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      „Tîrgu Mure ş – oraş al armoniei, 
nu al conflictelor!”*  

 
 
 
 
 
 
 

 
Stimaţi târgumureşeni, 

 
 În dialogul cu dumneavoastră încerc, ca de fiecare dată, să situez în prim 

plan problemele de strategie ale oraşului, proiecţia lui în etapa istorică pe care o 
parcurgem, să vă atrag pe toţi pentru a fi uniţi într-o echipă ce va construi 
viitorul  Tîrgu Mureşului. 

Încă de la începutul anului 2013, priorităţile au constat în gândirea unor 
strategii  şi pregătirea unor proiecte cu caracter regional, pentru accesarea 
fondurilor europene aferente  perioadei 2014-2020. Timpul trece şi ştiam că 

vor fi piedici, din cauza legislaţiei şi 
lipsei unor clarificări patrimoniale. 
Experţi ai Comisiei Europene au 
semnalat, de altfel, că România duce 
lipsă de strategii. Nu vreau să 
învinuiesc pe nimeni, dar pot fi uşor 
identificate instituţiile pe care nu le-a 
interesat şi care nu au centralizat 
iniţiativele locale spre a fi transmise 

ministerelor, astfel ca acestea să întocmească şi să prezinte Uniunii Europene o 
strategie coerentă, viabilă.  

Vor fi alocate fonduri importante, sume uriaşe,  capabile să scoată un oraş 
sau o zonă din izolare şi să înlăture, într-o perioadă scurtă, decalajele dintre noi 
şi lumea civilizată. Este o perspectivă de care suntem datori să profităm, printr-o 
viziune coerentă, prin programe bine gândite şi pe termen lung.  

Vă prezint, pe scurt, proiectele ce interesează dezvoltarea regională. 
Realizarea lor presupune colaborarea cu administraţiile locale din zona 
periurbană, precum şi cu cele ale judeţelor învecinate. În spatele acestor 
iniţiative stau sute de ore de discuţii, zeci de întâlniri - de multe ori fără a se lua 
o decizie, pentru că foarte multe depind încă de o serie de instituţii care, aparent, 
nu au nicio legătură cu administraţia locală; în esenţă însă contează foarte mult, 
prin blocajele, tergiversările, condiţionările impuse.  
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  Unirea tuturor universit ăţilor şi crearea campusului universitar, a 
unui consorţiu universitar puternic, româno-maghiar,  cu deschiderea şi 
completarea asigurate printr-o universitate tehnică pot, într-adevăr,să ne 
creeze statutul de oraş universitar important, un centru care  să reziste într-o 

lume concurenţială. Să nu uităm 
că ne luptăm cu Iaşul, cu Clujul, 
cu Bucureştiul, cu Timişoara –
centre universitare cu renume, iar 
într-o lume concurenţială este 
clar că trebuie să te lupţi pentru a 
rămâne în rândul elitelor. Sigur, 
decizia aparţine conducerilor 
respective. Am avut 4-5  întâlniri  
şi, în particular, toţi mi-au spus 
că ar fi onoraţi de o asemenea 

propunere, dar aici trebuie să se implice oraşul, judeţul, întregul mediu 
universitar, nemaivorbind de luarea la cunoştinţă şi de către minister. Din 
păcate,  unii privesc cu detaşare, timpul zboară şi asistăm la o perioadă dificil ă 
în viaţa fiecărei universităţi, cu sincope, cu căderi; copiii se reorientează, iau în 
considerare alte posibilităţi. Or, dacă nu le poţi asigura locul tău, sigur şi stabil,  
devii, practic, vulnerabil.  
   Centrul de Informatică medicală şi Dezvoltare IT, cu un super 
computer de mare performanţă,  proiect care a stârnit atâta zbatere şi 
dezbatere în Consiliul Local, s-a soldat cu decizia ciudată şi stupidă a 
consilierilor de a ataca în instanţă iniţiativa primăriei. Acest lucru spune tot 

despre lumea în care trăim şi 
despre primitivismul care îi 
domină pe unii care, înainte de 
toate, aşează interesul politic. 
Dezvoltarea acestui centru ne 
face să ne situăm în elite. Faptul 
că în România, sau în această 
parte a Europei, avem un 
asemenea centru înseamnă o 
emulaţie în cercetare, înseamnă 

prezenţa continuă la Tîrgu Mureş a unor cercetători de înaltă clasă, o pepinieră 
şi un suport extraordinar pentru mediul universitar. Aici, şi nu în altă parte 
trebuie căutată vocaţia Tîrgu Mureşului, viitorul său într-un mediu universitar, 
folosind cu inteligenţă şi prezenţa maghiarilor, ca o discriminare pozitivă. 
Oraşul trebuie să dispună însă de suficientă forţă pentru a susţine un asemenea 
proiect. Să nu surprindă pe nimeni, dar tocmai de aceea a şi fost gândită unirea 
Tîrgu Mure şului cu 8 comunităţi din jur: pentru a cre şte din punct de 
vedere patrimonial (aproape de 5 ori), dar şi demografic,  fiindcă nu este 
puţin lucru să dispui de suportul material pentru a susţine mediul universitar, 
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cultural, aeroportul etc., cu alte cuvinte, întregul potenţial pe care ţi-l conferă un 
oraş mare, puternic, printre primele din România.  

În spatele acestor 
eforturi a stat dialogul  cu toate 
categoriile profesionale. Am 
insistat asupra  zonei 
metropolitane, domeniu în 
care nu s-a întâmplat nimic, 
ambiţia ciudată şi de 
neînţeles a Consiliului 
Judeţean blocând, de peste 
10 ani, acest proiect vital 
pentru Tîrgu Mure ş. 

 
 După cum vedeţi, pericolul cel mai mare în realizarea acestor obiective 

şi   a unui proiect coerent de dezvoltare a oraşului nu trebuie căutat în 
exteriorul României, ci în interior, în fapte şi atitudini care îţi creează un 
sentiment extrem de neplăcut, vecin cu revolta.  

 
Vă este cunoscut că, încă în 2011, am obţinut acordul Ministerului 

Transporturilor pentru mutarea liniei CFR.  Poziţia sa actuală creează mari 
prejudicii în circulaţie, constituind realmente un mare obstacol pentru oraş. 

Împreună cu administraţia locală 
din Reghin am propus un proiect 
vizând crearea unei căi feroviare 
rapide pe traseul Reghin-
Ungheni- Aeroport, care să 
treacă prin Tîrgu Mureş, iar 
actuala cale ferată să fie mutată 
pe malul stâng al Mureşului.  Să 
nu surprindă pe nimeni, este o 
banalitate ce vă spun, şi poate 
verifica oricine: linia ferată este 
neelectrificată şi, în afara unui 
terasament de cale ferată, nu 
presupune vreo altă investiţie. 

Este un proiect realizabil prin fonduri europene, un proiect  regional – 
beneficiari fiind călătorii care vor veni până la Reghin  din Bistriţa, Harghita, şi, 
parţial din Cluj, şi care, în maximum 20 de minute, vor ajunge de la Reghin la 
aeroport.  
  Gândite şi puse într-o coerenţă regională, in interesul comunităţilor 
locale, aceste proiecte vor servi, concomitent, interesele Tîrgu Mureşului, 
corectând o serie de neajunsuri în traficul oraşului: realizarea unei super străzi 



4 
 

pe traseul Sângeorgiu de Mureş- Ungheni, un „sistem de fugă” care să străbată 
oraşul ar reprezenta o mare degajare a traficului urban. 

Pe parcursul anului 2013 am lucrat la identificarea posibilităţilor de 
amplasare a trei poduri peste râul Mureş, din care unul în oraş. Aţi văzut 
câte discuţii şi dispute cu ONG- urile a iscat această iniţiativă.  Aţi văzut 

ciudăţenia că  oameni din alte 
zone ale oraşului, pe care, în 
fond nu-i interesează problema, 
pur şi simplu îşi bat joc de 
cetăţenii din cartierul Unirii şi 
nu numai. Practic, este vorba de 
întregul areal periurban - 
Sântana- Voiniceni – Nazna -  
spre Pănet, adică toată zona în 
care oamenii sunt interesaţi să 
vină în oraş, noi neavând la ora 
actuală decât două poduri peste 
Mureş, unul fiind aproape în 

fază de epuizare.  
O intensă activitate s-a axat pe tema susţinerii Spitalului Regional, 

alături de proiectele în completare privind sprijinirea Universităţii de Medicină 
şi Farmacie. Felicit conducerea actuală pentru că încearcă să ridice UMF la 
standardele la care a fost odată, să stăpânească şi să corecteze zona conflictuală 
pe care, din păcate, politicienii o întreţin. Spitalul Regional este, absolut, o 

necesitate pentru că trebuie să ne 
menţinem în elita medicală, aşa cum 
am fost obişnuiţi, şi pentru că  acest 
areal al ştiinţelor medicale trebuie să 
rămână una din vocaţiile pe care să le 
perpetuăm în acest oraş. Nu este 
simplu să dialoghezi cu directorii, cu 
profesorii, cu şefii de clinici, cu 
medici rezidenţi. Să nu credeţi că 
argumentaţiile, negocierile, 

prezentarea proiectelor în care vrei să fii partener cu aceste categorii 
profesionale sunt uşoare sau că se reduc doar la simple enunţuri. 

 Au mai fost discuţii cu reprezentanţi ai mediului turistic, de afaceri, 
sportiv, pentru gândirea unor strategii adiacente. Ştiţi că Tîrgu Mureşul are în 
vedere crearea unui Centru Regional Sportiv, cu perspective de a deveni un 
centru olimpic. Beneficiem de marele avantaj al poziţiei noastre geografice, de 
care trebuie să profităm, transformând toată zona destinată – bucla Mureşului 
până în amonte de Sângeorz - într-o extinsă zonă metropolitană, sportivă. 
Aceasta va însemna o emulaţie pe linie de sport la Tîrgu Mureş – turnee, 
competiţii, sporturi individuale şi de echipă, cu alte cuvinte - sănătate şi viziune. 
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Fiindcă dacă ne uităm la modul în care poţi „să scoţi un oraş în lume”, vedem că 
România este cunoscută  în primul rând, datorită sportivilor şi, din păcate, foarte 
rar datorită  politicienilor.  Este un aspect care trebuie speculat şi, adiacent unui 
mare centru sportiv să avem şi un centru de agrement pe măsură. El există la 
Tîrgu Mureş,  dar trebuie extins, pentru că în momentul în care lucrurile merg 
bine, te gândeşti cum să le faci să meargă şi mai bine. Preconizăm un centru e 
agrement care să cuprindă, pe lângă viitorul aerodrom, şi terenuri de golf, parc 
şi cabană cinegetică, circuit auto, adică un tot unitar, loc ideal pentru recreere, 
pentru evenimente sportive, turistice şi de agrement. Este un proiect ce poate fi 
realizat din fonduri europene, printr-o abordare coerentă, integratoare. Aceste 
proiecte sunt analizate şi discutate în cercurile profesionale şi, de bună seamă, 
ele sunt agreate. Câte despre imobilele sportive prevăzute, activele mari care vin 
să acopere ceea ce v-am detaliat privitor la centrul sportiv, vă asigur că nu sunt 
deloc puţine.  

În domeniul turismului,  am elaborat un proiect de anvergură, în urma 
dialogului pe care l-am avut cu reprezentanţii administraţiilor locale din Alba 
Iulia, Sighişoara, Braşov, Bistriţa. În toate aceste oraşe au fost adoptate  
Hotărâri ale consiliilor locale privind dezvoltarea circuitului Dracula. Este un 
lucru de speculat cu maxim interes pentru că ne preocupă nu numai din  punct 
de vedere al mediului de afaceri din Tîrgu Mureş care se ocupă cu turismul,  ci 
reprezintă şi o cale de valorificare a Aeroportului şi de folosire inteligentă a 
autostrăzilor.  

Aţi văzut anunţurile ciudate ale unor miniştri:  unii fac autostrăzi, alţii nu 
fac autostrăzi sau modifică trasee de la o zi la alta, după criterii doar de ei ştiute. 
Aproape că s-a ajuns la o conducere prin umilinţă: dacă vreau, îţi dau, dacă nu 
vreau, nu primeşti nimic. Dată fiind această stare de incertitudine, se impune, 
urgent găsirea unor alternative. Am solicitat discutarea, neîntârziat, a unei 
colaborări  între Tîrgu Mureş şi Sibiu, respectiv Cluj, pentru a dezvolta super 
străzi  (tot din fondurile regionale), în scopul realizării unor legături foarte 
rapide  (Râciu – Cluj, respectiv Târnăveni – Mediaş – Sibiu), încât să ne putem 
lega, urgent, de aeroporturi, fiindcă vedem că de aeroportul din Tîrgu Mureş nu 
se ocupă nimeni şi e lăsat de izbelişte, ceea ce va duce la o uriaşă izolare a 
oraşului. Or, gândiţi-vă ce înseamnă un oraş universitar, un centru de elită în 
mediu educaţional, sportiv şi de afaceri, cu un aeroport în paragină. Este una din 
marile erori care trebuie corectate printr-o intervenţie rapidă a Consiliului 
Judeţean. 

O preocupare constantă a constituit-o calitatea vieţii. Drumurile 
ocolitoare, inelul mare şi inelul mic de circulaţie (menite a scoate noxele din 
oraş), de asemenea câştigarea unor arealuri patrimoniale importante destinate 
mediului de afaceri, toate acestea pot fi închegate într-un proiect coerent, de 
anvergură,  realizabil prin accesarea de fonduri europene. Oraşul, însă, nu 
poate fi prezentat într-o proiecţie regională decât dacă el devine capitală!  
Aduceţi-vă aminte câte dezbateri, câte întâlniri am avut pe această temă! Un an 
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de zile am vorbit, aproape obsedant, de Tîrgu Mure ş – capitală regională, ca 
să ne menţinem locul şi rolul ce ni se cuvin într-o Europă a regiunilor! 

