – újonnan jegyzett, 3 véglegesített az év folyamán, végleges és módosíthatatlan
ítélettel, 4 elsőfokon véglegesítve és 1 felfüggesztve. Mind az első, mind a másodfokon
véglegesített dossziék esetében az intézményünk számára kedvező bírósági döntést
hoztak.
Időszerűsítették a mezőgazdasági nyilvántartót, 4192 helyzetet vezettek fel a
természetes személyek gazdaságaira vonatkozó mezőgazdasági nyilvántartó 136
kötetébe, valamint az idegen természetes személyekre vonatkozó 8 kötetbe, 2 kötet –
jogi személyek.
A helyszíni ellenőrzéseknek és a kiállított jegyzőkönyveknek megfelelően 112
mezőgazdasági termelői bizonyítványt állítottak ki. 9 bérleti szerződést jegyeztek és 2
legeltetési szerződést kötöttek a Remeteszeg és Meggyesfalva környéki szarvasmarhatenyésztőkkel.
Ugyancsak a 2014-es év folyamán lépett életbe a külterületen levő mezőgazdasági
területek adás-vételét szabályozó egyes intézkedésekre vonatkozó 17/2014. sz. törvény,
amely módosítja a mezőgazdasági rendeltetésű, állami köz- és magántulajdonban levő
területeket kezelő kereskedelmi társaságok magánosítására vonatkozó 268/2001. sz.
törvényt. Így a szakosztály révén a 17/2014. sz. törvény előírásainak megfelelően 17,
Marosvásárhely külterületén levő terület eladási eljárását indították el.

JOGI, LOGISZTIKAI, ÁRVERÉSI ÉS TULAJDONOS TÁRSULÁSI
ÜGYOSZTÁLY
Az ellenőrzési tevékenység és a tulajdonosi társulásokkal való kapcsolat vonalán,
nagy hangsúlyt fektettünk a szaktanácsadásra és útbaigazításra a szabályozások
gyakorlatba ültetését illetően, a tulajdonosi társulások megszervezésére és működésére
vonatkozóan , elsősorban, ami a közhasznosságokkal kapcsolatos költségek elosztását
illeti.
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2014-ben mintegy 225 esetben vizsgáltak meg kéréseket és tettek eleget a
lakosság felszólításainak (a lakótársulások tevékenységének hiányosságai miatt). A
lakosok észlelései elsősorban a szolgáltató (víz-csatornázás) kihágásait célozták, a
vízfogyasztás számlázását illetően, a költségek lakások szerinti elosztását illetően,
valamint egyes végrehajtói bizottsági tagok kihágásait illetően, elnökök,
adminisztrátorok, cenzorok stb. Tanácsadást és támogatást biztosítottak a tulajdonosi
társulásoknak, a tömbházakban levő hőközpontok ügykezeléséhez és kiaknázásához,
ugyanakkor együttműködtek az infrastruktúra átvételében és a szolgálat ideiglenes
megszervezésében a Locativ Rt. által.
Segítséget nyújtottunk a tulajdonosi társulások tevékenységéhez, számos cikket
és közleményt jelentettünk meg a helyi sajtóban, míg az ügyosztály igazgatója több, a
Marosvásárhelyi Rádióstúdió és helyi televíziók szervezte interaktív műsorokban
szerepelt, továbbá olyan tevékenységeket folytattunk, amelyek során a tulajdonosi
társulások tevékenységére vonatkozó konkrét aspektusokat vettünk át és oldottunk meg.
Hasonlóképpen, számtalanszor szerepeltünk a helyi médiában, olyan konkrét problémák
kapcsán, amelyek a hőszigetelési intézkedések gyakorlatba ültetését célozták. A
közérdekű információkhoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében, az ügyosztály
aktualizálta a Polgármesteri Hivatal honlapját, olyan közérdekű információkkal,
amelyek a tulajdonosi társulásokat illetve a tömbházak hőszigetelését érintik. Mindezen
tevékenységek során jó együttműködést folytattunk a tulajdonosi társulások
képviselőivel.
A lakosokat érintő problémák megoldásának hatékony és praktikus módszerét a
negyedekben megszervezett munkatalálkozók képviselték, a város polgármesterével,
alpolgármesterével és a polgármesteri hivatal keretén belüli igazgatókkal, a
szolgáltatók, a tulajdonosi társulások és lakosok részvételével. Itt három közvita
megszervezését említjük, a fakivágásokra vonatkozóan, olyan kezdeményezést illetően,
amely az infrastruktúra korszerűsítésébe való befektetést célozza, a háztartási
hulladékok ügykezelését illetően, a negyedekben, valamint más közvitákon való
részvétel, olyan projektek kapcsán, amelyek a város érdekét szolgálják (a Maros feletti
híd megépítése).
A szakterület törvényes kereteinek javítása és kiegészítése céljából
törvénymódosító javaslatokat nyújtottunk be a tulajdonosi társulások megszervezésére
és működésére vonatkozóan, vagy azokéra, akik szabályozzák a hőszigetelési
munkálatok finanszírozását. Az előterjesztett javaslatok egy részét pertinensnek
minősítették, és visszatartották a kompetens központi hatóságok szintjén, az illető
szabályozások kiegészítése céljából. Ily módon a javaslataink a közös tulajdon
harmadik személyek általi használatára vonatkozó szabályozások módosításában
konkretizálódtak, elsősorban a manzárdosítást illetően. Konkrét javaslatokat tettünk a
tulajdonosi társulások létrehozására, megszervezésére és működésére vonatkozó
t9rvénytervezet kiegészítésére, és a kondommíniumok adminisztrálására (amely
helyettesíti a 230/2007-es számú Törvényt), olyan értelemben, hogy fenntartsák azon
szabályozásokat, amelyek a helyi közigazgatás és a tulajdonosi társulások közötti
viszonyt célozzák.
A törvényes szabályozásoknak megfelelően, a tömbházak energetikai
teljesítményének növelését célzó helyi programok lebonyolításában és
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összehangolásában is végeztünk munkát. Egyes elégtelen szabályozások feltételei
mellett, az egyes övezetekben, a program gyakorlatba ültetése nehézségekbe ütközött.
Hiányosságok vannak a javítási alap létrehozásának területén, a hőszigetelési
munkálatok költségeinek 20%-átjelentő részhányad kifizetését illetően. Ennek
megfelelően, több tulajdonosi társuláshoz felszólítást intéztek és kényszervégrehajtást
hajtottak végre, amely az illető tulajdonosi társulások helyi költségvetés irányába
történő adósságainak törlesztéséhez vezetett.
2014-ben, abból kifolyólag, hogy az állami költségvetésből nem biztosították az
50 százalékos társfinanszírozást, nem sikerült szerződést kötni a munkálatokra, azon
tömbházak esetében, amelyeknél létezett a műszaki-gazdasági dokumentáció, műszaki
szakértői vizsgálat és energetikai audit. Ily módon az év folyamán nem sikerült
felújítási munkálatokat szerződtetni, mert az állami költségből nem biztosították az
50%-os társfinanszírozást.
A hőszigetelési program kezdete óta, a 2008-2014 közötti időszakban
Marosvásárhelyen összesen 75 tömbházat rehabilitáltak (2310 apartman), az
összköltség megközelíti a 33 millió lejt, amelyből 16,5 millió az állami költségvetésből,
12,4 millió pedig a helyi költségvetésből származik. Fontos megjegyeznünk, hogy az
állami költségvetésből származó összeg egészét sikerült felhasználni, amely reális
támogatást jelentett a lakosok részére. További 200 tömbház szerepel a várólistán.
Megemlítjük, hogy a kormányprogramon keresztül rehabilitált tömbházakra, amelyet a
polgármester koordinált, a tulajdonosi társulásoknak ingyen átnyújtották a felújított
tömbházak energetikai teljesítményét igazoló bizonyítványokat.
Marosvásárhely municípium 2014-re 38 tömbház (2042 apartman) felújítását
tűzte ki célul, amelyekre már összeállították az energetikai auditot és a kivitelezési
projekteket. Lévén, hogy 2012-ben már nem biztosították a hőszigetelési program
támogatását, az állami költségvetés felöl, pedig nem érkezett társfinanszírozás, az
önkormányzat alternatív támogatási megoldásokat keresett. Ily módon finanszírozási
kéréseket nyújtottunk be európai alapokra, a munkálatok költségeinek 60%-os
fedezésére. Ilyen értelemben összeállítottuk a kivitelezési dokumentációt és az
energetikai auditot, aktualizáltuk az előzőleg kidolgozott dokumentációt, a program
módszertani követelményeinek megfelelően, mind a 36 tömbházra, 26 millió lej
értékben. Kidolgoztuk a műszaki-gazdasági dokumentációt és finanszírozási kérést
terjesztettünk elő további 13 tömbházra.
A támogatási szerződéseket aláírtuk a 36 tömbházra. 26 tömbház esetében (II.
szakasz) a versenytárgyalást is lebonyolították, a kivitelezési szerződés odaítélésére,
míg 10 tömbház esetében (I. szakasz) a versenytárgyalások folyamatban vannak.
Becsléseink szerint, a 36 tömbház hőszigetelési munkálatait 2015. november 30-ig
befejezzük.
