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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2014 AL 
PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÎRGU MURE Ş, DORIN 

FLOREA 
 

Preocuparea majoră şi imediată a Municipiului Tîrgu-Mureş a fost, şi în 2014,  
finalizarea cu succes a proiectelor cu finanţare din fonduri europene aflate în 
implementare, ale căror contracte de finanţare au fost semnate în 2009-2013, precum şi 
absorbţia de fonduri nerambursabile  alocate României pentru perioada de programare 
2007-2014 şi neutilizate ca urmare a gradului de absorbţie scăzut la nivel naţional. 

Totodată, având în vedere Acordul de parteneriat  2014-2020, încheiat între 
Comisia Europeană şi România şi semnat în cursul lunii august 2014, a fost elaborat la 
un portofoliu de proiecte de interes regional cu fişe de proiecte care vor sta la baza 
atragerii de fonduri europene pentru investiţiile oraşului pentru perioada imediat 
următoare. 

 Ţinând cont de  regulile care au stat la baza alocării fondurilor nerambursabile, 
în funcţie de criteriile de eligibilitate ale programelor de finanţare, preocuparea majoră a 
fost întocmirea documentaţiilor solicitate de Autorităţile de Management pentru: 
elaborarea cererilor de finanţare în vederea  accesării de noi fonduri nerambursabile; 
aprobarea proiectelor aflate în evaluare în vederea semnării contractelor de finanţare; 
aprobarea cererilor de  plată şi rambursare pentru proiectele aflate în implementare. 

Concret, s-au aflat în implementare  5  proiecte aferente contractelor de finanţare 
semnate la nivelul perioadei  2009-2013 în valoare totală de  226,8 milioane lei. 

Au fost finalizate  în cursul anului 2014 un număr de 2  proiecte în valoare 
totală de aproximativ 34,7 milioane lei. 

Din fondurile europene necheltuite şi necontractate la nivelul Regiunii Centru, 
Municipiul Tg. Mureş a întocmit şi depus la Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
CENTRU prin Programul Operaţional Regional un număr de 9 cereri de finanţare în 
valoare totală de 85,5 milioane lei pentru reabilitarea blocurilor, finalizarea unor lucrări 
de reabilitare şi mansardare şcolilor şi pentru reabilitarea infrastructurii rutiere din 
Municipiul Tg. Mureş. Toate cererile de finanţare au fost aprobate. 
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SERVICIUL PROIECTE CU FINAN ŢARE INTERNA ŢIONAL Ă 
 

I. PROIECTE FINALIZATE ÎN ANUL 2014 
 

Modernizare reţea 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 şi a fost finalizat în 06.03. 2014 

 
 

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. Proiectul s-a finalizat în 16.03.2014. 
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II.  PROIECTE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE ÎN ANUL 2014 CU 

ŞANTIERE ÎN LUCRU 
 
 

Reamenajare şi conservare Cetatea Medievală Tîrgu Mure ş 
 

            
  

                            
 

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  

 
 
 

Modernizare reţea stradală în municipiul Tîrgu Mure ş – tranşa II 
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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. 
 
PRECIZARE: proiectul „Modernizare re ţea stradală în municipiul Tîrgu-Mure ş – 
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. 
 
 

Modernizare şi reamenajare spaţii publice de agrement Platoul Corneşti 
 

 
 

 
                          
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
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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      Reabilitare sit poluat istoric iaz batal de deşeuri 30 ha – Tîrgu Mureş 
 
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. 
 