În privinţa proiectelor de utilitate publică , în prim plan a fost 
abordarea complexului Răstoliţa, astfel încât să  devină punctul esenţial de 

alimentare  pentru aproximativ jumătate 
din judeţ, asigurând necesităţile de apă 
pentru Reghin, Iernut, Luduş, Tîrgu 
Mureş şi zona adiacentă.  

 De Răstoliţa mi-am legat numele 
încă din 1997, când lucrarea era, practic, 
închisă. În timp, discutând cu specialişti 
în domeniu, am înţeles importanţa 
acestui obiectiv, mi-am dat seama că o 

treime din populaţia judeţului bea apă de proastă calitate. Acum, din fericire, 
avem o uzină de apă foarte bună dar procesăm apă proastă. Lucrarea de la 
Răstoliţa, care este gata, dar abandonată în mod iresponsabil, poate fi 
inclusă într-un  proiect regional complex, cu cei din Cluj şi cei din Bistriţa. 
Proiectul de lucrare publică ar putea fi cuplat cu unul energetic, întrucât, 
prin cădere de 200 m diferenţă de nivel, apa ar putea fi procesată şi din 
punct de vedere energetic.  

Conchizând, anul 2013 a fost marcat de efortul de a ne face temele din 
timp în ceea ce înseamnă proiectele regionale. Din păcate, dialogul a lipsit cu 
desăvârşire. Scrisorile, sesizările şi propunerile noastre către ministere au 
rămas fără răspuns. De sprijin din partea vreunui ministru nici nu a fost 
vorba. Mai curând am primit răspuns de la comisari europeni  sau de la 
directori ai unor cabinete ministeriale ale unor comisii europene decât de la 
Bucureşti. 

Cu toate acestea, eforturile noastre în elaborarea de proiecte regionale cu 
finanţare din fonduri europene vor continua. Sunt în dialog şi sper să obţinem 
un astfel de proiect în problema locuinţelor pentru ţigani. S-a văzut ce  „roade” 
a dat „implicarea” ONG-urilor. Toată lumea spune că s-au cheltuit o groază de 
bani, dar noi n-am văzut nimic, şi nu cred că există vreun oraş în România care 
să se poată lăuda că a făcut pentru ţigani ce am făcut noi.  

Pe lângă activităţile cotidiene în ceea ce înseamnă infrastructură, 
reabilitarea drumurilor, a cartierelor, 
curăţenie etc., am rezolvat, la timp şi 
fără sincope, problema centralelor 
termice la şcolile din oraş, în urma 
falimentului Energomur, preocupându-
ne, în mod deosebit, de extinderea 
grădiniţelor şi creşelor în cartierele de 
tineri ale oraşului. 

Într-o lume  care se mişcă foarte 
repede, trebuie să oferi încredere în potenţialul oraşului tău, să le dai 
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posibilitatea oamenilor să aibă o viziune de stabilitate şi speranţă. Locul 
târgumureşenilor, al copiilor şi al nepoţilor lor este la Tîrgu Mureş. Ei trebuie să 
ştie că aici, şi nu în altă parte, se pot realiza din punct de vedere profesional şi 
personal, să aibă încredere că oraşul va fi unul cu parcurs ascendent şi situat, 
mereu, în elite, chiar dacă, din păcate, spaţiul public este ocupat de  isterii şi 
izmeneli  ieftine care ne vor costa dacă, deja, nu ne-au costat foarte mult. 

 
 

Dorin Florea, 
Primarul Municipiului Tîrgu Mure ş 

 
 
 
*Acest  moto  va figura pe toate documentele emise de Primăria Tîrgu 

Mureş. Decizia are la bază şi reflectă preocuparea de a păstra  oraşul  în sfera 
dialogului constructiv, al stabilităţii şi concordiei, de a descuraja şi înlătura 
tentaţia  de a fi prezentat ca o zonă conflictuală permanentă. 
 
 
 

Raportul de activitate al primarului Municipiului T îrgu Mure ş pe 
anul 2013  este publicat integral pe site-ul instituţiei, www.tirgumures.ro 
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RAPORTUL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI 
MUNICIPIULUI TÎRGU MURE Ş PE ANUL 2013 

 
 
 

Proiecte europene finalizate, în valoare de 20 de milioane de euro 
 

 
Preocuparea majoră şi imediată a Municipiului Tîrgu-Mureş o reprezintă 

finalizarea cu succes a proiectelor aflate în implementare, ale căror contracte de 
finanţare au fost semnate în 2009-2011, dar şi pregătirea portofoliului de 
proiecte pentru următoarea perioadă de finanţare. 

În cursul anului 2013, activitatea Serviciului Proiecte cu Finanţare 
Internaţională s-a axat în principal pe două coordonate majore: perioada de 
programare a fondurilor europene 2007-2013;  perioada de programare a 
fondurilor europene  2014-2020. 

S-au aflat în derulare  7  proiecte aferente contractelor de finanţare 
semnate la nivelul perioadei 2009-2013 în valoare totală de  59,7  milioane de 
Euro; au fost finalizate  în cursul anului 2013 un număr de 5  proiecte în valoare 
totală de aproximativ 20,3  milioane  euro; au fost elaborate şi depuse 5 
proiecte. 

Se află în faza de evaluare  3 proiecte de „Reabilitare termică a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Tîrgu-Mureş” în valoare totală de 38.446.208 lei;  
Proiectul „Creare stradă de legătură între strada Livezeni şi Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Mureş” în valoare totală de 45.301.816 lei; Proiectul „Centru de 
Informare şi Promovare Turistică – Tîrgu-Mureş” în valoare totală de 294.798 
lei.  

 Pentru perioada 2014-2020 obiectivul nostru major este să se răspundă 
nevoilor specifice de dezvoltare  a municipiului Tîrgu-Mureş. În activitatea de 
identificare şi pregătire a portofoliului de proiecte pentru următorul exerciţiu 
financiar s-a avut în vedere ideile de proiecte întocmindu-se 25 de fişe de 
proiecte pe domeniile de transport, mediu şi schimbări climatice, competitivitate 
şi eficienţă energetică, tehnologia informaţională şi comunicaţii, educaţie, 
sprijinirea afacerilor, infrastructura socială şi turism. 

Totodată, am colaborat cu Agenţia de Dezvoltare Regională - Centru 
pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a regiunii pentru perioada 2014-2020. 
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       PROIECTE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE ÎN ANUL 2013  
 
 

1. REAMENAJARE ŞI CONSERVARE CETATEA TÎRGU-
MUREŞ 

 

    
 

    
      

 
Partener: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Axa prioritară 5. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul: 5.1. 
Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe . Valoare totală:    29.220.376,70 
lei. Grant: 21.705.285,15 lei 
Proiectul prevede reamenajarea a 7 bastioane şi 4 clădiri, căi de acces pietonale, 
platforme interioare, piaţa cetăţii pentru crearea spatii multifuncţionale: Centru 
de conferinţe, Casa Căsătoriilor, Spaţii muzeistice şi arheologice, Centru de 
tineret, săli de conferinţe, expoziţii  
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2. MODERNIZARE RE ŢEA STRADALĂ ÎN MUNICIPIUL 
TÎRGU-MURE Ş – TRANŞA I 

 

 
 

Partener: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului  
Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-potenţiali poli de 
creştere, Domeniul 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană. Valoarea totală:         
33.547.611,96 lei. Grant : 32.876.659,72 lei. 
Proiectul prevede creşterea calităţii vieţii în municipiul Tîrgu-Mureş prin 
reabilitarea a 19 străzi  existente din municipiu 
 
 

3. MODERNIZARE RE ŢEA STRADALĂ ÎN MUNICIPIUL 
TÎRGU-MURE Ş–TRANŞA II 

 

 
 
Partener: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-potenţiali poli de 
creştere, Domeniul 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană. Valoarea totală:      
40.384.002,80 lei. Grant:31.839.335,64 lei 
Proiectul prevede creşterea calităţii vieţii în municipiul Tîrgu-Mureş prin 
reabilitarea a 32 străzi existente din municipiu precum şi a reabilitării reţelei de 
alimentare cu apă  de pe 27 de străzi din municipiu din cele 32 cuprinse in acest 
proiect. 
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PRECIZARE: proiectul „Modernizare re ţea stradală în municipiul Tîrgu-
Mureş – Tranşa I”, proiectul „Modernizare re ţea stradală în municipiul 
Tîrgu-Mure ş – Tranşa II” şi proiectul „Sistem de monitorizare pentru 
siguranţa populaţiei” sunt incluse în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană. 
 
 

4. MODERNIZARE ŞI REAMENAJARE SPA ŢII PUBLICE DE 
AGREMENT PLATOUL CORNE ŞTI 
 
 

                          
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
Partener: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului  
Axa prioritară: 5. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul: 5.1 
Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe. Valoare totală: 14.095.173,04 lei. 
Grant:  5.000.997,83 lei. 
Proiectul prevede diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber, 
reamenajarea teatrului de vară, reconsiderarea traseului cu trenuleţul, 
amenajarea zonelor pentru diferite activităţi sportive, reabilitarea traseelor 
pietonale şi carosabile existente, amenajarea de parcări ecologice. 
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5. TÎRGU-MURE Ş - ORAŞ DIGITAL EUROPEAN 
 

 
 

Partener: Ministerul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale 
Axa prioritară: 3. Tehnologia Informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele 
privat şi public, Domeniul: 3.2. Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice 
electronice. Valoare totală: 1.292.080 lei. Grant:1.021.160 lei. 
Proiectul prevede crearea unui sistem informatic integrat care vizează 
dezvoltarea programului de servicii on-line dintre administraţia publică locală – 
cetăţeni – servicii deconcentrate – mediul  de afaceri. 

 
 

6. REABILITARE SIT POLUAT ISTORIC IAZ BATAL DE 
DEŞEURI 30 HA – TÎRGU-MURE Ş 

 
 

Partener: Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Axa prioritară: „ Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi 
reabilitarea siturilor contaminate istoric” , Domeniul: 2 „Reabilitarea zonelor 
poluate istoric”. Valoare totală : 135.416.834 lei. Grant: 107.370.534 lei. 
Proiectul prevede  remedierea sitului poluat istoric al iazului batal de 30 ha, de 
pe malul drept al râului Mureş. 
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7. PARCURI NOI ÎN MUNICIPIUL TÎRGU-MURE Ş: Aleea 
Carpaţi, Aleea Haţeg şi Aleea Vrancea 

 

 
                 
Partener: Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Valoare totală:  1.182.652,00 lei (inclusiv TVA). Grant: 1.062.652,00 lei.  
Proiectul prevede creşterea suprafeţelor spaţiilor verzi în municipiul Tîrgu-
Mureş prin înfiinţarea/amenajarea a 3  parcuri. Investiţiile propuse constau în 
construirea unor obiecte de joacă şi odihnă cuprinzând: complex de joacă, 
leagăn, balansoar, bănci, coşuri de gunoi, lampadare, groapă de nisip, foişor de 
lemn etc., precum şi amenajarea terenului. (SERVICIUL PROIECTE CU 
FINANŢARE INTERNA ŢIONAL Ă) 

 
 
 

Tîrgu Mure ş – Oraş Digital European 
 

În 2013 au fost finalizate proiecte majore asumate de municipalitate: 
1. „TÎRGU MURE Ş - ORAŞ DIGITAL EUROPEAN”,  proiect cu 

finanţare externă. 
Obiectivul general îl constituie eficientizarea serviciilor publice furnizate 

de  către Municipiul Tîrgu Mureş şi promovarea interacţiunii dintre instituţie, 
cetăţeni, serviciile publice deconcentrate, administraţie publică locală şi mediu 
de afaceri prin intermediul TIC. 

Obiectivele specifice: 1. Modernizarea şi eficientizarea activităţilor 
interne ale primăriei, care stau la baza furnizării de servicii publice electronice 
prin informatizarea sistemelor. Fluxurile de lucru implementate în cadrul acestui 
proiect contribuie la dezvoltarea şi eficientizarea activităţii primăriei prin: 
sistem interactiv grafic pentru management în  administraţie; aplicaţie de stare 
civila care gestionează evidenţa naşterilor, căsătoriilor, deceselor împreună cu 
menţiunile aferente; registrul agricol destinat gestionării unitare şi complete a 
terenurilor pe categorii de folosinţă şi a inventarului fiecărei gospodării 
agricole; gestionarea derulării proiectelor care au ca scop realizarea obiectivelor 
investiţiilor respectiv a achiziţiilor aferente acestora etc. 2. Punerea la 
dispoziţia cetăţenilor şi a mediului de afaceri a serviciilor publice prin 
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dezvoltarea unor servicii noi şi încurajarea inovaţiei prin crearea unui sistem 
integrat de gestionare şi colectare a taxelor şi impozitelor locale dezvoltat în 
conformitate cu normele în vigoare;  plata taxelor si impozitelor locale prin card 
bancar; 3.Sporirea confortului comunităţii locale prin: reducerea 
considerabilă a măsurilor şi efectelor birocraţiei şi stimularea democraţiei 
participative, prin posibilităţile nelimitate şi reduse din punct de vedere costuri 
de consultare a cetăţenilor, mediului privat şi altor categorii de persoane. 
  

2. EPIC reprezintă Platforma Europeana pentru Oraşe Digitale (European 
Platform for Intelligent Cities), un proiect generat de Bloomers Consulting cu 
ocazia Global Forum 2009.  

Proiectul a fost continuat de un consorţiu internaţional din care urmau să 
facă parte Bruxelles, Manchester, Issy-Les-Moulineaux şi Tîrgu Mureş. Scopul 
este accesarea de fonduri nerambursabile pentru modernizarea serviciilor 
publice din aceste oraşe. Module componente: „Găseşte o locuinţă”, „Descoperă 
Tîrgu-Mureş”, „Smart energy”. 