Mivel a jelenlegi kormány az állami költségvetésből nem támogatja a
hőszigetelési programot, arra kényszerültünk, hogy más finanszírozási módszert
találjunk. Ennek megfelelően, 2014-ben ügyosztályunk bekapcsolódott A Regionális
Operációs Program 2007-2013, 1-es Prioritási tengely – 1.2 Intervenciós terület - A
tömbházak energetikai hatékonyságába történő befektetések támogatása – elnevezésű
program elsajátításába, mediatizálásába és gyakorlatba ültetésébe. Ilyen feltételek
mellett, annak ellenére, hogy a program nagyon bürokratikus, sikerült négy
társfinanszírozási kérést (a költségek 60%-a európai alapokból származik)
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benyújtanunk a gyulafehérvári Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, (IV-es,
V-ös, VI-os és VII-es szakaszokra), 13 tömbház hőszigetelési munkálataira (több mint
500 apartmanra), a munkálatok összértéke eléri a 10 millió lejt. A felértékelési
tevékenységeket 1 kérés esetében, a finanszírozási szerződés aláírásával befejezték, míg
a másik 3 három kérést elfogadták, és finanszírozási szerződés aláírási szakaszban
vannak.
Ahhoz, hogy folytonosságot biztosítsunk az európai alapokból származó
társfinanszírozási program gyakorlatba ültetésében, 14 tömbház esetében elindítottuk az
enrgetikai audit illetve a műszaki-gazdasági dokumentáció kidolgozási eljárásait,
következvén, hogy erre a szakaszra előkészítsük a finanszírozási kérést, a POR 20142020 finanszírozási gyakorlatra, a munkálatokra valószínűleg 2016-ban kerül sor.
Az év folyamán egyes működésbeli problémák is felmerültek, ilyenek: egyes
elnökök és adminisztrátorok mentalitása, akik kevésbé kapcsolódnak bele a
kondommíniumok adminisztrálását érintő problémák megoldásába, főleg a
hőszigetelést illetően, vagy egyes elnökök, adminisztrátorok és cenzorok felületes
szakértői vizsgálata; az átláthatóság hiánya, amely elsősorban a tulajdonosi társulások
nem megfelelő tájékoztatásában nyilvánul meg, az egyes szerződésekre, fizetésekre,
költségek elosztására stb., vonatkozóan; a törvényes keretek be nem tartása: olyan
adminisztrátorok alkalmazása akik nem rendelkeznek bizonyítvánnyal, egy
adminisztrátor alkalmazása 15, 20 tulajdonosi társulásra, olyan fizikai személyek, akik
elnöki szerepet töltenek be több tulajdonosi társulásnál, nem szerveznek évente
gyűléseket és végrehajtói bizottsági üléseket, az érvényben levő szabályozásoknak
megfelelően.
Az alapok kezelésében is adódnak problémák, elsősorban ami a közös
költségekre vonatkozó elmaradások rosszul fizetőktől való behajtását illeti.
A MDRAP keretén belüli Menedzsment Egység az igénylő útmutatóján keresztül
túlzottan bürokratikus eljárásokat szabott meg, nagy akadályokat gördítve az európai
alapok lehívásának útjába. Ennek következtében a finanszírozási kérések ellenőrzése és
felértékelése sokkal hosszabb időt vesz igénybe, és egyes tömbházak támogatási
kéréseit elvetik, vitatható okokból.

KULTURÁLIS ÉS SPORTTEVÉKENYSÉGEK OSZTÁLYA
A Művelődési, Sport- és Ifjúsági Tevékenységek Osztálya részt vállalt az
önkormányzat határidőnaplójában szereplő művelődési-művészi események
megszervezésében és lebonyolításában. Ezek a helyi és országos méretű rendezvények
immár részeivé váltak a város hagyományának. Január 24-e alkalmából a Nemzeti
Színházban ünnepi eseményre került sor, amelyet az Egyesülés Hórája követett a
Színház téren.
A szokásnak megfelelően március hónapját a város női lakosságának szentelték,
ünnepi előadást szerveztek a Sportcsarnokban, ahol a BZN együttes lépett fel, illetve a
különböző felekezetek templomaiban a húsvéti ünnepeknek szentelt eseményeket
szerveztek.
Május 3-án tartották a Maros Szabadidő-komplexum és a Somostető szezonnyitó
eseményeit.
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A 2014. május 12–18. között XVII. alkalommal megszervezett Marosvásárhelyi
Napok alkalmából számos különböző jellegű eseményre került sor, mint például
folklórelőadások, a „Marosvásárhely Szépe” verseny, a rendezvények nagy
népszerűségnek örvendtek a közönség körében. A Mihai Eminescu Kulturális
Központban került sor az 50. házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok
találkozójára, amely egy örömteli és izgalmas pillanat volt. A Marosvásárhelyi Liget és
a Mihai Eminescu Kulturális Központ színpadjain sorra került előadások sikerét a
nagyszámú közönség jelenléte bizonyította. A város különböző pontjain szervezett
változatos kulturális programok a rendezvény színvonalának emeléséhez járultak hozzá.
Sikernek örvendett a „Tehetségesek a Maros megyei gyerekek” elnevezésű verseny,
amelyet szeptember 25-én a Mihai Eminescu Művelődési Központban tartottak. Az
Idősek Világnapja alkalmából szeptember 26-ám a President étteremben szervezett
rendezvényeken több mint 2500 ezer idős személy vett részt.
Október 4–11. között első alkalommal szervezték meg az Őszi szimfóniák –
Marosvásárhelyi kulturális napok rendezvényt, amely magába foglalta a Kézműves
Mesterségek Vásárát, a Borfesztivált és a Székely Hagyományok Ünnepét is. A
Ligetben felállított színpadon folklór- és könnyűzene-műsorokat adtak híres művészek.
Az esemény keretében fellépett a Kolozsvári és Marosvásárhelyi Filharmónia.
December elsején, Románia Nemzeti Ünnepe alkalmából a Győzelem téren
gálaműsort szerveztek, hivatásos és műkedvelő néptánccsoportok előadásában, valamint
hírneves előadók részvételével.
Decemberben a téli ünnepeknek szentelt eseményeknek a Rózsák tere és a
Színház tér adott otthont, ahol felkapcsolták az ünnepi díszvilágítást. A Ligetben
megnyílt a műjégpálya. Úgyszintén a hagyománynak megfelelően, a különböző vallásos
felekezetek kórusai karácsonyi dalokat adtak elő a Színház téren, híres művész
részvételével.
A hónap végén a Mihai Eminescu Művelődési Központban a karácsony
ünnepének szentelt előadást tartottak, a város iskolás és óvodás gyerekei részvételével.
Az utcai szilveszterezést immár 17. alkalommal szervezték meg, Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatala előadásokkal, tűzijátékkal volt jelen a város főterén.
Ugyanakkor részt vállaltunk a nyugdíjasok szilveszterének megszervezésében.
Az egyesületek, alapítványok és művelődési és tanügyi intézmények kulturális
programjai és projektjei támogatása érdekében, vissza nem térítendő finanszírozás
alakjában, kulturális (évente egyszer), valamint tanügyi (félévente) projektversenyeket
szerveztek. Így támogatták a városban szervezett művelődési tevékenységeket.
Az 1998. évi 34-es számú törvény alapján a helyi költségvetésből támogatást
nyújthatnak azon egyesületeknek és alapítványoknak, amelyek szociális gondozási
egységeket hoznak létre és adminisztrálnak. Az összegeket az idős, egyedülálló
személyek, illetve a közösség támogatására szorult személyek megsegítésére, kórházi
kezelés utáni gondozásra, illetve végső fázisban levő betegek gondozására, fogyatékos
személyek segítésére, hátrányos helyzetű családokból származó tehetséges gyerekek
támogatására, HIV-fertőzött/AIDS-es gyerekek/fiatalok felkarolására fordították.
Ilyen jellegű támogatásban 10 egyesület és alapítvány részesült, akik 384
személyt láttak el.
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Ugyanakkor támogatták a felekezeti épületek javítási/építési munkálatait. A
Marosvásárhelyi Napok és a Téli ünnepek alkalmával együttműködtek a vallásos
felekezetek képviselőivel.
A sporttevékenység a 2014-es évben is anyagi és logisztikai támogatásnak
örvendett, a különböző sportesemények megvalósítása érdekében.
A sport támogatása három tevékenységtípusra helyezte a hangsúlyt:
teljesítménysport, iskolai sport és tömegsport.
Társulási szerződést kötöttek a következő 5 klubbal: Marosvásárhelyi Városi
Futball Klub – I. ligás futball és női futball (országos bajnok és a Románia Kupa
nyertese); Baschet Club Mureş – A osztályos férfi kosárlabda (országos második
helyezett); Nova Vita S.K. – A osztályos női kosárlabda; Universitar S.K. – női
röplabda I. liga (V. hely); City’Us Sportklub – I. ligás teremlabdarúgás (országos
második helyezett és Románia Serlegének nyertese).
A 2014-2015-ös versenyévad elején társulási szerződést írtak alá az Országos
Szuperligába újonnan bejutott Marosvásárhelyi Maros Sport Klubbal a női kézilabdacsapat támogatására.
Ugyanakkor projektversenyeket szerveztek a teljesítménysport, az iskolai sport és
a tömegsport támogatása érdekében. Ezek közül megemlítjük: Mureşul – női
kézilabda, II-es liga, Ringbox S.K. – box, Electromureş S.K. – női teke, Dragon Do
S.K. – keleti harcművészet, B.C. Sirius – kosárlabda – gyerekek és fiatalok, a
teljesítménysportnál; Szász Adalbert Sportlíceum, Iskolás Sportklub az iskolai
sportnál; Olympikus S.E., Klarisz Euro Hilfe S.E., Procardia Alapítvány, a
tömegsportnál.
A sport támogatása a vásárhelyi sportolók által elért kiváló eredményekben is
tükröződik, amelyek közül megemlítjük: a női teke Európai Kupa megnyerése
(Electromureş S.K.), junior lábtenisz világbajnok (Varró Norbert), harcművészeti
világbajnok (Poczó Zoltán).
Sporteseményeket szerveztek különböző sportstruktúrákkal együttműködve, ezek
közül: a Marosvásárhelyi napok keretében sportesemények szervezése (19
megmérettetés, versenyek és bemutatók); a Márciuska serlege ökölvívásban;
Óvodások Sportolimpiájának megszervezése; az Európai Napja alkalmából
szervezett Maros félmaraton.
A szabadidőnek szervezett módon való eltöltése érdekében, Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatala a szakosztály révén koordinálja a víkendtelepi minifutballtevékenységet, ahol három bajnokság zajlik: Old Boys-40 (szombaton), Old Boys-35
és 7+1 bajnokság (vasárnap) – hetente mintegy 600 személy részvételével.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZSZOLGÁLAT
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal keretében működő Szociális Gondozási
Közszolgálat organigrammája 77 alkalmazottat foglal magába: Szociális védelmi
szolgálat, Különleges védelmi szolgálat, Szociális központ, Rozmaring Nappali
Központ, Integrált Sürgősségi Diszpécserszolgálat, Romák tanácsadásával foglalkozó
részleg, egy adminisztratív és titkársági iroda.
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A 2014-es év során, az érvényben levő törvények értelmében a következő
szolgáltatásokat (juttatásokat) biztosították: szociális segély (garantált minimálbér): 200
iratcsomó/hónap; szociális étkezde: 1380 porció/hónap; a szociális segélyben
részesülők temetkezési segélye: 4 család/év; családtámogatási pótlék: 980 eset;
gyereknevelési pótlékban (2 éves korig), vagy hátrányos helyzetű gyerek esetén, 3
éves korig (illetve 7 éves korig, a 448/2007 törvénynek megfelelően),: 1345
kedvezményezett; személyi gondozó vagy támogatás: mintegy 1.000 eset/hó.
Lakóhelyi szociális ellátásban és anyagi juttatásban (együttműködésben a
nemkormányzati szervezetekkel) részesült 9 alapítvány (kb. 400 haszonélvező/év).
Ingyenes városi közszállításban részesült (hátrányos helyzetűek és ezek kísérői,
tanulók, egyetemi hallgatók, nyugdíjasok, forradalmárok, politikai üldözöttek,
deportáltak) kb. 40.000 haszonélvező személy. Száz, mástól való függőségben élő
időskorú személy örvendhetett az otthonában nyújtott közösségi szolgáltatásoknak, a
törvény értelmében. Havonta 140 felnőtt személy, illetve hajlék nélküli család részére
elszállásolást, orvosi felügyeletet, tanácsadást, személyi igazolvány újrakibocsátását
biztosították, segítettek a munkahely-keresésben, valamint a családba és a közösségbe
való visszailleszkedésben.
A család- és iskolaelhagyás megelőzése érdekében, a Rozmaring Nappali
Központban 107, társadalmilag mellőzött családban élő 3 és 9 év közötti óvodás és
iskolás korú gyereknek biztosítanak szállítást, élelmet, nevelési programokat és
tanácsadást úgy a gyerekek, mint a szülők számára.
Ami a (földgáz, elektromos energia, fa általi üzemeltetésű) központi rendszerrel
fűtött lakásokat illeti, 2800 személy részesült fűtéstámogatásban. A „Gondozzuk
nagyszüleinket” elnevezésű programban a 2009. Február 26-i 96-os sz. helyi tanácsi
határozat elő0rásainak megfelelően heti két alkalommal biztosítottak meleg ételt 45
személynek havonta.
A Sürgősségi Integrált Diszpécserszolgálathoz 553.067 telefonhívás érkezett,
ebből 20.350 a rendőrségnek, 87.477 a mentőknek, 2.866 a SMURD-nak, 557 a
csendőrségnek, a többi hívás indokolatlan volt.
2014. szeptember–november időszakban a Rozmaring utca 36. sz. alatti szociális
központban a következő belső munkálatokat végezték: festés, kicserélték az ajtókat,
egészségügyi és villamos berendezések cseréje, a zuhanyozóhelyiségek vízszigetelése.
Az év során, a Szociális Ellátási Közszolgáltatáshoz 12.500 igénylés érkezett.
Hasonlóképpen, 9.000 szociális ankétot készítettek, és 76.000 személy folyamodott a
Szociális Ellátási Közszolgáltatáshoz.

BÖLCSŐDEIGAZGATÓSÁG
Rovartalanították és fertőtlenítették az önkormányzat hatáskörébe tartozó hat
bölcsödét. A 6-os számú bölcsődét szeméttároló-rekesszel szerelték fel.
Ugyancsak a Bölcsődék Igazgatóságához tartózik az 1 éven aluli gyerekeknek
szánt tejpor ingyenes elosztásának pontja. 2014-ben 68 kg tejport osztottak ki (178
doboz).
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Az idénre a Bölcsődeigazgatóság a Víztelep utcában egy új bölcsőde létrehozását
tűzte ki célul, valamint a meglévő hat bölcsőde számára elektronikai készüléket
vásárolnak, megjavítják a Remeteszeg utca 35. szám alatti 6-os bölcsőde tetőzetét.

GYÁMHATÓSÁG
A szakosztály tevékenysége a következőket foglalta magába: gyám
kinevezése a szülői védelem nélkül maradt kiskorúak számára, azoknak a bíróságon
való képviselete; panaszemelés a gyámok ellen, akik nem terjesztették elő tevékenységi
jelentésüket; referátumok és rendelettervezetek összeállítása gondnok kinevezésére a
gondnokság alá helyezendő elmebetegek részére; referátumok és rendelettervezetek
összeállítása gyámság kinevezésére bírósági gondokság alá helyezett személyek
számára, speciális gondnokok kinevezésére kiskorúak részére a közjegyzők kérésére,
illetve a szülők kérésére, egyes jogi műveletek elvégzése, illetve azok nevére egyes
iratok összeállítása érdekében; referátumok és rendelettervezetek összeállítása speciális
gondnokok kinevezésére bírósági gondokság alá helyezettek részére közjegyzők
kérésére, illetve a gyámoknak adott felhatalmazások egyes jogi műveletek elvégzése,
illetve azok nevére egyes iratok összeállítása érdekében; szülőknek adott felhatalmazás
kiskorúak támogatása vagy képviselete érdekében közjegyzőknél, banki társaságoknál
vagy közintézményeknél; szociális ankétok elkészítése és összeállítása a bíróságok
kérésére a válási esetekben (kiskorúval), kiskorú újraelhelyezési perében, illetve a
büntetés felfüggesztése vagy elhalasztása perekben stb.
Ugyanakkor a Líceumi pénz, Számítógép-pénz, Egyetemisták szociális
ösztöndíja, Tanfelszerelések nyújtása, Egyetemista-ösztöndíj, Betegségi ösztöndíj stb.
elnevezésű országos programok keretében az iratcsomók összeállításához szociális
ankétot készítettek.
Statisztikai szempontból, a Gyámhatóság 2014-es évi tevékenysége az
alábbiakat foglalta magába: 2 eset – gyám kinevezése a szülői védelem nélkül maradt
kiskorúak számára; 2 panasz az évi jelentést be nem nyújtott gyám ellen, amely a
gondokság alá helyezett személy anyagi jogainak kezelésére kellett volna vonatkozzon;
149 szociális ankét a bíróság kérésére válási esetekben (kiskorúval), kiskorú
újraelhelyezési perében és 49 átirat a bírósághoz, míg a büntetés felfüggesztése vagy
elhalasztása perekben 2 szociális ankétot készítettek. Közjegyzők kérésére 58 szociális
ankétot készítettek a házastársak közös beleegyezésével történő válási esetekben
(kiskorúval); 127 referátumot és rendelettervezetet készítettek speciális gondnok
kinevezésére a gondnokság alá helyezendő elmebetegek részére; 127 átirat speciális
gondokság kinevezésére elmebetegek részére a bíróság kérésére; 6 referátum és
rendelettervezet gyám kinevezésére; 10 felhatalmazás gyámoknak; 2 rendelet speciális
gondok kinevezésére egyes jogi műveletek elvégzésére vagy a bírósági gondnokság alá
helyezettek nevére iratok összeállítása érdekében; a módosított 71/2011. sz. törvény
előírásainak alapján 29 leltárt (lakhelyre való kiszállás) készítettek a bírósági
gondokság alá helyezett javairól; 28 referátum és rendelettervezet speciális gondok
kinevezésére kiskorúak számára, valamint 21 szülőknek adott felhatalmazás kiskorúak
asszisztálása vagy képviselete érdekében közjegyzőknél egyes jogi műveletek elvégzése
érdekében.