Coordonat de de IBBT iLabs Brussels şi finanţat de Comisia Europeană 
prin programul Cadrul de Competitivitate şi Inovaţie, proiectul EPIC îşi 
propune să devină o platformă pentru schimbul de informaţie şi modele de lucru 
între oraşele digitale europene. Platforma EPIC va combina astfel “cloud 
computing” (oferirea de putere de calcul ca serviciu comun tuturor celor 
conectaţi la o anumită reţea) cu experienţa oraşelor digitale şi cu expertiza 
dobândită de centrele numite “living lab”(oraşe sau centre în care se pun la 
comun informaţiile obţinute prin cercetare şi inovaţie, pentru a obţine 
descoperiri noi). Prin „cloud computing”, aplicaţiile dezvoltate în oraşele 
digitale vor putea fi folosite de orice oraş european care adera la EPIC, iar Tîrgu 
Mureş care a intrat deja în acest proiect beneficiază de expertiza celorlalte trei 
oraşe. 

Astfel, Tîrgu Mureş poate deveni primul oraş de tip „living lab” din 
România şi îşi va  putea atinge întregul potenţial de creştere economică şi 
dezvoltare. 

Contribuţia noastră a constat din culegerea şi furnizarea datelor – Back 
Office, prin servicii web. În luna februarie 2013, proiectul a intrat în faza de 
testare iar finalizarea s-a realizat în luna august-septembrie 2013. Testarea a fost 
efectuată în două etape, de un număr de 300 persoane. Feedbackul a fost realizat 
prin intervievarea a 50 persoane din diverse domenii de activitate. 

Pe sectorul proiecte iniţiate de Municipiul Tîrgu Mure ş, serviciul a 
coordonat şi gestionat elaborarea şi avizarea documentaţiei de urbanism 
“Actualizare Plan Urbanistic General”adusă la faza preliminară aprobată şi 
avizată parţial; a fost elaborat ”Plan Urbanistic Zonal- reconformare zonă pentru 
dotări şi echipamente publice de interes municipal si supramunicipal, str. 
Călăraşilor, nr.107” cu regulamentul local de urbanism aferent, precum şi 
proiectul regulamentului local de publicitate al municipiului Târgu Mureş, 
conform  regulament ce va supus aprobării Consiliului Local Municipal. De 
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asemenea, a fost supus spre aprobare modificarea şi completarea  Hotărârii 
Consiliului Local Municipal nr. 212 din 24 iunie 2010 referitoare la încadrarea 
străzilor din intravilanul municipiului Tîrgu Mureş în zone de interes urban, în 
vederea stabilirii impozitelor pe clădiri şi terenuri. 
  Pe sectorul documentaţii de urbanism iniţiate de investitori privaţi, au 
fost promovate spre aprobarea Consiliului Local 16 PUD-uri şi 10 PUZ-uri şi au 
fost organizate 6 dezbateri publice pentru consultarea cetăţenilor. 
  Obiectivele majore pentru anul în curs sunt: continuarea lucrării „Cadastrul 
Imobiliar-Edilitar”, definitivarea documentaţiei de urbanism ”Actualizare Plan 
Urbanistic General”; Plan Urbanistic Zonal – zona centrală;  Studiu de 
fezabilitate şi proiect tehnic « Reamenajare Pieţe Centrale»;PUZ- cartier 
rezidenţial Unirii; organizare atelier urban de peisagistică pentru amenajare 
spaţii publice. 
 La secţiunea „Informatică” s-a continuat întreţinerea paginii web a 
Municipiului Tîrgu-Mure ş, cu informaţii noi, anunţuri, publica ţii, 
comunicate de presă, dezbateri publice, activitatea consilierilor locali, 
declaraţii de avere etc., adăugându-se module şi secţiuni noi: plata online a 
taxelor şi impozitelor locale, servicii online: dezbateri online, formulare 
online, reactualizarea actelor necesare şi formularelor tipizate, actualizarea 
informa ţiilor legate de direcţiile şi serviciile din cadrul institu ţiei. 

S-a actualizat şi operat Registrul Electoral Naţional cu informaţii despre 
persoanele decedate şi actualizare liste persoane pe secţii de votare. 
 S-a continuat implementarea şi îmbunătăţirea următoarelor proiecte cu 
finanţare externă din cadrul departamentului informatică: „Modernizarea şi 
eficientizarea serviciilor publice în folosul cetăţenilor din Municipiul Tîrgu-
Mureş ” – CIC.  Aplicaţia fiind completată cu introducerea unor module noi ( 
Asociaţii de proprietari, Hotărâri Consiliu Local - cu secţiunea pentru HCL 
traduse în limba maghiară -, Stare civilă ş.a.); „Eficientizarea duratei livr ării 
serviciilor publice prin soluţii geospaţiale pentru urbanism – Municipiul 
Tîrgu-Mure ş”  – GIS. (s-au importat şi actualizat informaţii legate de străzi şi 
numere poştale, cod poştal şi zone fiscale şi s-au introdus în baze de date noile 
Unitaţi Administrativ Teritoriale); „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei 
serviciilor publice electronice în Municipiul Tîrgu-Mureş” – TIC. 

Aceste aplicaţii au fost actualizate permanent conform noilor modificări 
legislative apărute în cursul anului (DIRECŢIA ARHITECT ŞEF). 
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Locuinţe şi reţele stradale moderne 
 
 

Locuinţe ANL, strada Depozitelor 
 Prin Programul guvernamental de construire locuinţe pentru tineri, 
program ce se desfăşoară de primărie în colaborare cu ANL, s-a realizat Studiul 
de Fezabilitate şi o parte din documentaţiile tehnice  pentru 200 apartamente pe 
strada Depozitelor - etapa III, care vor fi predate Ministerului Apărării Naţionale 
în schimbul primirii unor imobile – teren şi construcţii – de la aceştia. 
Documentaţia a fost transmisă la ANL pentru promovarea investiţiei. 
 Prin acelaşi program guvernamental, primăria a mai propus anterior 
realizarea în două etape, a încă 6 blocuri ANL, cu câte 20 de apartamente fiecare, 
în str. Depozitelor etapa I şi II. 
  Locuinţe sociale din Cartierul Rovinari 

Municipiul  a solicitat cuprinderea în Programul guvernamental de 
finanţare a locuinţelor sociale destinate chiriaşilor evacuaţi din locuinţele 
retrocedate, în conformitate cu prevederile OUG nr. 74/2007 a încă unui bloc cu 
20 apartamente cu 1 şi 2 camere în Cartierul Rovinari.  
 
 Modernizare Piaţa Teatrului  
 
 În anul 2013 s-au continuat şi finalizat lucrările de reabilitare şi 
modernizare a Pieţei Teatrului, care este o imagine simbol a oraşului şi a vieţii 
culturale a comunităţii.  
 Soluţiile de reabilitare urbană au fost propuse în aşa fel încât să respecte 
caracterul de monument de arhitectură al întregului ansamblu cât şi a clădirilor 
monument existente în perimetrul acestuia şi urmăreşte păstrarea aspectului 
general respectându-se conceptul urban care a dus la crearea acestui spaţiu. 
Lucrările presupun reabilitarea infrastructurii în ceea ce priveşte reţelele de apă, 
canalizare şi electrice, respectiv modernizarea finisajelor exterioare, realizându-
se totodată şi o regândire a funcţionalităţii pieţei, ţinând cont de specificul 
arhitectural al zonei. Aceste lucrări constau în: modernizarea şi reabilitarea 
platformei pieţei şi a zonelor adiacente Teatrului Naţional ( realizarea unui 
amfiteatru în aer liber colateral Teatrului Naţional în zona fostei terase a 
berăriei Continental; reconfigurarea şi reabilitare treptelor, aleilor, trotuarelor, 
zidurilor de sprijin prin înlocuirea elementelor de finisaje şi realizarea acceselor 
care vor  
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permite circulaţia, inclusiv a persoanelor cu handicap locomotor, către 
obiectivele din Piaţa Teatrului şi în spaţiile noi amenajate pentru odihnă şi 
recreere etc;. reconfigurarea şi reabilitarea spaţiilor verzi,amplasarea unor 
elemente noi de mobilier urban, reabilitarea sistemului de iluminat public 
pietonal, respectiv iluminarea arhitecturală a clădirilor); modernizarea şi 
reabilitarea pasajului subteran şi a zonelor adiacente (reabilitarea structurii 
de rezistenţă a pasajului subteran, modernizarea zonei parcărilor din pasajul 
subteran prin optimizarea traseelor pietonale, completarea cu spaţii, dotări şi 
utilităţi aferente necesare funcţionării parcării).  
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Amenajare zonă centrală cartier Belvedere 
 

 Pentru asigurarea unor condiţii decente de recreere a locuitorilor din zonă 
– copii şi adulţi, municipalitatea îşi propune pentru acest an, realizarea unui 
parc în zona centrală a noului cartier Belvedere, aşa cum a fost propus şi în 
Planul Urbanistic Zonal. După realizarea şi aprobarea documentaţiei tehnice 
necesare, se va trece la implementarea proiectului. 
   

 
 

Zonă de agrement în cartierul Tudor Vladimirescu 
În vederea măririi posibilităţilor de agrement în municipiul nostru, în 

cartierul Tudor, pe terenul aflat adiacent Căii Sighişoarei spre garnizoană, se 
doreşte amenajarea unui ştrand stil aquapark cu 3 bazine, terenuri amenajate 
pentru practicarea diferitelor sporturi (fotbal, baschet, tenis de câmp, 
skateroller), spaţii de joacă pentru copii şi clădiri anexe pentru deservirea 
cetăţenilor. În acest sens, în anul 2013 s-au continuat formalităţile pentru 
accesarea unor fonduri nerambursabile sau găsirea unor investitori privaţi. 
 
 

Reabilitare şi modernizare imobil internat Liceul Tehnologic Emil 
Dandea 

În anul 2013 au început lucrările la acest obiectiv. În cazul în care 
municipalitatea va obţine avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului privind schimbarea destinaţiei clădirii în locuinţe sociale, clădirea 
va avea altă destinaţie decât cea actuală (ţinând cont de faptul că în ultimii ani 
clădirea nu a fost folosită în scopul pentru care a fost construită deoarece nu au 
existat cereri de cazare din partea elevilor liceului). 
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Străzi în cartierul Belvedere 
 Au continuat lucrările pentru realizarea infrastructurii rutiere ce se 
finanţează de către primărie, conform contractului de asociere încheiat între 
municipiu şi SC CONTRANSCOM BENŢA SA.  
  Prelungirea Căii Sighişoarei în două direcţii – legătura cu DN13 şi 
DN15 
Având în vedere că valoarea investiţiei este foarte mare, de cca.55 milioane 
euro conform devizului general aprobat, s-au efectuat demersuri pentru 
accesarea unor fonduri extrabugetare. Este în curs de finalizare procedura de 
expropriere pentru tronsonul de legătură cu drumul spre Sighişoara. 
            

Pod peste râul Mureş Zona Aleea Carpaţi 
 Pentru descongestionarea traficului din zona străzilor Aleea Carpaţi, 
Tisei, Călăraşilor, Sinaia, Paul Chinezu, s-a propus realizarea unui nou pod de 
legătură peste râul Mureş, între str. Zăgazului şi str. Mureşului. Acest pod va 
prelua o parte din traficul care se desfăşoară actualmente pe podul actual peste 
râul Mureş. În acest scop, în anul 2013 s-au continuat formalităţile privind 
obţinerea tuturor avizelor, acordurilor şi aprobărilor necesare, iar după obţinerea 
acestora, se va elabora şi restul documentaţiei necesare şi se vor face toate 
demersurile necesare în vederea accesării unor fonduri în vederea finanţării 
investiţiei, altele decât cele de la bugetul local. 
 
 Prelungire strada Burebista 
 În vederea asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a circulaţiei auto şi 
pietonale şi pentru mărirea fluenţei traficului de tranzit pe relaţia Tg.-Mureş – 
Voiniceni şi Tg.-Mureş -Sâncraiu de Mureş, s-a propus această investiţie ce 
prevede extinderea B-dului Burebista până la podul de pe râul Mureş. În anul 
2014, după finalizarea procedurilor de expropiere, vor fi demarate lucrările 
aferente acestei lucrări. 
 

Lucr ări de modernizare reţea stradală a unui număr de 19 străzi din  
Tîrgu Mure ş, (tranşa I, cuprinse în Planul Integrat de Dezvoltare urbană a 
Municipiului Tîrgu Mureş finanţat din Programul Operaţional Regional 2007-
2013, Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli urbani de 
creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1.)    S-au realizat lucrări de 
reabilitare a carosabilului, trotuarelor, borduri,  accese, asigurarea scurgerii 
apelor pluviale, înlocuire guri de scurgere şi capace de vizitare la căminele de 
utilităţi publice, amenajare zone verzi, marcaje şi indicatoare rutiere etc. Au fost 
modernizate următoarele străzi: Crângului, Dimitrie Cantemir, Sub Pădure, 
Suceava, Şurianu, Salcâmilor, Remetea III, Remetea IV, Remetea V, pe o 
lungime totală de 5.286 de metri. 
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Lucr ări de modernizare reţea stradală la nivelul municipiului Tîrgu 
Mureş (tranşa II finanţat prin Programul Operţional Regional 2007-2013, axa 
prioritară 1,- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli urbani de creştere, 
Domeniul major de intervenţie 1.1.- Planuri Integrate de Dezvoltare, sub-
domeniul –Poli de dezvoltare urbană) S-au realizat lucrări de reabilitare a 
carosabilului, trotuarelor, borduri, accese, asigurarea scurgerii apelor pluviale, 
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înlocuirea conductelor de serviciu de apă şi branşamente de apă. În anul 2013 au 
fost modernizate următoarele străzi : Aiudului, Arinului, Dealului, 
Făgăraşului, Fântânii, Izvorului, 30 Decembrie, Bucinului, Busuiocului, 
Mărăşti, Păcii, Recoltei, Retezatului, Sudului, Tisei, Turzii, George Coşbuc, 
Aleea Covasna, Nufărului, Panseluţelor, Violetelor, pe o lungime totală de  
6.062 metri. 
   Lucrările vor continua şi în anul 2014 în funcţie de resursele financiare 
alocate, pe următoarele străzi: Apaductului, Bogatei, Fabricii de Zahăr, 
Justiţiei, Franz Liszt, Milcovului, Voinicenilor, Strâmbă, Aleea Strâmbă, 
Narciselor, Aleea Haţeg, Bobâlna, pe o lungime estimată la aproximativ 
4.500 metri. 