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Az idős személyek gondozása terén az ellátási szerződések megkötésekor a
gyámügyi hatóság képviselői által, megjegyezzük, hogy a közjegyzőnél 11 idős
személyt asszisztáltunk felhatalmazás alapján, 11 szociális ankétot állítottak ki, ebből
egyet az eltartott idős személy kérésére, szerződés felbontása céljával, a 2000. évi 17es számú törvény értelmében.
14 szociális ankétot készítettek a társadalomellenes cselekedetet elkövetett
kiskorúk esetében, amely az Igazságügyi Orvostani Intézet számára a bűnvádi dosszié
összeállításához szükséges.
A Megyei Gyermekjogvédelmi Igazgatóság kérésére 156 szociális ankétot
készítettek, védelmi intézkedések meghozatala érdekében, 12 kiskorút monitorizáltak,
29 szociális ankét a kiskorúak elhelyezésére vonatkozik, 30 szociális ankét
állapotos/szoptató kiskorú anyának, valamint 4 szociális ankétot állítottak össze a
hivatásos szülők attesztátjának felújítására.
A külföldi munkavállalásra készülő szülők kérésére 4 szociális ankétot
készítettek, azon személy kinevezése érdekében, akinek gondjaira bízzák a kiskorút, 76
szociális ankétot állítottak össze, a Líceumi pénz, a Számítógép-pénz, Egyetemisták
szociális ösztöndíja, Tanfelszerelések nyújtása, Orvosi ösztöndíjak, Szociális ösztöndíj,
Tanulmányi ösztöndíj elnevezésű országos programok keretében a szükséges
iratcsomók összeállítása érdekében. Ezen felül 81 szociális ankétot készítettek a
gyereknevelési segély folyósításának elnyerésére, illetve a munkahelyi
visszailleszkedési támogatás kiutalására.
2014 januárjában 344 jelentést vettek át és ellenőriztek, a gondokság alá helyezett
javait és pénzügyi jogait kezelő gyám tevékenységéről, 6 évi jelentés a kiskorúakra, 33
jelentés a gyámokra vonatkozott, a gondnokság alá helyezett elhunyta, illetve másik
gyám kinevezése miatt, a Marosvásárhelyi Bírósággal kötött Együttműködési
egyezmény szerint.

JOGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGI OSZTÁLY
Az iratok mozgását követő elektronikus jegyzék szerint az év folyamán 1285
iratot jegyeztek: idézések, bírósági végzések közlése, különböző intézmények átiratai,
természetes és jogi személyek kérvényei, belső közlések, amelyeket a törvényes
határidőn belül oldottak meg.
A bíróság specifikus tevékenysége Marosvásárhely Polgármestere,
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, Marosvásárhely Helyi Tanácsa és
Marosvásárhely Megyei Jogú Város érdekeinek képviseletében konkretizálódott.
85 új pert jegyeztek, amelyhez hozzáadódtak az előző évben be nem fejeződött
perek iratcsomói, ezáltal a jogtanácsosoknak 210 új iratcsomót kellett kiállítani,
amelyből 63-at megnyertek, 26-ot elfogadtak (elvesztettek), 121 pedig a bírói szervek
különböző tárgyalási stádiumában van.
- Tárgyuknak köszönhetően az iratcsomók közül egyeseknek nagy jelentőségük
van: telekkönyv kiigazítása (arra a 20 hektárnyi területre vonatkozóan, amelyet a
Sürgősségi Egyetemi Klinikai Kórház megépítése céljából adtak volna át, ez a
terület az Egészségügy és a Családügyi Minisztérium kezeléséből Maros megye
tulajdonába ment át, anélkül, hogy előzetesen erről konzultáltak volna a helyi
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közhatósággal). A Marosvásárhelyi Törvényszék 35/2012-es végleges és
visszavonhatatlan végzése nyomán (209.1/43/2010-es iratcsomó), a Legfelsőbb
Törvényszék 7312/2013 nov.19-i döntése alapján utasítást adtak a 867/2002-es
KH 105-ös pozíciójának – 1. Melléklet – részleges érvénytelenítéséhez, és
némely bejegyzés részleges érvénytelenítésére a 962/2002-es KH, 283, 287, 291es pozíciók – Marosvásárhely polgármesterének szolgáltattak igazat.
- Ugyancsak különös fontossággal bír a Tusnád utca 5 szám alatti ingatlan
visszaigénylése céljából indított akció; a Románia Kormánya, valamint a Regionális
Fejlesztés és Turizmus Minisztériuma ellen való perben egy 10%-os pénzügyi
korrekciót illetően (4.472.942,96 lej összegben), amely esetén a bírói hatóságok
hatályon kívül helyezték a bírságra vonatkozó döntést; a Román Posta elleni per
megnyerése (követelés: 587.876,49 lej összegben); a Total Proiect Kft-vel szembeni
dosszié tárgyát képező per
(követelés: 827.023,48 lej összegben), valamint
szabálysértés miatti panaszok az Országos Környezetvédelmi Hatóság felé -15.000
lejes bírság a szeméttelep és a hulladékok kapcsán – e pert elsőfokon megnyerték);
150.000 lejes pénzbírság kiszabása a kövesdombi parkoló miatt (a pert elsőfokon
megnyerték); 1.000.000 lejes pénzbírság kiszabása a zöldövezetek jegyzéke
kapcsán, (megnyert per); 100.000 lejes pénzbírság kiszabása fakivágás okán a
Mihai Viteazul utcában (megnyert per).
A Marosvásárhely Helyi Tanácsa határozatainak érvénytelenné
nyilvánítását célzó perek közül megemlítjük:
államigazgatási iratok érvénytelenítése a Radiotel Marosvásárhely Kft esetében,
amelyet a létesítmény elhagyására utasítottak (három dosszié – egy része megnyerve,
egy rész folyamatban a bíróságon) ;
a 2013. nov. 28-i, 301-es számú HTH részleges érvénytelenítése egyes speciális díjakra
vonatkozóan, a 2014-es évben - per a Depomures Rt-vel (a pert elsőfokon
megnyerték); államigazgatási irat érvénytelenítése a 2012. dec. 20-i 138-as számú,
olyan természetes és jogi személyekre kiszabott speciális díjra vonatkozó HTH, akik a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal tulajdonában levő területet használnak – 1-es
melléklet, 8. pont - "a Marosvásárhely municípium tulajdonában levő terület használati
jogának díja (jogi magánszemélyek övezete) – a pert megnyerték véglegesen és
visszavonhatatlanul.
A mi intézményünktől eltérő hatóságok által kibocsátott anyakönyvi iratok
esetén, amelyek nem teljesítik a törvényes előírások feltételeit, a bírósághoz
folyamodtak ezek érvénytelenítése végett, vagy helyes összeállítása céljából.
A helyi közigazgatási hatóságok, valamint a területi közigazgatási egység
érdekeinek képviselete okiratok kezeléséből (óvások, ülésjegyzékek, következtetések,
szakértői jelentések ellen emelt kifogások) állt, amelyek mellé bizonyító anyagokat
csatoltak a megvédés érdekében, támogatták az általános és különleges támadás (vád)
módszereit, szóbelileg támogatva ezen érdekeket a törvényszéken a jogtanácsosok
révén a tárgyalási határnapon belül.
A Részlegen belül jogi konzultációs és asszisztencia tevékenység folyt a
Polgármesteri Hivatal minden osztálya és igazgatósága részére, a fent említett
részlegek által összeállított egyes iratok törvényességének jóváhagyása végett.
Több mint 700 közbeszerzési szerződést, koncessziós szerződést, szolgáltatási
szerződést, csereszerződést, kivitelezést, munkálati keretszerződést, adás-vételi
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előszerződést, az előbb említett szerződésekhez kapcsolódó járulékos iratot,
valamint a Helyi Városi Tanács által megkötött határozatok, együttműködési
protokollt, indoklást érintettek.
Jelenleg intézményünkben nincsenek rendezetlen értesítések (kérelmek), az 1720
értesítésből (a 10/2001-es Törvény értelmében benyújtott kérések)
Hasonlóképpen, tudomásul vették a 165/2013-as, a visszaszolgáltatási eljárás
befejezésére vonatkozó Törvény létrejöttét (természetben, vagy a kommunista rendszer
időszakában jogtalanul elvett anyagi javak ellenértékének visszaszolgáltatása révén),
valamint ennek módosítását a 368/2013-as Törvény és a 115/2013-as SKR által.
Ilyen értelemben a Tulajdon-visszaszolgáltatásokat Felügyelő Országos Hatóság
által visszaszolgáltatott dokumentációk kiegészítéséért folyamodványokat nyújtottak be,
tájékoztatván a kérelmezőket a 90/120 napos benyújtási határidőre, amely elévülési
időnek is számít.
Azon iratcsomók esetén, amelyeknél a Tulajdon-visszaszolgáltatásokat Felügyelő
Országos Hatóságok e feltételt megszabták, az újabb követelményekkel összhangban,
valamint azon örökösök függvényében módosították az utasításokat, akik közbeléptek
az ügyviteli iratcsomókat illetően.
A szolgálat specifikus tevékenységeként megemlítjük a petíciók megoldási
tevékenységét szabályozó 2002. évi 27-es sz. kormányrendeletnek megfelelően
előterjesztett petíciókra való válaszadást. A válaszokat a 2004. évi 554. sz. törvény
előírta határidőn belül közölték.
A Közigazgatási Bíróság Jogi Osztálya részt vett a Helyi Tanácsi Határozatok
és tájékoztatók kidolgozásában, a Prefektúra felé közvetített válaszok kidolgozásában
(különféle témák), valamint a Közigazgatásügyi- és Belügyminisztériumhoz, valamint
Románia Municípiumai Egyesületéhez intézett legiszlációs ajánlásokban, illetve
bizonyos törvényjavaslatok terén.
Óvásokat, előkészítő beadványokat és feljegyzéseket fogalmaztak meg a
Diszkriminációellenes Országos Bizottság felé, ezekben különféle helyzeteket
jelentettek a 137/2000-es K.R. kapcsán, a diszkrimináció összes formájának
megelőzését vagy büntetését illetően, és azokban a helyzetekben, amelyekben büntetést
alkalmaztak, éltek az óvással a bíróságon.
Különleges prioritást szentelt a Közigazgatási Bíróság Jogi Osztálya a
Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium által alkalmazott pénzügyi korrekcióknak a
polgármesteri hivatal által beindított nemzetközi finanszírozású projekteknek.
Ily módon, az előfinanszírozást, valamint azon döntéseket, melyek alapján
különféle pénzügyi korrekciókat hajtottak végre, megtámadták a bíróságon, a jogi
hatások felfüggesztése érdekében, de ugyanakkor az ez irányban kibocsátott
adminisztratív iratok érvénytelenítése céljából is.
Különösen fontos a nemzetközi finanszírozású, A 30 hektár területű,
szennyezett ülepítő rehabilitálása elnevezésű projekt, és más, hasonló finanszírozású
szerződések.
A megkötött szerződések és kiegészítő iratok törvényességét a Közigazgatási
Bíróság jogi osztálya keretében dolgozó jogtanácsosok ellenőrizték.
A részleg keretében dolgozó jogtanácsosokat kijelölték, hogy vegyenek részt a
fegyelmi bizottságban, amely az 1344/2007-es, a fegyelmi bizottságok szervezési és
működési normáira vonatkozó K.H. alapján jött létre, valamint hogy vegyenek részt a
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tulajdonjogot ellenőrző bizottságban, amely a 255/2010-es, a közhasznúság
érdekében való kisajátításra vonatkozó, országos, megyei és helyi jelentőségű
létesítményekre vonatkozó Törvény alapján jött létre.
2014-ben történt meg a Marosvásárhely, Ballada utca 1. szám alatti ingatlan
kisajátítása a forgalmat folyamatosabbá tevő körforgalom létesítése végett a Szabadság
– Cuza Voda – G. Enescu utcák övezetében.

LAKOSSÁG-NYILVÁNTARTÁSI KÖZÖSSÉGI KÖZSZOLGÁLAT
2014-ben az alábbi célkitűzéseket követtük: a családi állapotra vonatkozó adatok
anyakönyvbe való bevezetésének (úgy informatikai rendszerben mint manuálisan)
optimalizálása, a családi állapotot igazoló bizonyítványok összeállítása, ugyanabban a
rendszerben; az „A személyi nyilvántartóval kapcsolatos információk bevitelének és
aktualizálásának országos integrált rendszere” elnevezésű országos projekt gyakorlatba
ültetéshez szükséges tevékenységek elindítása, ilyen értelemben intézkedéseket hoztak
a személyzet kiképzésére, az új informatikai program használatának céljából. A
program 2014.06.30-tól országos szinten működik.
A be nem jegyzett születések számának csökkenése céljából, az Anyakönyvi
Szolgálat akciókat kezdeményezett a születések számának monitorizálása céljából, 3
marosvásárhelyi szakklinika együttműködésével, amely tekintetben, megyei szinten egy
együttműködési protokollumot állítottak össze, a tevékenységbe bekapcsolódott
intézményekkel közösen. 2013-ban a 37545 születésből, 15 nem volt bejegyezve, míg
2014-ben a 3852 születésből 32-öt nem jegyeztek be.
Annak érdekében, hogy lecsökkentsék 14-18 év közötti, személyi igazolvánnyal
nem rendelkező személyek számát, együttműködtek a Marosvásárhely és a hozzá
tartozó területi-közigazgatási egységek területén levő 44 oktatási intézménnyel. Az
akció folytán a 790, személyi igazolvánnyal nem rendelkező tanulóból, 672 számára
állítottak ki személyi igazolványt.
A két komponens szolgálat révén családi állapotra vonatkozó iratokat és személyi
iratokat állítottak ki a roma származású lakosok számára.
A törvényes előírások tiszteletben tartásával, intézkedéseket hoztak a házasságok
ünnepélyes keretek közötti megszervezésének érdekében, illetve állandó szolgálatot
hoztak létre Marosvásárhely szintjén, annak érdekében, hogy az elhalálozásokat
munkanapokon kívül illetve ünnepnapokon is bejegyezhessék, ilyen értelemben,
egyetlen egy panasz sem érkezett a lakosok kiszolgálási módjával kapcsolatosan.
Személyi nyilvántartási vonalon, 100%-os arányban oldották meg a lakosok és
más intézmények igényléseit, az alábbi tevékenységekre került sor: újszülöttek
nyilvántartásba vétele, román állampolgárságot elnyerő személyek nyilvántartásba
vétele, külföldiről romániai lakhelyre váltó személyek nyilvántartásba vétele - 2614,
elhalálozások számának nyilvántartásba vétele – 2542, házasságok, válások számának
nyilvántartásba vétele – 1941, tartózkodási engedélyek láttamozása
- 3414,
ellenőrzések az Országos Személy-nyilvántartói Jegyzékben – 25.229, ellenőrzések a
gyerekotthonokban és más szociális védelmi egységekben – 38 és 77 személy számára
állítottak ki személyi igazolványt, mediatizálási tevékenység a helyi mass-médiában –
128.
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Anyakönyvi vonalon a következő tevékenységeket folytatták: anyakönyvi iratok
bejegyzése – 7279, amelyből születések – 3852, házasságkötések – 824, elhalálozás –
2889, válási ítéletek bejegyzése – 267, megjegyzések és kiegészítések az anyakönyvi
iratokban – 13.726, kiigazítások az anyakönyvi iratokban – 31, a születési iratok
utólagos bejegyzése, bírósági végzés alapján – 68, az igényelt név megváltoztatási
dossziéi – 20, külföldi anyakönyvi iratok átírása – 166, kivonatok kibocsátása állami
szervek használatára – 555, kibocsátott anyakönyvi igazolások – 462, kibocsátott
anyakönyvi bizonylatok – 114.804, jogi és fizikai személyek igénylései – 9769.
Szolgálatunk 2015-re az alábbi célkitűzések megvalósítását tervezi: a lakosokkal
való kapcsolatra vonatkozó tevékenység feljavítása, az igénylések megoldási
határidejének lecsökkentésén keresztül, fényképezési és ujjlenyomat-vételi készülékek
beszerzése, egy új helyiség kialakítása, az anyakönyvi szolgálat által kiállított iratok
leltári megőrzésére, egy helyiség kialakítása, a SPCLEP két komponens szolgálatának
tevékenységére, a házasságok online rendszerben történő előjegyzése.

ISKOLAIGAZGATÓSÁG
A folyó évben célunk a 16-os számú, a Sportolók utca 2. szám alatti, Hosszított
Programú Óvoda felújítása és tetőtér-beépítése, amelyet 2014 márciusában kezdtünk el.
A tanügyi egységek támogatása céljából (javítási és higienizáló munkálatok
elvégzése) építőanyagokat és kivitelezésre használt anyagokat vásároltak. Ezeket a
tantermek, fürdőszobák, konyhák és raktárhelyiségek higienizálására használták, hogy
ezek megfelelhessenek az esztétikai és egészségügyi követelményeknek. A
munkálatokat a tanintézetek saját személyzete végezte el a nyári vakáció időszakában.
Ami a fűtési rendszereket, az elektromos hálózatot és a belső vízhálózatokat
illeti, karbantartási, javítási munkálatokat hajtottak végre, kicserélve a hibás
alkatrészeket.
Az év során ellenőrizték azon dokumentumokat is, amelyek a Helyi Tanács
pénzügyi támogatásáról szólnak (a Marosvásárhelyen municípiumban elismert
egyházak irányába). Összeállították a véleményezéseket és a jelentéseket a javítási,
restaurálási és rehabilitációs munkálatok céljából.
A 7-es Számú Általános Iskola A épületszárnynál, a Serafim Duicu Gimnáziumi
Iskolánál és a George Coşbuc Gimnáziumi Iskolánál PVC-re és termopánra cserélték a
fa ablak nyílászárókat.
Ugyanakkor javítási munkálatokat végeztek az Avram Iancu Technológiai
Líceumnál, a Transilvania Kereskedelmi Líceumnál, a Gheorghe Şincai Technológiai
Líceumnál.
Teljesen leszigetelték a Traian Vuia Technológiai Líceumot és a Transilvania
Kereskedelmi Líceum, illetve részleges szigetelési munkálatot végeztek különböző
tanügyi egységeknél, ahol a teraszolási rész sérült.
A Dacia Gimnáziumi Iskola A épületszárnyánál LED izzókra cserélték a teljes
hagyományos világítási rendszert, ezzel átlagosan 40-50%-os megtakarítást
eredményezve.