Lucr ări de intervenţie şi reparaţii străzi, parcări, trotuare şi lucrări 
edilitare (apă-  canal) pe străzile: Salcâmilor, Dealului, Dimitrie Cantemir, 
Şurianu, Cugir, Argeşului, Secuilor Martiri, Violetelor, Suceava, Rovinari, 
Bucinului,  sens giratoriu intersecţie  Pandurilor / Secerei, sens giratoriu 
Platoul Corneşti, Călăraşilor, Pavel Chinezu.  

 

 
 

Se propun pentru anul 2014: lucrări de reparaţii (alei interioare/trotuare/ 
parcări/înlocuire strat uzură): str. Viile 1 Maii, str. Băneasa, în Cartierul 
Cornişa, în Cartierul Tudor Vladimirescu în  spate la Fortuna, str. Banat, 
str.Mimozelor, Aleea Carpaţi, Secuilor Martiri între blocuri, P-ţa Mărăşti, 
Gheorghe Doja, Godeanu, D. Cantemir, Nicolae Iorga, Bd. 1 Dec. 1918, 
Lăpuşna, Cireşului precum şi lucrări de reparaţii în P-ţa Trandafirilor, parc 
Catedrala Mare şi parc Catedrala Mică . 

     
     Lucr ările de modernizare propuse pentru anul 2014 pe străzile: 

Negoiului, Toamnei, Benefalău precum şi extindere str. Subpădure. 
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Reabilitare iluminat public în municipiul Tg.-Mure ş-etapa III                                                                                                                        

este motivată şi determinată de respectarea direcţiilor stabilite în "Strategia 
energetică a municipiului Tg.- Mureş în iluminatul obiectivelor de interes 
public" aprobată prin HCL nr.93 din 26.02.2009.  Reabilitarea iluminatului 
public s-a efectuat pe următoarele străzi: Gh. Şincai, G-ral Traian Moşoiu, 
Sebeşului, Ghiocelului, Pârâului, Govora, Rândunelelor, Emil Dandea, Plevna, 
Crişan, Ecaterina varga, Morii, Arany Janos, Lalelelor, Cernei, Dorobanţilor, 
Uzinei, Florilor, Ionel Giurchi, Lazăr Blejnar, David Rusu,   Verde, Jilavei, 
Făgăraşului, Turzii, Aiudului, Timişului, Pajko Karoly, Unităţii, Spitalului, 
Acarului, Islazului, Treierişului, Măcinului, Mureşeni, Voiniceni, Pomilor, 
Parângului ş.a.   

 
Au fost realizate construcţii canalizaţii reţele subterane de transfer de 

informaţie pe strada. Vlahuţă +Târnavei şi strada Gh. Doja – tronson cuprins 
între străzile Toamnei şi Azo Mureş. Acestea au fost impuse de necesitatea 
reamplasării în subteran a reţelelor aeriene existente pe străzile respective şi de 
crearea de condiţii pentru montarea altora noi, fără a necesita ulterior lucrări de 
spargere a căilor de circulaţie rutieră, pietonală şi a zonelor verzi, potrivit 
normelor legale în vigoare privind cadrul general de reglementare a 
comunicaţiilor. 
 La finalizarea lucrărilor de pe strada Gh. Doja, tronson cuprins între strada 
Budiului şi AzoMureş, s-au realizat şi asigurat calitatea spaţiului public, 
protecţia mediului, sănătatea şi siguranţa locuitorilor, precum şi creşterea 
gradului de securitate a reţelelor edilitare. 

A fost montată şi pusă în funcţiune reţeaua de echipamente de internet 
şi camere de supraveghere, la următoarele instituţii: Gimnaziul Dacia strada 
Panseluţelor nr.6,  Şc. Gen. Nr. 2 str. Gh. Doja nr. 11 , Grup Şcolar Avram 
Iancu str. Gh. Doja nr. 13.  

A fost elaborat Studiul de oportunitate pentru analiza şi diagnoza asupra 
soluţiilor de alimentare cu energie termică în Municipiul Tg. Mureş şi au fost 
identificate bunurile din patrimoniul Municipiului aflate în centralele termice 
dezafectate, respectiv la sediul SC Energomur SA- societate în faliment 
Este în derulare inventarierea bunurilor aparţinând patrimoniului privat al 
Municipiului Tg. Mureş, ce au fost în concesiune la SC Energomur 
SA.(DIRECŢIA TEHNIC Ă) 
 
 

Peste 40.000 de solicitări, soluţionate 100% 
 
 În cadrul  Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor, au 
demarat activităţile necesare implementării proiectului naţional „Sistem naţional 
integrat de introducere şi actualizare a informaţiilor legate de evidenţa 
persoanelor”, urmărindu-se   găsirea celor  mai bune soluţii pentru ca solicitările 
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cetăţenilor şi ale instituţiilor publice să fie soluţionate în termenele stabilite de 
legile speciale. 
 

În ce priveşte evidenţa populaţiei au fost soluţionat în proporţie de 100% 
toate solicitările cetăţenilor şi ale altor instituţii. Au fost luate în evidenţă 2564 
de persoane şi au fost eliberate 23.444 cărţi de identitate. Un număr de 2011 
persoane (14 – 18 ani) au fost puse în legalitate şi s-au efectuat 20 de controale 
în case de copii şi alte unităţi de protecţie socială. 

Şi în materie de stare civilă, au fost rezolvate toate solicitările cetăţenilor 
şi ale instituţiilor, activitatea în domeniu materializându-se prin realizarea, 
printre altele, a următorilor indicatori: înregistrări acte de stare civilă – 7.279, 
din care naşteri 3.745, căsătorii 797, decese 2.737; operări senţinţe de divorţ – 
352, adeverinţe de stare civilă eliberate – 462; certificate de stare civilă eliberate 
– 11.241. 

Pe parcursul anului au fost soluţionate, în total, 17.387 de documente. 
    Sintetic, activitatea serviciului public se materializează prin soluţionarea 
a 41.248 de solicitări,  atât din partea cetăţenilor cât şi a autorităţilor statului 
soluţionate la termen, în proporţie de 100 %. (SERVICIUL PUBLIC 
COMUNITAR DE EVIDEN ŢA PERSOANEI) 
 
 

Tîrgu Mure ş, Oraşul Florilor 
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                În anul 2013, în sere şi pe câmpurile de producţie ale A.S.P.Z.V, au 
fost produse următoarele cantităţi de material săditor dendro-floricol: răsaduri 
de plante anuale – 173.768, răsaduri de plante  bienale – 67.000, Canna  indica 
–1.650, arbori  ornamentali din diferite specii – 4.000, arbuşti ornamentali – 
11.000, plante   floricole la ghivece pentru diferite ocazii –1.600, flori tăiate  – 
21.900 fire. 
                 Materialul dendro-floricol produs a fost destinat satisfacerii  nevoilor 
proprii ale municipiului precum şi valorificării pe piaţa liberă şi la terţi, 
populaţiei care a solicitat material dendro-floricol pentru înfrumuseţarea  
locuinţelor, balcoanelor şi a grădinilor proprii, cât şi sprijinirea amenajării 
zonelor verzi din cadrul asociaţiilor de proprietari. 
                 Suprafaţa amenajată  (rondouri, rabate, scuaruri, jardiniere) a fost 
plantată de 2 ori - o dată în primăvara anului 2013, cu diferite specii floricole 
anuale şi perene ca: Salvia, Dalia, Verbena, Petunia, Canna indica, Tagetes, 
Ageratum, Coleus, Aecheranthus, Echeveria,  Irisine, Aubrieta, Phlox, 
Saxifraga, Pulsatila etc. şi o dată în toamna  anului 2013, cu specii floricole 
bienale ca: Miosotis,Viola, Bellis precum şi diferite specii floricole  bulboase 
(lalele, zambile, narcise – totalizând 6.000 bulbi).       
 

 
                 
Pentru refacerea şi extinderea zonelor verzi, în primăvara anului 2013, la cele 
două sensuri giratorii de la Platoul Corneşti au fost plantaţi aproximativ 3.000 
puieţi de arbori, produşi atât în cadrul ASPZV , cât şi din achiziţii din fonduri 
alocate de la buget.  
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               Au fost înlocuiţi arborii uscaţi, au fost amenajate alveole noi şi s-au 
efectuat plantări pe aliniamente stradale pe străzile: Verii, Corneşti, Bradului, 
Mihai Viteazul, Libertăţii, Gheorghe Doja, Libertăţii, Calea Sighişoarei. 
               Pentru realizarea unei perdele de protecţie, în cartierul Belvedere au 
fost plantaţi 2.000 puieţi de arbori şi arbuşti ornamentali (paltin, salcâm,stejar 
ş.a.) obţinuţi prin sponsorizare din partea societăţii comerciale Azomureş . 
                Au fost amenajate sensurile giratorii (Mureş Mall, Călăraşilor, Week-
end,Gara CFR, Unic, Triumf, Livezeni, Corina, Secerei, Auchan) prin plantări 
de material dendro-floricol şi aplicat rulouri de gazon, suprafaţa totală 
amenajată cu gazon fiind de 3.200 mp. Au fost dotate cu sisteme de irigaţii 
sensurile giratorii de la Gara CFR şi din strada Călăraşilor. 
 

 
                

  Lângă zidurile Cetăţii Medievale au fost tăiaţi arborii îmbătrâniţi şi 
degradaţi, au fost efectuate  lucrări de reamenajare a terenului, au fost plantaţi 
puieţi de arbuşti şi a fost semănată o pajişte  urbană. 
                În Parcul  Sportiv  Municipal au fost executate lucrări de întreţinere a 
arborilor existenţi, eliminarea arborilor uscaţi, iar în urma amenajării terenului a 
fost realizat un covor de iarbă prin însămânţare. 
               De asemenea a fost reamenajată zona din faţa clădirii Primăriei şi zona 
Parcului Bălcescu prin  aplicarea rulourilor de gazon şi introducerea de sisteme 
de irigaţii. 
                Odată producţia fiind realizată şi plantată în parcuri s-a trecut la 
executarea lucrărilor specifice în parcuri : executarea lucrărilor de întreţinere a 
suprafeţelor plantate atât la culturile floricole, cât şi la cele arboricole din 
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aliniamentele stradale şi parcuri.  Suprafaţa de peste 90 de hectare ocupată cu 
parcuri şi zone verzi de pe raza municipiului a fost cosită în medie de 5 ori, iar 
gardurile vii, pe o lungime de 8.500 metri, au fost cosite de 3 ori. 

În cadrul asociaţiilor de proprietari, au fost executate tăieri sau toaletări la 
110  din 346 asociaţii de proprietari programate, precum şi pe 27  aliniamente 
stradale din cele 42 aliniamente programate şi la 7 unităţi de învăţământ din cele 
9 programate; sezonul de tăieri / toaletări continuă până în cursul lunii aprilie 
2014,  în funcţie şi de condiţiile climatice. 

În sezonul de plantări – toamna 2013 – s-au executat plantări de arbori şi 
arbuşti  pe următoarele aliniamente stradale : Alexandru Vlăhuţă, Rovinari, 
Suceava, Remetea, Grădinarilor, Târnavei, Zăgazului, Salcâmilor, Muntenia, 
Dimitrie Cantemir, Crângului, Retezatului, Nuferilor, 30 Decembrie, Coşbuc, 
Făgăraşului, Mărăşti şi Lăcrămioarei totalizând un  280 arbori şi 1468 arbuşti , 
acestea fiind străzi nou reabilitate.  
           Tot în toamna anului 2013, a fost finalizată plantarea pe străzile : 
Tuşnad, Horea, Călăraşilor, Cuza Vodă, Matei Corvin, P-ţa Bulgarilor, Parc 
Gimnaziul F. Schiller, cu completarea golurilor create prin extragerea arborilor 
uscaţi – totalizând un număr de 162 arbori şi 192 arbuşti. 
            În primăvara şi toamna anului 2013 au fost repartizaţi gratuit în vederea 
plantării,  1428 arbuşti şi 200 arbori unităţilor de învăţământ şi asociaţiilor de 
proprietari de pe raza municipiului, care au depus solicitări în acest scop. 
            Principalele obiective propuse pentru 2014 sunt: producerea şi plantarea 
a 140.000  răsaduri de plante anuale, producerea şi plantarea a 60.000 răsaduri 
de plante bienale producerea unui număr de 4.500  arbori ornamentali din 
diferite specii şi 15.000 arbuşti ornamentali, plantarea unui număr de 1.000 
arbori şi 5.000 arbuşti ornamentali în parcurile şi zonele verzi ale oraşului, 
aliniamentele stradale şi asociaţiile de proprietari.  

De asemenea, se are în vedere amenajarea, prin aplicarea de gazon rulat, 
a sensurilor giratorii de pe străzile Gheorghe Marinescu (Centrul Cultural 
„Mihai Eminescu”) şi Barajului şi dotarea cu sisteme de irigaţii a sensurilor 
giratorii Unic,Triumf, Pandurilor, Auchan, Livezeni, Corina, Secerei precum şi 
a celor două nou înfiinţate (Marinescu si Barajului), amenajarea cu sisteme de 
irigaţii a zonei exterioare a Cetăţii Medievale spre str.Avram Iancu, realizarea a 
două zone verzi de acces la Platoul Corneşti prin crearea de pajişti urbane, 
amenajare scuar str. Gheorghe Doja, amenajare teren fotbal Parc Municipal prin 
supraînsămânţare, realizarea unei sere modulare în suprafaţă de 1.000 mp, 
pentru modernizarea şi eficientizarea activităţii de producţie şi amenajarea 
Pieţei Trandafirilor cu rulouri de gazon şi sisteme de irigaţii. 
(ADMINISTRA ŢIA SERELOR, PARCURILOR ŞI ZONELOR VERZI) 
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5.000 de solicitări la Centrul de Informare a Cetăţenilor 
 
 
 În conformitate cu Programul de activitate lunar şi cel anual, precum şi 
din atribuţiile stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, 
Serviciul Autorizări Activit ăţi Economice desfăşoară activităţi de preluare, 
prelucrare şi eliberare autorizaţii/avize de funcţionare precum şi acţiuni de 
verificare a condiţiilor structurilor de vânzare pe tipuri de exerciţii comerciale. 