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Felújították az Európa Gimnázium, az Elektromaros Technológiai Líceum, a
Mihai Eminescu Gimnázium, a Gyermekkor Paradicsoma Hosszított Programú Óvoda,
a Művészeti Líceum illemhelyeinek egy részét, illetve a Besei Gimnáziumot a
vízvezetékhez való csatlakozását követően illemhellyel látták el.
Felújították az Európa Gimnázium és a 15-ös Számú Hosszított Programú Óvoda
gyalogos sétányait.
Teljesen felújították a Művészeti Líceum gázberendezéseit, mivel annak
működése nem felelt meg az előírásoknak.
Teljesen felújították az Arlechino Óvoda tetőzetének keretezését, részlegesen
helyettesítve a burkolatot és a tartóstruktúrát.
A Dedeman Kft-től kapott szponzorálásból berendezték a Szentjánosbogár, a
Csodálatos Liget Hosszított Programú Óvoda, a 10-es Óvoda és a Codrişor Óvoda
játszóterületeit.
Kampányt folytattak a víz-, elektromos áram- és földgázfogyasztás
csökkentésére. Állandó kapcsolatban álltak a tanügyi intézmények orvosi rendelőinek
személyzetével, részt vállalva az oltási kampányokban, illetve egészségügyi anyagokkal
való ellátásban.

KULTURÁLIS, SPORTTEVÉKENYSÉGEK, IFJÚSÁGI ÉS LAKÁSÜGYI
OSZTÁLY
A lakásügyi bizottság időszakos ülései keretében, a beérkezett kéréseknek
megfelelően az alábbi kiutalásokat végezték a meglévő lakásalapból: vásárolt lakások –
34; szociális lakások – 8; lakások nyugdíjasoknak - 9; lakások fiataloknak -ANL – 14;
szükséglakások - 3; szolgálati lakások - 1. Összesen 69 lakást utaltak ki.
Ugyanakkor 9 újraszállásolást, 5 lakáscserét iktattak, 4 esetben a bérleti
szerződésbe újabb személyeket vezettek fel, melyek értelmében 15 polgári rendeletet,
valamint 6 határozattervezetet és indoklást állítottak ki.
A város lakásalapjában található lakások kiutalására vonatkozó igénylések
kezelése a következőket foglalta magába: szociális lakásigénylők (460 kérés9, állami
lakások igénylése (72 kérés), nyugdíjasok (50 kérés), visszaszolgáltatott lakásokból
kilakoltatott bérlők (28 kérés) névjegyzékének elkészítése; valamint a volt
tulajdonosoknak visszaszolgáltatott lakásokból kilakoltatott/kilakoltatás előtt álló bérlők
igénylési
nyilvántartásának
elkészítése,
figyelembe
véve
az
ingatlan
visszaszolgáltatásától számított 5 éves időszak lejártát. Ugyanakkor elkészült a
Pandúrok út 44–46. alatti lakások bérlőinek támogatási kérelmének nyilvántartója.
Megjegyezzük, hogy valamennyi ANL-lakás bérlőt ellenőriztek a lakások
bérlésének törvényessége szempontjából.
A nem lakás rendeltetésű helyiségeket illetően, a szakbizottság havi gyűlésein 51
szerződés-hosszabbítást, 7 helyiség-kiutalást, 12 helyiség-kiutalást 2015-re, 5, a
törvényes határidőn kívüli igénylést tárgyaltak, 8 határozattervezetet és indoklást
dolgozva ki.
Az ilyen jellegű helyiségek hatékony kezelése terén 56 helyiség használatát és
karbantartását ellenőrizték: nemkormányzati szervezetek és politikai pártok – 49,
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költségvetési intézmények - 3; a 341/2004. sz. törvény haszonélvezői - 1, kereskedelmi
társaságok - 3.
Az intézményt 19, a lakásproblémákat illető perben képviselték.
Az adatbázis időszerűsítését illetően időszerűsítették és jóváhagyták a nem lakás
rendeltetésű helyiségeket igénylők névjegyzékét – 4 nemkormányzati szervezet
esetében.

VÁROSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYA
A szakosztály tevékeny szerepet vállalt a város jelentős kulturális eseményeinek
megszervezésében, valamint más események során, amelyeket a Ligetben, a Mihai
Eminescu Kulturális, a Rózsák terén, a Nyári Színházban, a Művész Moziban, valamint
a Somostetőn rendeztek: szabadtéri és nem konvencionális színházi előadások,
koncertek, művészi jellegű előadások szabad téren és bent, kollokviumok, konferenciák,
festészeti és képzőművészeti kiállítások, művészeti-kulturális témájú szemináriumok,
filmfesztivál, interkulturális és interetnikai jellegű tevékenységek és események,
néprajzi- és folklórfesztiválok, kézműves vásárok, összetett tevékenységek gyerekek
részére, könyv- és lapbemutatók, találkozók kulturális személyiségekkel és
üzletemberekkel; egyesületek, szervezetek és magáncégek által szervezett, országos- és
nemzetközi jellegű megnyilvánulások.
A Vár, a Liget, a Nyári színpad, a Mihai Eminescu Művelődési Központ, a
Vendégház, a Somostető, a Művész mozi, valamint a SPUM alárendeltségébe tartozó
más létesítmények általános működése érdekében az alapfeltételek biztosítása
elengedhetetlen. Ezek 2014-ben a következőket foglalták magukba: a Középkori Vár
átrendezési és konzerválási munkálatainak folytatása, biztosították a ligeti, somostetői,
főtéri, az Ifjúsági Ház parkbeli, a Művész mozi és a város más helyein a fontosabb
események logisztikáját: Marosvásárhelyi Napok, A gyerekkor ünnepe, az Őszi
szimfóniák – A bor és a kézműves mesterségek ünnepe, Gyermekváros, Karácsonyi
vásár, egyéb gyerekkoncertek és –előadások (bábszínház – Ifjúsági Ház parkja,
Somostető, március 1–8. – Sportcsarnok, Művész mozi).
A 2014-es évben megtették a várbeli munkálatok kivitelezéséhez szükséges
lépéseket, az európai alapokból történő finanszírozás projektnek megfelelően, a
munkálatokat 81,48%-ban végezték el.
A munkálatok elkezdésére vonatkozó rendeletet 2010 októberében bocsátották ki,
a véglegesítési határidő 2015 novembere.
A munkálatok befejezését egy évvel tolták ki, leginkább az időközben talált
régészeti leletek miatt, ami miatt megállították, illetve lassították a várbeli
munkálatokat. Ezen régészeti leleteket védik, konzerválják, majd a szerződés
véglegesítése után újabb projekt révén kiállítják, amely projektet a Művelődésügyi
Minisztérium véleményezte.
A 2014-es évben a következőket valósították meg: a Vár területén a víz- és
csatornahálózatok helyettesítése, a világító- és áramellátó-hálózat cseréje, gázvezetékcsere (EON révén), gyalogos- és járműbejárók rendezése, területrendezés és régészeti
park berendezése (a valamikori ferencesrendi kolostor).
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A B, D és E épületszárnyak munkálatait 90%-ban befejezték. A
Konferenciaterem és Házasságkötő terem rendeltetésű B épületszárnynál véglegesítő
munkálatokat végeztek, központi fűtést és elektromos berendezéseket szereltek.
Hasonló munkálatokat végeztek a D épületszárnynál is, amely rendeltetése
Interkulturális központ, konferenciatermek, szálláshelyek –, valamint a
Multifunkcionális
helyiségek
(kiállítások,
kollokviumok,
hagyományos
konyhaművészet, festészeti műhelyek) rendeltetésű E épületnél. A turisztikai
információs központ rendeltetésű F épületszárnyat 70 százalékban véglegesítették,
építészeti és ellenállási munkálatokat végeztek – fakupola, villamos berendezések. A G
épületszárnyat, amint az említettük, újratervezték az itt talált régészeti leletek miatt. A
munkálatokat 2015-ben végzik el, rendeltetése pedig Szabadtéri színház.
Belső fűtésrendszert, riasztórendszert és tűzvédelmi riasztórendszert alakítottak
ki a Mészárosok bástyájában (Multifunkcionális helyiségek, kulturális-művészeti
eseményeknek otthont adó helyiségek), Szabók bástyájában (színház központ, klub,
előadótermek rendeltetéssel), Kádárok bástyája (zeneklub, ifjúsági bábszínház
rendeltetéssel), Szűcsök bástyája (ifjúsági központ, konferenciatermek, kiállítótermek).
Ezen objektumok munkálatait 90 százalékban elvégezték.
2015-ben befejezik a Kádárok bástyája, a Kisbástya és a Kapubástya munkálatait
(75 százalékban befejezve), ahova régészeti kiállítótermeket, művészeti galériákat stb.
rendeznek be.
Szintén 2015-ben kerül gyakorlatba ültetésre a Vársétánynak piactérré való
alakítása (az Avram Iancu utca és a Vár bejárata közötti részen).
A projekt összértéke 29,2 millió lej, amelyből 21,7 millió a Regionális Operációs
Programból származó vissza nem térítendő finanszírozás, az önkormányzat
hozzájárulása 1,9 millió lej.
A munkálatok ideje alatt talált régészeti leletek egy része egyedülálló
Romániában: egy XV. századi ház pincéje, valamint egy bronzfeldolgozó műhely, egy
XVI–XVII. századi téglagyár, egy vízgyűjtő rendszer, amely – a szakemberek szerint –
egy meglehetősen komplex infrastrukturális rendszer meglétét bizonyítja.
Különös gondot fordítottak a szabadidős övezetekre: kocogópálya munkálatai,
kisvonat, gyermekváros és korcsolyapálya (2000 négyzetméter, korcsolyapálya,
házikók – pihenő- és közélelmezési övezetek, öltözők), gyermekek parkja karbantartási
munkálatai – új játékszerek, új felületek gumilapokkal, fahíd, füvesített lapok, parki
bútorzat, korcsolyapálya, tenisz- és badmintonpálya.

MAROS SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KOMPLEXUM IGAZGATÓSÁGA
Mint minden évben, a Komplexum vezetősége igyekezett a közönség számára
biztosítani a szabadidő optimális feltételek közötti kihasználását ezen a
marosvásárhelyiek által annyira kedvelt területen. A főbejáratokkal kezdődően, a
gépkocsi- és gyalogutakig, sétálóutakig és parkolókig – mindent időben előkészítettek
az idénynyitó érdekében.
Megjavították a gépkocsik belépését szabályozó automata kapukat a Kárpátok
Sétánya és az 1989. Dec. 22 lakónegyedek felől. A gépkocsibejárókat és a
parkolóhelyeket megjavították, feltöltötték aszfaltréteggel, a parkolókat kijelölték
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(megfestették) beleértve a Sportakadémia udvarát is. A gépkocsiforgalom vonalán,
illetve a Központ területén 60 világítótestet cseréltek ki, beleértve a gépkocsiutakat, a
sétálóutcákat és a napozókat.
A Központ sportpályáin, valamint a Sportakadémia pályáin karbantartási
munkálatokat folytattak a gyepen és a környéken, valamint az éjszakai
világítórendszeren. A Sportakadémia természetes gyeppel ellátott futballpályáin,
valamint teniszpályáin bővítettük az öntözőrendszert május hónap nyomán, a
tevékenységek rentabilizálása érdekében (öntözés, karbantartás) egy CTH 174 típusú
traktort, valamint egy nagy hozamú vízpumpát (Pedrollo 6 SR 18/9) vásároltunk.
A díszkővel kirakott sétálóutcákat felszedték és visszaállították, ahol ezek
egyenetlenek voltak.
A 2014-es idényben zajló tevékenységek jó feltételek közötti lefolyása érdekében
az úszómedencéket, a gyerekek medencéit, illetve a csúszdákat feljavították.
Csempézést, festést eszközöltek, és megjavították a csúszda vízellátó rendszerét is az
1,20 m-es mélységű medencénél, valamint a zuhanyozókat is.
Legfőképp főjavításokat végeztek a gyermekek részére átjáróval ellátott
betonmedencéknél - egy kék színű csúszásgátló poliuretán – réteget helyeztek el – a
korlát és a spriccoló inoxból készült.
A séta a szabad levegőn és a gyerekekkel való játék a játszótéren biztonságban és
nyugalomban kell, hogy történjen. A Gyerekek Parkjában, a gyerekek számára
játékokkal ellátott Központi öltözővel párhuzamosan – faházakat, csúszdákat, hintákat,
homokozókat és színes kerítéséket javítottak fel, szem előtt tartva az anyagok
elhasználódási fokát és régiségét. Ily módon életet leheltünk a több száz gyerek által
ostromolt gyerekparkba, úgy a nyári, mint a hideg évszakban.
A fürdőmedencéket bútorzattal láttuk el – székek, hintaszékek, ernyők, kerti
bútorok – beleértve a virágdíszeket is.
2014 augusztusában az Olimpiai Uszoda zárva tartott (a közönség számára) az
évi műszaki ellenőrzés miatt. Ebben az időszakban javítási és revíziós munkálatokat
végeztek a hőkibocsátó rendszeren, a medence vízmelegítő rendszerén, a víz kezelési és
visszaáramoltatási rendszerén. Általános fertőtlenítést végeztek a medencékben, az
öltözőkben, a zuhanyozókban és a mosdókban.
A Mircea Birău mérnök Fedett Uszodában javítási munkákat végeztek az
erősítőkön, módosult a díjszabás és a belépési rendszer – kicserélték a meglévőt
(pénzbeszedés – kilépéskor). Megjavították a TYLO szauna-gőzkabint, hogy eleget
tegyenek a látogatók igényeinek, valamint a környezeti világítótestek két
biztosítéktábláját cseréltek ki.
A Víkendtelepet több mint 130.000 felnőtt és gyermek látogatta meg 2014ben, a bevétel összértéke pedig meghaladta a két millió lejt.

ÜVEGHÁZAK, PARKOK ÉS ZÖLDÖVEZETEK IGAZGATÓSÁGA
Az igazgatóság üvegházaiban és termelési helyiségeiben 2014-ben az
alábbi ültetni való faés viráganyagok
mennyiségeket termelték: egynyári
virágpalánták – 91.498; kétnyári virágpalánták – 98.100; Canna Indica – 2.137; díszfák
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– 1.328; díszcserjék – 2.831; cserepes virágok különböző alkalmakra – 1.780 darab;
vágott virágok – 13.241 szál.
A megtermelt fákat és virágokat a város saját szükségleteinek kielégítésére
használták, valamint a szabad piacon való eladásra és a harmadik félnek, illetve azon
lakosoknak, akik széppé akarják tenni otthonaikat, erkélyeiket és kertjeiket, valamint a
tulajdonosi társulások zöldövezeteit.
A gondozott felületet (virágágyások, parkosított terek, virágállványokkal ellátott
virágok) kétszer ültették be: egyszer tavasszal – éves és évelős virágfajtákkal (Salvia,
Dalia, Verbena, Petunia, Canna indica, Tagetes, Ageratum, Coleus, Aecheranthus,
Echeveria, Irisine, Aubrieta, Phlox, Saxifraga, Pulsatila stb.), egyszer pedig – ősszel –
kétnyári virágfajtákkal (Miozotis, Viola,) és hagymából szaporítható fajtákkal (tulipán –
8000 hagyma).
Miután befejeződött a termelés és az ültetési munkálatok, a parkokban hozzáláttak a
beültetett területek karbantartási munkálataihoz, úgy a virágültetvényekhez, mint a
faültetésekhez az utak mentén és a parkokban. A parkok és zöldövezetek által elfoglalt
90 hektáros területet átlagban 5 alkalommal kaszáltak le, az élősövényt átlagban 3
alkalommal nyírták meg, 8500 méteres hosszúságban.
2014 tavaszán 571 fát és 986 cserjét ültettek a következő utcákban: Mihai
Viteazul, Rózsák tere, Köztársaság, Forradalom, Belvedere, Marinescu, Cuza
Vodă, Nyár, Segesvári út, Kárpátok sétány, Gh. Marinescu utcai körforgalom, N.
Grigorescu utca, Színház tér, Somostető, Petőfi tér.
35 tulajdonosi társulásnak 69 fát és 753 cserjét adtak.
A Középkori Vár környékén (Avram Iancu utca felőli rész) 11 fát, 200 cserjét
ültettek és 3.500 négyzetméter gyepszőnyeget helyeztek le. A Somostetőn - 3.000
négyzetméter városi pázsit, 36 fa és 350 cserje, míg a Színház téren - 250 rózsa, 20 fa és
170 cserje.
A város parkjaiba és zöldövezeteibe 180.000 évelő növényt ültettek.
Az őszi ültetések a következőket foglalták magukba: 403 fa, 2.250 díszcserje,
115.000 kétévi növény, 10.000 tulipánhagyma, a következő helyekre: útszélek
(hiányosságok pótlása) – Fenyő, Liviu Rebreanu, Arató, Pandúrok sétány,
Gheorghe Marinescu, Szabadság, Dózsa György, Testvériség, I. L. Caragiale, N.
Grigorescu, Kárpátok sétány, Bolyai, Levendula, Corvin Mátyás és 2 új fasor:
Benefalvi és Virág, parkok – Harmónia, Liget és Szuper – , tulajdonosi társulások –
Bazsalikom és Bucsin.
28 tulajdonosi társulásnak 15 fát és 570 díszcserjét adtak.
A koronaalakítást illetően, az Electrica Rt.-vel való együttműködés során 36
utcán 1100 fát metszettek meg: 1989. december 22. út, Bábolna, Arató, Kollégium,
Vársétány, Cosminului, N. Iorga, A. Iancu, Săvineşti, Mező, Fecske, Govora, Bőség,
Hóvirág, T. Mosoiu, Márton áron, Predeal, T. Vladimirescu, Olt, Nyárád, Hárs,
Zernyest, Raktár, Levél, Tatros, Milkov, Krizantém, Arany János, Vulkán, Körösi
Csoma Sándor, Hajnalcsillag, M. Eminescu, Asztalosok, Borzeşti, I.L. Caragiale. A
koronaalakítási munkálatok a város valamennyi lakónegyedére kiterjedtek:
Meggyesfalva (30 tulajdonosi társulás), Kárpátok sétánya (14 tulajdonosi társulás),
Egyesülés (11 tulajdonosi társulás), Kornisa (7 tulajdonosi társulás), Kövesdomb (90
tulajdonosi társulás), Tudor (15 tulajdonosi társulás), valamint 5 tanintézet (M.