La Centrul de informare a cetăţenilor – camera. 13, reprezentanţii 
serviciului  au asigurat consultanţă pentru unui număr de 4.946 solicitări, vizând 
documentaţiile referitoare la avize/autorizaţii de funcţionare. 

Au fost eliberate 628 de avize de funcţionare pentru unităţi comerciale 
şi prestatoare de servicii, 120 de autorizaţii de funcţionare pentru unităţi de 
alimentaţie publică, 55 de. avize de funcţionare pentru centre publice de 
desfacere (pieţe), 102 autorizaţii de funcţionare provizorii pentru terasele 
sezoniere din faţa unităţilor proprii sau pentru manifestări ocazionale şi 416  
avize de funcţionare provizorii pentru comerţul promoţional din faţa 
unităţilor proprii, pentru vânzări ambulante precum şi manifestări ocazionale. 

O preocupare deosebită a constituit-o Strategia Serviciului Autorizări 
Activităţi Economice privind transportul public în regim de taxi, având ca 
obiectiv principal modernizarea şi creşterea calităţii sistemului de transport la 
un nivel calitativ care să corespundă exigenţelor cetăţenilor,prin impunerea de 
reguli stricte privind înnoirea parcului auto. 

S-au luat  măsurile necesare pentru respectarea normelor legale 
referitoare la desfăşurarea transportului în regim de taxi. În vederea sporirii 
siguranţei şi a confortului clienţilor, SAAE a susţinut îmbunătăţirea parcului de 
autoturisme care desfăşoară activitate de taximetrie, autovehicule vechi fiind 
înlocuite cu autovehicule de fabricaţie mai recentă şi confort sporit. 

Astfel în urma discuţiilor  punctuale efectuate în perioada aprilie – 
decembrie 2013, de către SAAE, cu reprezentanţii taximetriştilor din Tîrgu-
Mureş, Consiliul Local al municipiului Tîrgu Mureş a adoptat Hotărârea nr. 
349/18.12.2013 privind “Regulamentul de autorizare, organizare, atribuirea în 
gestiune delegată şi controlul executării serviciului de transport în regim de taxi 
pe raza municipiului Tîrgu Mureş”. 

Odată cu adoptarea acestei Hotărâri, a demarat procedura de evaluare a 
documentaţiilor privind preschimbarea autorizaţiilor de transport în regim taxi, 
precum şi a autorizaţiilor taxi, fiind depuse un număr de 647 dosare.De 
asemenea, personalul de specialitate din cadrul serviciului a oferit permanent 
consultanţă operatorilor de transport în regim de taxi. (DIRECŢIA 
ACTIVIT ĂŢI SOCIAL-CULTURALE ŞI PATRIMONIALE) 
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Demersuri pentru reabilitarea termică a blocurilor din municipiu 
 
 
 În anul 2013 au fost investigate şi soluţionate cca 195 sesizări şi petiţii 

ale cetăţenilor, finalizate cu propuneri şi recomandări cu caracter corectiv, 
pentru respectarea, de către conducerile asociaţiilor de proprietari şi furnizorii 
serviciilor de utilitate publică, a cadrului legal în materie .   

 

 
 
O modalitate  eficientă de implicare în rezolvarea problemelor cetăţenilor 

a constituit-o organizarea, pe cartiere, a întâlnirilor de lucru  ale primarului, 
consilierii primarului şi directori din primărie cu asociaţiile de proprietari şi 
cetăţenii (amintim organizarea a trei dezbaterilor  publice privind tăierile de 
arbori, susţinerea iniţiativei de investiţiei de modernizare a infrastructurii  
(containere subterane) de gestionare a deşeurilor menajere în cartiere şi 
participarea la alte dezbateri privind unele proiecte de interes ale oraşului. 
  De la începerea programului de reabilitare termică, în perioada 2008-
2012 s-au reabilitat în municipiul Târgu-Mureş, în total, 75 de blocuri cu 2310 
apartamente, costurile totale fiind de cca 33.438.634 lei ( 50 % de la bugetul 
de stat 16.719.317 lei, cofinanţarea din bugetul local fiind de 12.358.496lei . 
Este important de subliniat că s-a reuşit utilizarea integrală a sumei 
disponibilizată din bugetul de stat, fapt ce s-a constituit într-un sprijin real 
pentru târgumureşeni. Alte 200 blocuri sunt pe lista de aşteptare. Menţionăm că 
pentru toate blocurile reabilitate termic prin programul guvernamental, 
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coordonat de primarul municipiului, se înmânează asociaţiilor de proprietari, 
gratuit, certificatul de performan ţă energetică a clădirii reabilitat ă termic. 
 

 
  
 Pentru anul 2013, Municipiul Târgu-Mureş şi-a propus să reabiliteze 48 
de  blocuri cu 2042 apartamente, pentru care s-a întocmit auditul energetic şi 
proiectele de execuţie. Întrucât în anul 2012 nu s-a mai asigurat susţinerea 
programului de reabilitare termică, neasigurându-se de la bugetul de stat 
cofinanţarea a 50 % din costurile lucrărilor, s-au căutat soluţii alternative de 
finanţare. Astfel, s-au demarat procedurile pentru depunerea cererilor de 
finanţare din fonduri europene, pentru finanţarea a 60 % din costurile lucrărilor. 
În acest sens, s-a întocmit documentaţia de execuţie şi auditul energetic şi s-a 
actualizat documentaţia elaborată anterior, la exigenţele metodologice ale 
acestui program, pentru cele 48 de blocuri de locuinţe .  
 
 Întrucât actualii guvernanţi nu mai disponibilizează, de la bugetul de stat, 
resurse pentru cofinanţarea programului de reabilitare termică, am fost nevoiţi 
să ne repliem şi să găsim o altă „pistă”. Astfel încă din anul 2012 şi pe tot 
parcursul anului 2013, ne-am implicat în însuşirea, mediatizarea şi 
implementarea Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 
– Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a 
blocurilor de locuinţe”. În aceste condiţii, deşi programul este excesiv de 
birocratizat, am reuşit să depunem la Agenţia de Dezvoltare Regională 
CENTRU din Alba Iulia în semestrul I 2013, trei cereri de cofinanţare a 60 % 
din costuri din fonduri europene, pentru lucrările de reabilitare termică la 48 de 
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blocuri de locuinţe cu peste 2000 de apartamente. Activităţile de evaluare în 
cazul a două cereri de finanţare din cele 3 depuse, pentru 36 de blocuri sunt în 
fază avansată şi sunt şanse de semnare a contractului de finanţare în trimestrul I 
şi de începere efectivă a lucrărilor în trimestrul II. 
  
 Pentru a asigura continuitate în implementarea programului de 
cofinanţare din fonduri europene, un alt lot de 29 blocuri se află în faza finală a 
elaborării proiectelor de execuţie, urmând să depunem încă 2 – 3 cereri de 
finanţare. (SERVICIUL JURIDIC, LOGISTIC, LICITA ŢII ŞI ASOCIAŢII 
DE PROPRIETARI) 
 

 
Centrale termice noi, la şcolile din oraş 

 
 

Una din cele mai importante investiţii realizate în anul 2013 a fost 
instalarea de centrale termice noi la 13 instituţii de învăţământ. lucrările au fot 
demarate la începutul lunii iulie şi au fost  finalizate în cursul lunii octombrie. 
Odată cu aceste lucrări s-a realizat şi contorizarea individuală a internatelor şi 
cantinelor. 

Unităţile de învăţământ la care s-au instalat aceste centrale sunt: Liceul 
Tehnologic Electromureş, Liceul Tehnologic Gheorghe Şincai, Şcoala 
Gimnazială Al.Ioan Cuza, Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu, Şcoala 
Gimnazială Dacia ( corp A ), Şcoala Gimnazială Mihai Viteazu şi Grădiniţa cu 
Program Prelungit Dumbrava Minunată, Grădiniţa cu Program Prelungit 
Albinuţa, Grădiniţa cu Program Prelungit Rîndunica, Grădiniţa cu Program 
Prelungit Licurici, Grădiniţa cu Program Prelungit Paradisul Copilariei, 
Gradiniţa cu Program Prelungit nr.12 şi Administraţia Creşelor. 

 
În luna septembrie a anului 2013 a fost inaugurat corpul de clădire 

destinat Liceului cu Program Sportiv Szasz Adalbert, lucrare începută în anul 
2008. Valoarea lucrării a fost de aproximativ 4.800.000 RON. Clădirea este 
construită în regim parter cu patru nivele, are 11 săli de clasă, centrală termică 
modernă şi toate spaţiile administrative necesare. 
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Liceul cu program Sportiv Szasz Adalbert – clasele IX-XII 
 
În urma deciziei de relocare a Şcolii Gimnaziale Europa de la vechiul 

sediu de pe str. Horea nr.19-23,  pe strada Victor Babeş nr.11 (clădirea în care a 
funcţionat LPS Szasz Adalbert clasele IX-XII), au fost efectuate lucrări de 
reparaţii capitale, prin renovarea întregii clădiri, înlocuirea tâmplăriei din lemn 
cu PVC, raşchetarea şi lăcuirea parchetului, renovarea holurilor şi a grupurilor 
sanitare. Reabilitarea clădirii va continua cu reparaţia integrală a şarpantei 
acoperişului acestei instituţii,. 

 

 
 

Şcoala Gimnazială Europa – sală de clasă 
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Şcoala Gimnazială Europa - casa scării 
 

 
În anul 2013 au fost  finalizate lucrările de înlocuire a tâmplăriei din lemn 

cu PVC la Şcoala Gimnazială Dacia, corpul A de pe strada Panseluţelor nr.6. 
Prin realizarea acestor lucrări condiţiile de desfăşurare a învăţământului au fost 
considerabil imbunătăţite. 

 

 
 

Şcoala Gimnazială Dacia - corp A 
 

Având în vedere tendinţa mondială de renunţare la sursele de lumină 
clasice, neeficiente energetic şi promovarea surselor de lumină performante, 
categorie din care fac parte LED-urile,  în luna decembrie 2013 s-a procedat la 
înlocuirea sistemului de iluminat convenţional cu sistem de iluminat cu LED-uri 
la Scoala Gimnazială Beşa. 
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Scopul implementarii acestui proiect este creşterea fiabilităţii 
sistemului de iluminat, reducerea consumului de energie si a costurilor de 
mentenanţă, in comparaţie cu sistemul tradiţional existent. În acelaşi sens 
legislaţia europeană prevede înlocuirea până în 2017 a surselor de iluminat cu 
incandescenţă şi descărcare în gaze. 

 
 Au fost efectuate lucrări de reparaţii la hidroizolaţia Liceului Tehnologic 

Electromureş, Scolii Gimnaziale Romulus Guga şi a Liceului cu Program 
Sportiv Szasz Adalbert ( clasele I - VIII ). 

 
În vederea sprijinirii unităţilor de învăţământ în realizarea de lucrări de 

reparaţii curente şi igienizare au fost achiziţionate şi furnizate  materiale de 
construcţii şi finisaje. Acestea au fost utilizate pentru igienizarea sălilor de 
grupă, a grupurilor sanitare, a bucătăriilor şi spaţiilor de depozitare, astfel încât 
acestea să corespundă din punct de vedere estetic si igienico - sanitar. Lucrările 
au fost  executate cu personalul propriu al instituţiilor de învăţământ, iar 
perioada de execuţie a acestor lucrări a fost pe parcursul vacanţei de vară.  

 
În ceea ce priveşte întreţinerea sistemelor de încălzire, a circuitelor 

electrice şi a reţelelor interioare de apă  s-au  realizat lucrări de verificare, 
reparaţii şi înlocuire piese defecte. 

 
În toamna anului 2013 au fost finalizate  lucrările de extindere, 

mansardare şi renovare a clădirii în care îşi desfăşoară activitatea Centrul Social 
Rozmarin. Centrul este destinat copiilor din  familii defavorizate. 

 

 
 

În ideea promovării unui stil de viaţă sănătos şi a încurajării activităţilor 
sportive, au fost montate la trei instituţii de învăţământ suporturi pentru 
biciclete. 
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Liceul cu Program Sportiv Szasz Adalbert 
 
Pe parcursul anului 2013 au fost verificate şi documentele privind 

solicitările de sprijin financiar acordate de Consiliul Local, bisericilor si 
lăcaşurilor de cult recunoscute din Municipiul Tirgu Mures. Au fost întocmite 
referatele si rapoartele pentru monitorizarea lucrărilor de reparaţii, restaurări si 
reabilitări.  

 

 
 
Pentru anul în curs, ne propunem să demarăm lucrările la Grădiniţa cu 

Program Prelungit nr.16 de pe strada Sportivilor nr. 2, vom continua proiectele 
noastre cu scopul de a reduce consumul de energie convenţionala ( gaz, apă şi 
curent), lucrări de reparaţii, lucrări de urgenţă, diferite lucrări curente la 
instituţiile de învăţământ şi vom întocmi proiecte şi studii pentru îmbunătăţirea 
periodică a condiţiilor de studiu. 

În aprilie 2013 a fost inaugurat cabinetul stomatologic din cadrul Scolii 
Gimnaziale Romulus Guga, eveniment salutat cu entuziasm atât de corpul 
profesoral, cât şi de elevii şcolii şi de părinţii acestora. 

Principala activitate a cabinetului a constat în întocmirea fiselor dentare 
pentru elevii şcolii. Fişa cuprinde observaţiile medicilor referitoare la sănătatea 
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orală a copiilor, cât şi recomandări pentru rezolvarea problemelor depistate. 
Proiectul a demarat cu transmiterea unei scrisori de intenţie către părinţi în care 
s-a descris activitatea cabinetului, respectiv procedurile implicate în întocmirea 
fişei dentare, solicitându-se totodată acordul acestora. 

Din cele 500 de scrisori transmise, 350 au avut un răspuns pozitiv. 
În semestrul al doilea al anului 2012-2013 au fost consultaţi 331 elevi ( 

25 clase) cărora li s-au întocmit si înmânat fişa dentară. 
Medicii implicaţi în activitatea cabinetului au desfăşurat în paralel, 

acţiuni de prevenire şi educaţie sanitară. (DIRECŢIA ŞCOLI) 
 

 
 
 

Activit ăţi culturale şi sportive 
 

        
Serviciul de specialitate s-a implicat în organizarea şi desfăşurarea 

manifestărilor cultural – artistice de pe agenda municipalităţii, prin care a fost 
marcată importanţa unor date şi evenimente de importanţă naţională, precum şi 
evenimente locale, intrate în tradiţia oraşului.   

 Mica Unire de la 24 Ianuarie 1859  a fost marcată printr-un spectacol 
de gală ce a avut loc la Teatrul Naţional, urmat de Hora Unirii în Piaţa 
Teatrului. 

Măr ţişorul  şi Ziua Femeii s-au bucurat de preţuirea cuvenită, prin 
manifestări organizate la sala Polivalentă, iar Complexul President a găzduit 
spectacolul „Un mărţişor pentru persoanele vârstnice”. 

La sfârşitul lunii aprilie au avut loc  manifestările dedicate deschiderii 
sezonului estival de la Complexul de Agrement Mureşul şi Platoul Corneşti.  

În perioada 27.05-02.06. 2013 s-a desfăşurat cea de a XVI-a ediţie a 
Zilelor Tîrgumure şene, în cadrul cărora au avut loc spectacole de muzică de 
diverse genuri, spectacole folclorice, concursul “Miss Tîrgu-Mureş”, etc.), 
manifestările bucurându-se de o mare audienţă la public . Centrul Cultural 
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,,Mihai Eminescu,, a găzduit întâlnirea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de 
căsătorie, moment de intensă emoţie şi bucurie.  
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Pe scenele din Parcul Municipal din Tîrgu-Mureş  şi ale Centrului 
Cultural ,,Mihai Eminescu,,  s-au  desfăşurat spectacole pentru locuitorii 
municipiului, numărul mare de spectatori fiind dovada succesului acestor 
manifestări. Programele culturale alternative organizate în diferite puncte ale 
oraşului au contribuit la creşterea nivelului manifestării. 

 

 
 

 
 
Cu ocazia Zilei Interna ţionale a Copilului, în perioada  6-8  iunie 2013, 

s-a organizat „Sărbătoarea liceenilor şi a tineretului”,  un ciclu de manifestări 
culturale dedicate copiilor, în  Parcul Municipal din Tîrgu-Mureş, pe scenă fiind 
prezentate diverse spectacole cu şi pentru copii. 

De un deosebit succes s-a bucurat spectacolul concurs „Copiii mure şeni 
au talent” , organizat în septembrie la Centrul Cultural „Mihai Eminescu”. 

Ziua Interna ţională a Vârstnicilor  a fost sărbătorită, în octombrie,  
printr-o manifestare la mai multe restaurante din municipiu, unde au participat 
peste 2.500 de persoane de vârsta a treia. 

Sărbătoarea toamnei mureşene, Festivalul Vinului şi a Artei 
Meşteşugăreşti, a avut loc în perioada 25-28 octombrie, pe   scena amenajată în 
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Parcul Municipal, cu spectacole folclorice si de muzică uşoară, reunind 
personalităţi de prestigiu ale genului. 

 

 
 

La 1 Decembrie, cu ocazia Zilei Naţionale a României a fost organizat 
un spectacol de gală în P-ţa Victoriei, cu participarea unor ansambluri folclorice 
profesioniste , de amatori şi a unor solişti de prestigiu. 

Pe parcursul lunii decembrie, au avut loc manifestări  dedicate 
sărbătorilor de iarnă  în P-ţa Trandafirilor, unde s-a inaugurat  iluminatul festiv 
al municipiului şi  în Parcul Municipal, unde s-a deschis patinoarul din Tîrgu 
Mureş.  De asemenea, a fost organizat un concert de colinde susţinut de corurile 
cultelor din Tîrgu Mureş, în balconul Primăriei.  
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La finele lunii,  Centrul Cultural „Mihai Eminescu” a găzduit un 
spectacol dedicat Sărbătorii Cr ăciunului ,  cu participarea elevilor şi 
preşcolarilor din municipiu. 

 
Revelionul  în stradă a fost organizat pentru cel de-al 16-lea an 

consecutiv în P-ţa Victoriei,  reprezentanţii primăriei fiind prezenţi în centrul 
municipiului, unde s-au desfăşurat spectacole pe scenă, cu focul de artificii la 
cumpăna dintre ani. De asemenea am contribuit la organizarea Revelionului 
pentru pensionari.  

 

 
 
Pentru sprijinirea programelor şi proiectelor culturale ale asociaţiilor, 

fundaţiilor şi instituţiilor de cultură şi  unităţilor de învăţământ  din oraş, sub 
forma de finanţări nerambursabile, s-au organizat concursuri de proiecte în 
domeniile cultură (o dată pe an) şi învăţământ (semestrial).Astfel, au fost 
sprijinite activităţi culturale de prestigiu organizate în municipiu.  
 Şi în 2013, o atenţie deosebită a fost acordată relaţiei cu organizaţiile 
neguvernamentale din municipiu, în baza Legii nr. 34/1998 privind subvenţiile 
ce se pot acorda de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială. De astfel de subvenţii au beneficiat 
10 asociaţii şi fundaţii, pentru un număr de peste 384 persoane. 

Activitatea sportivă a fost susţinută de-a lungul anului prin sprijin 
financiar  şi logistic pentru realizarea diverselor activităţi.  

Sprijinirea sportului s-a axat pe trei tipuri de activităţi: sport de 
performanţă; sport şcolar; sportul pentru toţi. 
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Sprijinirea sportului de performanţă a constat în încheierea de contracte 

de asociere cu 5 cluburi: Fotbal Club Municipal Tîrgu-Mureş – fotbal Liga a II-
a (promovată în Liga a I-a) şi fotbal feminin (Campioană Naţională şi 
câştigătoarea Cupei României); Baschet Club Mureş – baschet masculin 
Divizia A (vicecampioană naţională); C.S. Nova Vita – baschet feminin Divizia 
A; C.S. Universitar – volei feminin Liga a I-a (locul V); Clubul Sportiv City’Us 
– Futsal Liga a I-a (Campioană Naţională şi câştigătoarea Cupei României). 

Implicarea Primăriei în sprijinirea acestor cluburi a avut rezultate 
benefice, după cum am arătat, în anul 2013, obţinându-se performanţe de 
excepţie,  3 cluburi din cele 5 participă în cupele europene (C.S. City’Us, B.C, 
Mureş şi C.S. Universitar). 

De asemenea au organizate concursuri de proiecte pentru sprijinirea 
sportului de performanţă, a sportului şcolar şi a sportului pentru toţi.  Dintre 
acestea amintim: S.C. Mureşul – handbal feminin Liga a II-a, C.S. Ringbox – 
box, C.S. Electromureş-popice feminin, C.S. Dragon Do-arte marţiale, B.C. 
Sirius-baschet-copii şi juniori, la sportul de performanţă;  Liceul cu Program 
Sportiv „Szász Adalbert”, Clubul Sportiv Şcolar la sportul şcolar;  A.S. 
Olympikus, A.S. Klarisz Euro Hilfe, Fundaţia Procardia, la sportul pentru toţi. 

Au fost organizate acţiuni sportive în colaborare cu diverse structuri 
sportive, dintre care amintim:  activităţi sportive din cadrul “Zilelor 
Tîrgumureşene (19 competiţii, concursuri şi demonstraţii); Cupa “Mărţişorului” 
la box;  Olimpiada Sportivă a Preşcolarilor; organizarea, în colaborare cu C.S. 
Gladius a Campionatulu Naţional de Babybaschet şi Minibaschet;  
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semimaratonul Mureş, ocazionat de sărbătorirea „Zilei Europei”,organizarea în 
colaborare cu Asociaţia „Ivan Patzaichin-Mila 23” a evenimentului nautic 
„Descoperă Rowmania” (concurs Canotcă 10+1), organizarea în colaborare cu 
C.S. City’Us a unei grupe din Champions League la futsal. 

 

 
 

            În vederea petrecerii într-un mod organizat a timpului liber, Primăria 
Municipiului Tîrgu-Mureş coordonează activitatea de minifotbal în Complexul 
Week-End, unde se desfăşoară 3 campionate: Old Boys-40 (sâmbătă), Old 
Boys-35 şi Campionatul 7+1 (duminică). (SERVICIUL ACTIVIT ĂŢI 
CULTURALE, SPORTIVE ŞI DE TINERET) 
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Centrul Cultural  MIHAI EMINESCU 
 
 

 
 

Activităţile culturale şi de divertisment se desfăşoară în sala mare (300 de 
locuri), sala mică (35 de locuri) şi în holul expoziţional în suprafaţă e 200 mp şi 
în incinta Clubului Tineret. 

Evenimentele lunii ianuarie au fost dedicate în cea mai mare parte 
omagierii Poetului Naţional, prin depuneri de coroane şi jerbe de flori la statuia 
poetului şi spectacolul omagial de poezii şi romanţe, precum şi expoziţia de 
grafică a artistului  Horea Remus Epure, „Itinerarii eminesciene”. Tot aici s-a 
desfăşurat spectacolul aniversar organizat prilejuit de Zilele Liceului Pedagogic 
Mihai Eminescu din municipiu. 

La începutul lunii februarie, cu sprijinul primăriei, sala mare a găzduit 
evenimentul „Ziua Roşia Montană”, apoi competiţia culturală pentru liceeni 
organizată de Fundaţia Comunitară Mureş şi expoziţia tinerelor talente „I love 
Tîrgu Mureş” şi concursul anual al studenţilor arhitecţi din Cluj-Napoca   
  Ziua Interna ţională a femeii a fost marcată printr-un spectacol festiv, 
organizat de primărie în colaborare cu Asociaţia Culturală Mioriţa, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Mureş şi Palatul Copiilor din Tîrgu Mureş. În colaborare cu 
Fundaţia Alpha Transilvană, au fost organizate cursuri de mediator social 
(acestea continuând pe tot parcursul anului) iar la 20 martie, în holul Centrului 
s-a desfăşurat Bursa locurilor de muncă, în organizarea SC GPT Lora Services. 
Tot în martie sala mare a găzduit un spectacol la care şi-au dat concursul copiii 
din centrele de plasament din oraş. 

La începutul lunii aprilie a fost marcată Ziua Jandarmeriei Române 
printr-un spectacol folcloric organizat de primărie în colaborare cu  Jandarmeria 
Tîrgu Mureş. În holul Centrului a fost organizat Târgul Colecţionarilor, în 
colaborare cu Asociaţia Filatelică Română. Printre evenimentele lunii s-au mai 
numărat: un spectacol caritabil de cântece religioase organizat în colaborare cu 
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Parohia Română Ortodoxă Crăciuneşti, vernisajul Expoziţiei Naţionale de 
Pictură organizat de Uniunea Artiştilor Plastici în colaborare cu primăria şi 
Bursa locurilor de muncă, în organizarea AJOFM Mureş. 

 

 
 
În luna mai sala mare a găzduit un eveniment dedicat Zilei Poliţiei 

Locale, festivităţi de absolvire organizate de liceele şi Colegiile Naţionale din 
municipiu, festivalul studenţesc de dans- duete „paşi în doi”,o seară 
studenţească organizată de Asociaţia Studenţilor Maghiari la Club Tineret, 
petreceri studenţeşti (Europa Day Party, Latino Party). 

 
În cadrul Zilelor Târgumure şene Centrul a fost gazda  mai multor 

manifestări subsumate evenimentului: Seara de romanţe maghiare, un spectacol 
de muzică folk susţinut de Nici Alifantis şi Mircea Baniciu, Glocal IV şi Glocal 
V , Oraş Digital, în colaborare cu Universitatea Cultural-Ştiinţifică şi Astur 
Mureş, „Nunta de Aur”, o lansare d ecarte şi o conferinţă Lucian Blaga, în 
colaborare cu Societatea Scriitorilor Mureşeni şi Editura „Ardealul”, spectacolul 
de scenete şi coruri „Tinere talente”, în colaborare cu Societatea Culturală 
„Miori ţa”. Pe parcursul lunii Centrul a găzduit serbări de sfârşit de an şcolar 
organizate în colaborare cu instituţiile de învăţământ din oraş, precum şi 
Festivalul de dansuri populare maghiare organizat de Ansamblul artistic 
„Boroka”.’ 

În iulie, în sala mare s-a desfăşurat un concurs de şah, iar la începutul 
lunii august aici a avut loc spectacolul aniversar ce a marcat 35 de ani de carieră 
a interpretei Leontina Pop. Holul Centrului a găzduit Expoziţia Internaţională de 
Fotografie organizată în cadrul concursului televiziunilor, SIMFEST, precum şi 
concertul Galei Laureaţilor SIMFEST. 
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Societatea Naţională de Chimie a organizat în septembrie, la Tîrgu 
Mureş, Conferinţa Naţională de Chimie, locul de desfăşurare fiind sala mare a 
Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, la fel ca şi Conferinţa şi Expoziţia 
Farmaceutică, manifestare organizată, tot în septembrie, de către Colegiul 
Farmaciştilor, în colaborare cu primăria. 