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Viteazul, Serafim Duicu, Dacia gimnáziumok, Avram Iancu Iskolaközpont, 6-os sz.
óvoda).
A felsorolt tulajdonosi társulásoknál összesen 4000 fa koronaalakítását végezték
el, 332 fát kivágtak, ennek 70%-a ki volt száradva.
A gázkazánnak fahulladékkal működőre való átalakítása eredményekét a 2014-es évben
számottevően csökkent a gázfogyasztás. Míg 2015-ben 363.151 köbméter gáz fogyott
571.496 lej értékben, a 2013-as évben a fogyasztás 236.744 köbméterre csökkent
(426.458 lej), majd 2014-ben elérte a 95.387 köbmétert, 190.827 lej értékben.
A 2014-es év elején 1000 négyzetméter felületű melegház építésébe kezdtek, ahol
a fűtés szintén fával történik. A beruházás célja minőségi termelés elérése alacsony
költségekkel, a gázfogyasztás csökkentése révén.
A következőkben ezen melegházak bővítését szeretnénk, amelyek fogyasztása
jóval alacsonyabb a régi melegházakéhoz képest, valamint fokozatosan lemondani a
régi melegházak használatáról, amellyel szinte teljes mértékben lecsökkenthető a
metángáz-fogyasztás.

SÜRGŐSSÉGI ESETEKÉRT FELELŐS ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT
A szolgálat tevékenysége a nyári illetve téli időszakra sajátos megelőző
akciókból, köztájékoztatási akciókból, sürgősségi esetekre vonatkozó ellenőrzési,
felkészítési, tanácsadási tevékenységekből állt, továbbá a sürgősségi esetek területét
érintő értesítési – riasztási és menedékbiztosítási, felkészítési, ellenőrzési és tanácsadási
tevékenységekből.
Figyelembe véve a 2004/481-es Törvény 32-es cikkelyének előírásait, az
állampolgárok tájékoztatására és nevelésére vonatkozóan, sürgősségi esetekben, a
Sürgősségi Esetekért Felelős Önkéntes Szolgálat
megelőző osztálya
lakosságtájékoztató jellegű akciókat bonyolított le, a lakótársulások és tulajdonosi
társulások keretén belül, Marosvásárhely municípium területén, a földrengés elleni
védelemre vonatkozóan (lakások belsejében), illetve, hogy hogyan viselkedjünk
földrengés alatt illetve földrengést követően, továbbá arra, vonatkozóan, hogy milyen
intézkedéseket tegyünk lakástűz megelőzése érdekében stb.
Ily módon az első félévben 46 tulajdonosi társulásnak kiosztottak 42 plakátot, 63
tájékoztató jellegű anyagot, és 420 szórólapot, a tulajdonosi társulások képviselőinek
feladata pedig, hogy ezeket látható helyre helyezzék ki a tömbházak lépcsőházában,
valamint, hogy az illető társuláshoz tartozó fizikai személyek tudomására hozzák.
Ugyanakkor Marosvásárhely összes középiskolájában (17 líceum) oktató—nevelő
jellegű anyagokat osztottak szét és dolgoztak fel, amelynek tárgyát a sürgősségi esetek
képezték, éspedig: figyelmeztető jellegű plakátok és szórólapok az alábbi feliratokkal:
„Scapă de coşmarul intoxicaţiilor”, „Pune capăt improvizaţiilor nu vieţii”, „Nu lăsa
viaţa să devină o amintire. Spune nu improviţaţiilor”, DVD lemez az alábbi megelőző
jellegű anyagokkal: „sürgősségi esetek, a lakástüzek megelőzési módja, kiürítési terv,
kiürítési útvonalak és közbeavatkozás tűzeset alkalmával, a lakosság viselkedése fel
nem robbant muníció előbukkanása esetén, nevelő jellegű film: Óvjátok az erdőt”.
Ugyanakkor, a Sürgősségi Esetekért Felelős Önkéntes Szolgálat megelőző osztálya, a
város területén megelőző tevékenységeket végzett a lakosság tájékoztatásával, azzal
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kapcsolatosan, hogy a lakásban hogyan védekezzünk földrengés-veszélyeztetettség
ellen, és hogyan viselkedjünk földrengés alatt és után, ilyen tekintetben nevelő - oktató
jellegű anyagokat osztott szét több mint 5000 lakásban, a központ övezetében, valamint
az 1989. December 22., Szabadság, Rovinari, Kornisa stb. negyedekben, illetve a
főtéren.
A február-március közötti időszakban útbaigazítási és ellenőrzési
tevékenységeket folytattak a Marosvásárhely municípium alárendeltségébe tartozó 29
létesítmény esetében, intézkedéseket és határidőt szabtak ki az észlelt hiányosságok
helyreigazítására, míg a marosvásárhelyi közintézményeknél és gazdasági egységeknél,
amelyek a sajátos kockázati típusok függvényében vannak csoportosítva, a május-június
közötti időszakban, 10 ellenőrzést tartottak polgárvédelmi síkon.
A sürgősségi esetek területét érintő felkészítési, ellenőrzési és tanácsadási
tevékenységek keretén belül a Marosvásárhely municípiumi tulajdonosi/lakó társulások
képviselőivel kiképzési tanfolyamot szerveztek a sürgősségi esetek területén, még
együttműködtek a Horea Maros Megyei Sürgősségi Esetekért Felelős Felügyelőséggel.
A tanfolyamon 26 tulajdonosi/lakótársulás elnöke/adminisztrátora vett részt, akik a
Horea Maros Megyei Sürgősségi Esetekért Felelős Felügyelőség által kibocsátott,
kiképzést igazoló oklevelet kapta.
Májusban közriasztási gyakorlatot tartottak.
Az elnyert minősítés: NAGYON JÓ.
Ami a tájékoztatási – riasztási és óvóhely-biztosítási tevékenységeket illeti,
megemlítjük: a
város tájékoztató-riasztási rendszerének havi ellenőrzése és
karbantartása, Marosvásárhely municípium közriasztási rendszerének negyedévenkénti
tesztelése, lakosságtájékoztató tevékenységek, a hangriasztási jelzések jelentésének
ismeretére vonatkozóan, egy közös keret megállapítása, a megyei közriasztási rendszer
ellenőrzésére, a város azon gazdasági egységeivel közösen, akik akusztikus riasztási
szirénákkal rendelkeznek; a Marosvásárhely municípiumi óvóhelyek ellenőrzése, Köves
Domb , 1989 December 22, Állomástér és Tudor Vladimirescu negyedek, a Locativ Rt.
és a Horea Maros Megyei Sürgősségi Esetekért Felelős Felügyelőség képviselőivel
együttműködve stb.

ÁLLATKERT-KEZELŐ KÖZSZOLGÁLAT
Az állatkedvelők örömére a Marosvásárhelyi Állatkert állatállományát az alábbi
állatokkal egészítették ki: elefántok, sörényes juhok, díszrécék (mandarin és karoline),
tigriskölykök, oroszlánkölykök, díszkecskék, Toulouse-i libák, kárpáti szarvas, fekete
hattyú család.
Átalakították és felújították a macskaféléknek szánt kifutót, a zsiráfok
befogadására alkalmas helyet, a díszrécék ketrecét, a tigrisek barlangját, a kenguruk és
az emuk rekeszét, a növényevőknek etetőket készítettek. Az oroszlánok pavilionját
teljes mértékben felújították.
A bejárathoz videó-megfigyelő rendszert szereltek fel, elkészítették az Állatkert
térképét és jelmagyarázatát, iránymutató- és azonosító táblácskákat szereltek fel.
Az év során nevelő-oktató és interaktív tevékenységeket szerveztek a gyerekek
számára, és megünnepelték az Állatok Nemzetközi Napját.
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*****
Az önkormányzat prioritásai között szerepel azon stratégiák népszerűsítése,
amelyek az európai alapok lehívását célozzák, a polgármesteri hivatal ütemtervében
szereplő regionális projektek gyakorlatba ültetésének céljából. Ezek között vannak úgy
országos, mint nemzetközi jellegű projektek.
Nagy figyelmet fordítunk az egyetemi élet és a csúcstechnológia (egyetemi
konzorcium létrehozása, Orvosi informatikai és IT fejlesztési központ létrehozása)
fejlesztését célzó projektekre, a közúti és vasúti infrastruktúrára vonatkozó projektekre,
a közhasznosságú projektekre, de vannak a sport (Regionális sportközpont) és a
turizmus területére vonatkozó projektjeink is.
Ami a vasúti infrastruktúrát illeti, egy Szászrégen–Marosvásárhely–Nyárádtő
útvonalú gyorsvasút megépítését, már tárgyalásokat folytattunk a régeni tanácsosokkal,
akik kedvezően vélekedtek a projektről, vonzónak és hasznosnak ítélve meg, mivel
ennek megépítése megkönnyítené Beszterce és Hargita megyék megközelítését.
Nem utolsósorban közvitát szeretnénk szervezni a Vársétány jövőbeni
konfigurációját illetően, következik, hogy előkészítsük a projekt – versenytárgyalásokat
a célkitűzés megvalósítása érdekében

Dorin Florea,
Marosvásárhely megyei jogú város polgármestere
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