 
Aniversarea a 40 de ani de la înfiinţarea Liceului Tehnologic 

Electromureş, Zilele Gimnaziului „Serafim Duicu”,Conferinţa Energetică 
organizată de primărie în colaborare cu Universitatea Cultural-Ştiinţifică, 
Concursul şi Festivalul Artiştilor Amatori, baluri ale Bobocilor, Ziua 
Internaţională a Vârstnicilor, petreceri studenţeşti – Saturday Night party, Disco 
Dance Party au fost câteva din evenimentele lunii octombrie găzduite de Centrul 
Cultural „Mihai Eminnescu”, evenimentul lunii, dar şi al anului, constituindu-l 
concertul susţinut, la 28 octombrie, la Tîrgu Mureş, de celebrul Julio Iglesias. 

În noiembrie, Organizaţia Studenţilor la Medicină Dentară . cu sprijinul 
primăriei, a organizat, în sala mare, spectacolul Miss Unifest 2013, tot în 
această lună desfăşurându-se, în sala mare, Festivalul Naţional Studenţesc de 
Satiră şi Umor  organizat în colaborare cu Casa de Cultură a Studenţilor şi 
Festivalul- concurs Naţional  Umanitar, organizat în colaborare cu Federaţia 
Star Music.           
   

Decembrie a debutat cu spectacolul aniversar „La mul ţi ani, România!”, 
dedicat Zilei Naţionale a României, organizat în colaborare cu Asociaţia 
Culturală „Miori ţa”, pe parcursul lunii având loc o serie de spectacole caritabile 
(organizate de Children High Level Group, Club Rotaract), spectacole pentru 
copii – Divertis Show – organizate de Showlandia Tîrgu Jiu, precum şi 
manifestări prilejuite de Zilele Universităţii de Medicină şi Farmacie. 

Unul dintre cele mai atractive evenimente, care s-a bucurat de un succes 
deosebit, a fost concursul „Ardelenii au talent”, desfăşurat în sala mare, în 
organizarea Asociaţiei Culturale „Mioriţa”, cu sprijinul primăriei. 
Spectacole  de Crăciun, organizate de Universitatea „Petru Maior”, 
Universitatea „Dimitrie Cantemir”, concerte de colinde interpretate de Ciprian 
Istrate şi preoţi ai Protopopiatului Judeţului Mureş, au fost dedicate sărbătorilor 
de sfârşit şi început de an. 

Pe tot parcursul anului, în cadrul Centrului s-au desfăşurat, de asemenea, 
S cursuri de yoga, cursuri de medicină tradiţională Ajurveda, prezentări de 
produse naturiste, seri studenţeşti, cursuri de limba germană organizate de 
Universitatea Cultural-Ştiinţifică, manifestări culturale organizate în colaborare 
cu instituţii şi asociaţii de profil. 
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Terenul de la Spitalul Judeţean – câştigat în instanţă 
 
 

 Activitatea specifică instanţei de judecată a fost concretizată în 
reprezentarea intereselor primarului Municipiului, Primăriei Municipiului, 
Consiliului Local al Municipiului şi Municipiului Tîrgu Mureş. 
Pe  parcursul anului 2013 s-au înregistrat un număr de 75 de acţiuni în justiţie 
noi, la care s-au adăugat şi celelalte dosare de instanţă nefinalizate în anii 
trecuţi, ceea ce a determinat instrumentarea de către consilierii juridici  a unui 
număr de 187 de dosare, din care.  55 au fost câştigate, 16 admise (pierdute), 6 
suspendate, 8 perimate şi 102 se află  pe rolul instanţelor de judecată în diverse 
stadii procesuale. 
Dintre aceste dosare unele au o importanţă deosebită datorată obiectului lor: 

- dosar având ca obiect acţiune în contencios administrativ privind anularea 
parţială a Anexei nr. 1, poziţia 105 la HG nr. 867/2002 precum şi 
anularea parţială a unor înscrisuri din Anexa nr. 1 la HG nr. 964/2002 
(este vorba de suprafaţa de 20 ha teren care trebuia să fie atribuit pentru 
construirea Spitalului Clinic Universitar de Urgenţă, teren care s-a 
transmis din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în 
proprietatea judeţului Mureş, fără consultarea prealabilă a autorităţii 
publice locale).  
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Prin Sentinta nr.35/2012 a Curţii de Apel Tg. Mureş, pronunţată în dosar 
nr. 209.1/43/2010, definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 
7312/19.11.2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a fost admisă 
actiunea, s-a dispus anularea partiala a Anexei 1 - pozitia 105 la HG nr. 
867/2002 si anularea partiala a unor inscrieri din Anexa 1 la HG nr. 
964/2002, pozitiile 283,283, 287 si 291, Primarul Municipiului Tg. Mureş 
având câştig de cauză. 

- Promovarea unei acţiuni în revendicarea imobilului situat în municipiul 
Tg. Mureş, str. Tuşnad nr. 5  

- Promovarea unei acţiuni în revendicare a terenului situat în Tg. Mureş, 
str. Primăriei nr. 2 (parcare Hotel Parc). 

 
În ceea ce priveşte litigiile având ca obiect anularea unor hotărâri ale 

Consiliului Local al Municipiului Tg.Mureş menţionăm litigiile privind: 
 -anularea HCL Tg.Mureş nr. 395/30.11.2011 privind unele măsuri în 

aplicarea art.107 din Legea nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei şi a HCL Tg. Mureş nr. 9/26.01.2012 privind modificarea şi 
completarea Hotărârii Consiliului Local nr.395/2011, promovate de SC 
TEXTILA MUREŞ SOCOM, SC ELECTROMECANICA S.C.M. – Tg.Mureş 
şi SCCA IGIENA MUREŞ, respinse definitiv şi irevocabil; 

   - anularea HCL  nr.138/20.12.2012 , privind stabilirea unor taxe 
speciale pentru persoanele fizice şi juridice care deţin folosinţa unor imobile 
aflate în proprietatea  municipiului Tg.Mures - pct.8 anexa 1 - " taxe de 
folosinţã teren proprietatea mun.Tg.Mures cu titlu de zonã de protecţie sonde şi 
echipamente pentru persoane juridice private" – respinsă în primă instanţă de 
Tribunalul Mureş. 

    - majorarea despăgubirilor calculate prin HCL nr. 49/29.03.2012 
privind exproprierea imobilului situat în Tg. Mureş, str. Baladei nr. 1, pe rolul 
instanţei de judecată. 

În calitate de persoane cu atribuţii de soluţionare a cererilor formulate 
în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în 
mod abuziv de către stat, în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, am 
asigurat evidenţa, realizarea corespondenţei cu Autoritatea Naţională pentru 
Restituirea Proprietăţilor, precum şi formularea de propuneri privind 
soluţionarea cererilor transmise în temeiul Legii nr. 10/2001. 

În prezent, la nivelul instituţiei noastre nu există notificări nesoluţionate, 
din totalul de 1720 notificări depuse în temeiul Legii nr 10/2001. 

De asemenea, s-a luat act de apariţia Legii nr. 165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, 
precum şi de modificările aduse acestui act normativ prin Legea nr. 368/2013 şi 
OUG nr. 115/2013. 

În acest sens, s-au realizat adrese de completare a documentaţiei pentru 
dosarele restituite de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea 
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Proprietăţilor, informându-se petenţii asupra termenului de depunere de 90 
zile/120 zile, care constituie un termen de decădere. 

În dosarele în care Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 
a impus acest lucru, s-au modificat dispoziţiile emise în acord cu noile cerinţe şi 
în raport de moştenitorii care au intervenit în dosarele administrative 
(SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS ADMINISTRATIV) 

 
 

154 de locuinţe repartizate din fondul locativ 
 

Potrivit unui raport întocmit de Serviciul activităţi culturale, sportive, 
tineret şi locativ din cadrul DASCP, în anul 2013 au fost achiziţionate 136 de  
apartamente în Bulevardul Pandurilor nr.44-46, din care 114 au fost repartizate, 
restul de 22 fiind oferite MApN. 

În cadrul comisiei de specialitate, anul trecut s-a aprobat repartizarea din 
fondul locativ existent a 11 locuinţe sociale, 4 locuinţe pentru pensionari, 9 
locuinţe pentru tineri – ANL, 13 locuinţe de necesitate, 2 locuinţe de serviciu şi 
o locuinţă – chirie fond de stat. 

 În total, pe parcursul anului au fost repartizate 154 de locuinţe. 
Prin recazarea  a 16 familii, s-a reuşit desfiinţarea barăcilor din strada 

Băneasa nr. 8 C.  
În materie locativă, au fost emise 19 dispoziţii de primar şi au fost 

elaborate 9 proiecte de hotărâri şi expuneri de motive.  
În ce priveşte gestionarea bazei de date, au fost înregistrate 557 de cereri 

de locuinţe sociale, 91 de cereri pentru chirie – fond de stat, 34 de cereri ale 
chiriaşilor evacuabili din locuinţe retrocedate, 458 de cereri de locuinţe pentru 
tineri şi 30 de cereri pentru locuinţe de serviciu. 

Printre activităţile specifice compartimentului (întocmirea referatelor 
pentru comisia de locuinţe, a proiectelor de hotărâri, preluarea dosarelor, 
calcularea punctajelor etc.), se numără elaborarea, în 2014, a metodologiei 
pentru repartizarea  viitoarelor locuinţe situate pe strada Gheorghe Doja (Liceul 
de Chimie). 

În 2013, comisia de specialitate pentru repartizarea spaţiilor cu alt ă 
destinaţie decât cea de locuinţe a luat în discuţie 48 de prelungire a 
contractelor de închiriere, 16 repartizări de spaţii şi 12 solicitări de spaţii (plus 9 
în afara termenului legal). Au fost elaborate 11 proiecte de hotărâri şi expuneri 
de motive. De asemenea, a fost verificat modul de folosire şi întreţinere a 
spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă la un număr de56 de spaţii: 
ONG şi partide politice – 49, instituţii bugetare – 3, beneficiari ai legii nr. 
341/2004 – 5 , din care 3 au devenit disponibile, societăţi comerciale – 3. 
Juriştii din cadrul compartimentului au reprezentat instituţia în 16 litigii aflate 
pe rolul instanţelor. S-au reactualizat şi aprobat listele solicitanţilor de spaţii cu 
altă destinaţie decât locuinţă  pentru anul  2013: asociaţii neguvernamentale –  9 
solicitanţi, partide politice – 3 solicitanţi. 
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Tutele şi curatele 
 

Pe parcursul anului au fost efectuate 152 anchete sociale la solicitarea 
instanţelor de judecată  în cauzele de divorţ cu minori, reîncredinţare minori şi 
în cauzele privind suspendarea sau amânarea executării pedepsei, 12 anchete 
fiind aflate pe rol. 
La solicitarea notarilor publici s-au efectuat 49  anchete sociale în cauzele de 
divorţ prin acordul soţilor cu minori, 81 referate şi proiecte de dispoziţii 
pentru numire de curatori speciali pe seama bolnavilor psihici care urmează a 
fi puşi sub interdicţie.  

În baza prevederilor Codului Civil, respectiv Acordului de colaborare 
încheiat cu Judecătoria Tg-Mureş, s-au întocmit un număr de  51 de inventare 
(deplasare la domiciliu) privind bunurile interzisului judec ătoresc, conf. 
Codului civil şi 24 adrese de înaintare a inventarelor la instanţa de 
judecată. De asemenea, au fost redactate 53 referate şi proiecte de dispoziţii , 
în scopul numirii  de curatori speciali pe seama minorilor, respectiv 41 de 
încuviinţări  date părin ţilor  pentru asistarea sau reprezentarea acestora în faţa 
notarilor publici, în vederea efectuării unor operaţiuni juridice; 

Sub aspectul asistării persoanelor vârstnice la încheierea contractelor  
de întreţinere de către delegaţii autorit ăţii tutelare, precizăm că au fost 
asistaţi la notarul public în baza delegaţiei 14 persoane vârstnice, întocmindu-
se un număr de 14 anchete sociale, din care 5 anchete s-au întocmit la 
solicitarea persoanei vârstnice întreţinute, pentru reziliere contract, conform 
Legii 17/2000; 
  La solicitarea D.G.A.S.P.C. MUREŞ s-au efectuat un număr de 218 
anchete sociale în scopul luării unor măsuri de ocrotire, un număr de 11 
monitorizării asupra minorilor, 16 anchete sociale pentru plasament minori, 
precum şi 4 anchete sociale în vederea reînnoirii atestatului pentru asistenţii 
maternali. 
Au fost efectuate  de 126 anchete sociale necesare completării dosarelor în 
cadrul programului naţional “Bani de liceu”, Bani pentru calculator”, „Burse 
sociale pentru studenţi”, „Acordarea de rechizite şcolare,” Burse medicale”, 
„Orientare şcolară”, „Bursă socială”, „Bursă de studiu”;de asemenea, au fost 
întocmite 75 de anchete sociale pentru completarea dosarului de obţinere a 
indemnizaţiei pentru creşterea copilului, respectiv pentru obţinerea 
stimulentului de inserţie. 

Au fost preluate şi verificate în luna ianuarie 2013 un număr de 348 dări 
de seamă anuale, privind modul de exercitare de către tutori a sarcinilor 
privind bunurile şi drepturile băneşti ale interzişilor judecătoreşti,  6 dări de 
seamă anuale pe seama minorilor, de asemenea s-au preluat şi verificat 38 de 
dări de seamă generale ale tutorilor, ca urmare a decesului interzisului, 
respectiv, înlocuire tutore, conform Codului civil, fiind înaintate instanţei 
judecătoreşti. (SERVICIUL AUTORITATE TUTELAR Ă) 
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Ajutoare şi programe sociale 
 
 În cursul anului 2013, s-au acordat, în baza prevederilor legale în vigoare, 
următoarele servicii sociale : ajutor social (venitul minim garantat): 200 
dosare/lună; cantină socială : 1.380 porţii/lun ă; ajutor de urgenţă  pentru o 
familie şi în vederea asigurării unui sistem individual de preparare a apei calde 
şi termiei, pentru 460 familii/persoane singure. Un număr de  862 de familii au 
beneficiat de alocaţie pentru susţinerea familiei; s-au înregistrat 1011 
beneficiari de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului în vârstă de 
până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani (respectiv până la 
7 ani, potrivit legii). 

De servicii sociale la domiciliu şi ajutor material , în colaborare cu 
organizaţii neguvernamentale, au beneficiat 12 fundaţii (circa 400 
beneficiari/an). 

Transport urban gratuit  pentru persoane cu handicap şi însoţitorii 
acestora, pentru elevi, studenţi, pensionari, revoluţionari, veterani de război, 
persecutaţi politic şi deportaţi a fost acordat unui număr de circa 40.000 
beneficiari. 

O sută de persoane vârstnice dependente s-au bucurat de servicii 
comunitare acordate la domiciliu, potrivit legii. 

Lunar, s-au înregistrat 120 de cazuri de acordare a unor servicii de 
cazare a persoanelor adulte şi a familiilor fără adăpost, asistenţă medicală, 
servicii de consiliere, sprijin pentru refacerea actelor de identitate, găsirea unui 
loc de muncă şi reintegrare în mediul familial natural şi în comunitate. 

Pentru prevenirea abandonului familial si şcolar, la Centrul de zi 
Rozmarin,  se asigură pentru 90 de copii preşcolari şi şcolari din familii cu risc 
de marginalizare socială (cu vârsta cuprinsă între 3 şi 9 ani), transport, hrană, 
program educaţional şi consiliere atât pentru copii, cât şi pentru părinţi. 

 

 
 

În cursul anului 2013 s-a finalizat extinderea şi renovarea corpului de 
clădire A al Centrului de zi Rozmarin din str. Luduşului nr.29. Astfel, toţi copiii 
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înscrişi la Centru au început anul şcolar 2013-2014 în acelaşi imobil şi nu 
dispersaţi în săli libere la diferite şcoli, ca în anii precedenţi.    

A continuat programul „Să ne îngrijim bunicii”,  prin acordarea unui 
meniu cald de două ori pe săptămână, unui număr de 50 de persoane, lunar. 

În ce priveşte ajutorul pentru înc ălzirea locuinţei cu energie termică 
furnizată în sistem centralizat, cu gaze naturale, energie electrica sau cu lemne, 
acesta a fost acordat unui număr de  4.500 de beneficiari. 

 
În luna aprilie  s-a înregistrat un număr de 6.100 de beneficiari de tichete 

sociale acordate în baza HCL nr.114/31.03.2011, în valoare de 70 lei/lună 
pentru cei cu venit net  până la 615lei/lună/persoană şi nu deţin bunuri ce 
conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze 
naturale, precum şi pentru persoanele cu handicap grav cu însoţitor (fără asistent 
personal), indiferent de veniturile realizate. 

În anul 2013,la Dispeceratul Integrat de Urgenţă au fost  556.084 de  
apeluri, din care pentru poliţie 18.273, ambulanţă 84.875, ISU SMURD 2.630, 
jandarmerie 387, restul apelurilor fiind nejustificate. 

Prin HCL nr.99/12.10.2012 s-a aprobat acordarea unor mese de trei ori pe 
săptămână pentru familiile/persoane singure ale căror venit nu depăşeşte cel 
pentru acordarea ajutorului de încălzire cu energie termică furnizată în sistem 
centralizat. De acest program social, până în luna mai 2013,au beneficiat, în 
medie, 640 persoane/lună.    

Pe parcursul anului, la Serviciul Public de Asistenţă Socială s-au 
înregistrat peste15.000 adrese. De asemenea, au fost efectuate peste11.000 
anchete sociale şi s-au adresat direct S.P.A.S. peste 74.000 persoane. 
(SERVICIUL PUBLIC DE ASISTEN ŢĂ SOCIALĂ) 
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Fond funciar şi Registru agricol 
 
Comisia municipală de fond funciar a analizat şi soluţionat doar  20 de 

cereri depuse de persoane fizice în baza Legii nr.247/2005, iar propunerile 
Comisiei cu modul de soluţionare nu au mai fost înaintate la Comisia 
judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor din cadrul Institu ţiei Prefectului Judeţul Mure ş, ca urmare a 
apariţiei Legii nr.165/2013.Aceasta prevede, la art. 7,  că până la întocmirea 
situaţiei centralizatoare la nivel local, se suspendă emiterea hotărârilor de 
validare/invalidare de către Comisiile judeţene de fond funciar, eliberarea 
titlurilor de proprietate, punerea în posesie de către comisiile locale de fond 
funciar, precum şi orice alte proceduri administrative în domeniul restituirii 
fondului funciar. 

Faţă de această prevedere legală, Comisia municipală de fond funciar a 
fost obligată a relua toate cererile atât cele soluţionate cât şi cele 
nesoluţionate, în vederea reanalizării actelor anexate acestora şi în cazurile 
în care s-a impus sau se impune  să solicite petenţilor a depune alte 
documente în completare. Tot conform prevederilor Legii nr.165/2013, 
persoanele fizice pot opta pentru returnarea dosarelor de despăgubiri de la 
Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor Bucureşti, în vederea 
retrocedării în natură a suprafeţei de teren cu care au fost validate pentru 
acordare de despăgubiri, astfel că la nivelul comisiei noastre au fost returnate 2 
dosare care implică retrocedare în natură a terenului în suprafaţă de 9359 mp. 

Şi la această dată se lucrează la inventarierea tuturor terenurilor 
aflate pe raza administrativă a municipiului Tg-Mure ş, cu menţiunea că 
termenul de inventariere a fost prelungit prin Legea nr.368/18.12.2013, 
respectiv OUG nr.115/24.12.2013. 
  În cursul anului 2013 s-au aflat pe rolul instanţelor de judecată  23 de 
dosare având ca obiect fond funciar (din care 5 nou înregistrate),  4 dosare 
finalizate în decursul anului, cu sentinţe definitive si irevocabile, 4 dosare 
finalizate în primă instanţă şi 3 dosare suspendate. 
Au fost actualizate 4034 poziţii în 134 de volume din registrul agricol 
referitoare la gospodăriile persoanelor fizice cu domiciliul în municipiul 
Tg-Mureş, în 8 volume referitoare la persoane fizice străinaşi, un volum 
persoane juridice locale şi un volum persoane juridice străinaşi.  
Au fost  eliberate 101 Certificate de producător agricol şi 5515 adeverinţe 
după Registrul Agricol  necesare diferitelor persoane fizice, impuse prin 
dispoziţii legale în vigoare. 
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Spaţiu de joacă pentru copii, la « Weekend » 
 
 

 

 
 
 
 La 10 august 2013, a avut loc deschiderea oficială pentru public a 
spaţiului de joacă pentru copii, dotat cu piscină de înot cu figurine cu ţâşnitori 
de apă, situat în imediata apropiere a vestiarului central şi a celorlalte bazine de 
înot pentru copii. 

S-au finalizat şi  recepţionat lucrările de la complexul structurat cu 
tobogane cu jet de apă, pompe pentru recircularea apei şi bazin de înot pentru 
copii, investiţie în valoare de 2.738.999,67 lei. Complexul  este compus din 3 
tobogane,  diferite, viu colorate pentru diversificarea distracţiei publicului 
vizitator. 
 Totalul sumelor încasate la Administraţia Complexului de Agrement şi Sport 
„Mureşul”,Bazinul Acoperit Piscină „ing. Mircea Birău”,Bazinul Olimpic şi 
Academia de Sport se cifrează la 1.880.900 lei.  
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În anul 2013 s-au înregistrat aproximativ de 300.000 vizitatori. 

(ADMINISTRA ŢIA COMPLEXULUI DE AGREMENT ŞI SPORT 
„MURE ŞUL”)    
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Continuă lucrările de reamenajare în Cetate 
 
 

Serviciul de specialitate s-a implicat în organizarea şi asigurarea 
desfăşurării evenimentelor culturale majore ale oraşului, a altor evenimente ce 
s-au desfăşurat în 2013 în Parcul Municipal, Centrul Cultural Mihai Eminescu, 
Piaţa Trandafirilor, Teatrul de Vară, Cinematograful Arta şi Platoul Corneşti:  
spectacole de teatru în aer liber şi spaţii neconvenţionale, concerte, recitaluri cu 
caracter cultural artistic în spaţii interioare şi exterioare; colocvii, conferinţe, 
expoziţii de pictură şi artă plastică, seminarii cu teme cultural-artistice; festival 
de film; gale de film; activităţi şi evenimente cu caracter intercultural şi 
interetnic; festivaluri folclorice şi etnografice; târguri meşteşugăreşti, 
evenimente complexe pentru copii; lansări de cărţi, reviste; întâlniri cu oameni 
de cultură; manifestări organizate de asociaţii, organizaţii şi firme private cu 
caracter naţional şi internaţional.  

 

 
 
Au continuat lucrările pentru reamenajarea şi conservarea Cetăţii 

Medievale, amenajarea şi asigurarea logisticii pentru evenimentele majore din 
Parcul municipal, Platoul Corneşti, Centru şi alte amplasamente: Zilele 
Târgumureşene, Serbările copilăriei, Festivalul vinului şi a artei meşteşugăreşti, 
Orăşelul copiilor, Târgul de Crăciun.  

Preocupare deosebită pentru locaţiile de agrement: lucrări la pista de 
alergare, trenuleţ şi alei de promenadă, Orăşelul şi patinoarul copiilor (cu 2400 
mp patinoare, alei de gheaţă, căsuţe – zone de odihnă şi alimentaţie publică)  
lucrări de întreţinere la parcul copiilor - obiective noi de joacă, noi suprafeţe cu 
dale de cauciuc, podină de lemn şi dale înierbate, mese de tenis, mobilier pentru 
parcuri – (aprilie – mai), patinoar, terenuri de tenis şi badminton. 
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Peste 8.300 de copii  şi 7.500 de adulţi au călătorit cu trenuleţul Thomas, 
la Platoul Corneşti, iar pe timpul iernii, la patinoarul din Parcul Municipal, 
15.000 de copii şi peste 9.000 de adulţi au practicat sportul preferat 
(SERVICIUL PUBLIC DE UTILIT ĂŢI MUNICIPALE) 
 
 

În pieţe – condiţii optime pentru desfacerea şi valorificarea produselor 
 
 

 
 

Activităţile desfăşurate în pieţele din municipiu au fost  menite să 
dezvolte un cadru unitar şi organizat a activităţii comerciale, în scopul asigurării 
comerţului în aceste areale, si a creării condiţiilor corespunzătoare 
producătorilor şi agenţilor economici pentru desfacerea, respectiv valorificarea 
produselor. 

În Piaţa Cuza Vodă s-au făcut reparaţii la linia de alimentare cu energie 
electrică a spaţiilor din zona aleii principale de acces pietonal din strada Cuza 
Voda; a fost extins sistemul video şi antiefracţie şi a fost îmbunătăţit sistemul de 
securitate. 
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Piaţa Dacia a fost transformată într-un complex modern, în urma unei 
ample activităţi de modernizare şi reabilitare, ce a constat în:  lucrări de 
canalizare, pavare a platformei, acoperiş metalic nou peste platoul cu mese 
pentru vânzare, iluminat, reabilitarea clădirii administrative ceea ce a presupus 
lucrări de reparaţii la faţade, amenajare birou şi grup social, reamenajarea 
platoului pieţei cu spaţii bine delimitate ca urmare a achiziţionării de mese din 
fibra de sticlă, cu uşă metalică, ce asigură şi depozitarea mărfurilor pe timpul 
nopţii, date în folosinţă comercianţilor din pieţe,  sistem de monitorizare video 
performant menit sa asigure protecţia consumatorilor si a vânzătorilor. 
        În Piaţa 1848 s-a procedat la: execuţia unui platou betonat armat pentru 
depozitarea si spălarea recipientelor pentru gunoi si execuţia unei instalaţii de 
alimentare cu apă pentru spălarea recipientelor. 
    A fost introdus modulul video pe site-ul societăţii, câte o camera in 5 
pieţe (Cuza Vodă, Diamant, Dacia, 1848, 22 Decembrie 1989) cu imagini 
live.  

De reţinut, este faptul că toate aceste lucrări sunt suportate din bugetul 
propriu, cu această destinaţie, fiind limitate, aşadar, de resursele avute la 
dispoziţie, dar în deplină concordanţă cu voinţa cetăţeanului. 

Prin strategia de dezvoltare şi modernizare a pieţelor din municipiul Tîrgu 
Mureş s-a urmărit în principal, promovarea rolului local şi regional al pieţelor – 
centre publice de desfacere, precum şi stimularea şi susţinerea agenţilor 
economici, utilizatori ai pieţelor, în scopul creşterii competitivităţii acestora. 
(S.C. ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE  S.R.L. 
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ZOO TÎRGU MURE Ş 
 
 

 
 

O serie de lucrări efectuate pe parcursul anului au avut menirea de a 
îmbunătăţi substanţial condiţiile de viaţă ale animalelor de la Zoo. Acestea 
constau în: amenajarea interioară a pavilionului pentru elefant ( un bazin în 
padocul extern), lărgirea padocului pentru ratoni, amenajarea padocurilor pentru 
Capibara şi lilieci, mărirea padocului pentru cobai şi iepuri, modificarea 
padocurilor pentru magoţi şi mandril ş.a. 

Afectivul de animale a fost diversificat prin achiziţionarea de crocodili, 
coaţi, mistreţi, capibara, liliac fructifer – noi atracţii pentru iubitorii de animale. 

Pe parcursul anului au fost organizate activităţi educaţionale pentru copii, 
jocuri interactive, precum şi sărbătorirea Zilei Internaţionale a Animalelor. 
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