 

III.  PROIECTE APROBATE PENTRU FINAN ŢARE NERAMBURSABIL Ă ÎN 
ANUL 2014 

 
Creare stradă de legătur ă între strada Livezeni şi Spitalul Judeţean 

de Urgenţă Mureş 
 
 

 
 
 

 
 
Partener: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere 
Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană  
Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană 

Valoare totală: 45.301.817,00lei; Asistenţă financiară nerambursabilă inclusiv 
TVA: 26.377.010,00 lei 

Proiectul prevede realizarea unui culoar de legătură între Spitalul Judeţean 
Mureş  şi strada Livezeni, format dintr-o reţea de străzi urbane (artere principale şi 
secundare ) grupate ca un tot unitar. 
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  Proiectul prevede reabilitarea a unui număr de 12 străzi existente, înlocuire 
reţele edilitare de apă şi canalizare, reţea nouă de iluminat public şi canalizaţie pentru 
fibra optică inclusiv reabilitarea parcului Mihai Eminescu care se află pe acest traseu.  
Strazile care sunt propuse pentru reabilitare :  LIVEZENI (tronson str.Sf.Ioan-B-dul 1 
Dec.1918), CUTEZANTEI, LALELELOR, GLORIEI, B-dul 1 DECEMBRIE 
1918(tronson str.Lalelelor-Str.Stefan Cel Mare), STEFAN CEL MARE, BOLYAI 
FARKAS(tronson str.Stefan Cel Mare-str.Mihail Kogalniceanu), strada M. 
KOGALNICEANU, Piaţa PETOFI SANDOR, P-ţa BERNADY GYORGY, strada 
MIHAI VITEAZU , strada GHEORGHE MARINESCU. 
Prin acest proiect se face legătura dintre  celor două zone ale oraşului Cartierul Tudor 
Vladimirescu şi Spitalul Clinic Judeţean Mureş.  

Acest proiect are rolul de a prelua traficul de pe arterele mari cu străzile laterale 
aferente, pentru a asigura accesul rapid din toate zonele oraşului către zona clinicilor. 
Totodată va contribui la descongestionarea traficului din zona centrală prin crearea 
accesului direct a autovehiculelor din cartierul Tudor (strada Livezeni) înspre Spitalul 
Judeţean Mureş (str. Gh. Marinescu).  

Astfel proiectat, realizarea  drumului de legătură nu mai prevede  defrişarea unei 
suprafeţe de pădure. 

Lungimea totală a drumului este de 7.580 m 
 

 
Reabilitarea termică a 10 blocuri de locuinţe în Tîrgu Mureş – lot I 
 

 
 
 
Partener: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere 
Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor 
de locuinţe  

Valoarea totală a proiectului este de: 7.595.920,17 lei (cheltuieli 
eligibile+neeligibile); Asistenţa financiară nerambursabilă: 4.152.740,74 lei. 
Proiectul prevede:  reabilitarea termică a 10 blocuri de locuinţe din municipiu, pentru 
îmbunătăţirea eficienţei energetice   şi implicit  a condiţiilor de viaţă a locatarilor prin 
îmbunătăţirea  condiţiilor  de confort interior, reducerea consumurilor energetice, 
reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă menajeră. Blocurile de 
locuinţe supuse reabilitării prin acest proiect sun situate la următoarele adrese:  str. 
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Narciselor 6AB; str. Narciselor 14AB; str. Pandurilor nr. 10-12; str. Parângului nr. 2; 
Calea Sighişoarei nr. 1-3; Calea Sighişoarei nr. 5-7; str. Piaţa Teatrului nr. T4; str. Piaţa 
Teatrului nr. T5;  str. Aleea Carpaţi nr. 27 str. Aleea Săvineşti nr. 8-10. 
 
 
        Reabilitarea termică a 26 de blocuri de locuinţe în Tîrgu Mureş – lot II 
 

 
 
Partener: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere 
Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor 
de locuinţe  

Valoarea totală a proiectului este de: 18.507.343,43 lei (cheltuieli 
eligibile+neeligibile),  asistenţă financiară nerambursabilă - 10.406.987,13 lei 
Proiectul prevede:  reabilitarea termică a 26 blocuri de locuinţe din Muncipiul Tg. 
Mureş pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice   şi implicit  a condiţiilor de viaţă a 
locatarilor prin îmbunătăţirea  condiţiilor  de confort interior, reducerea consumurilor 
energetice, reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă menajeră. Blocurile 
de locuinţe supuse reabilitării prin acest proiect sunt situate la următoarele adrese:  
 Bd. Pandurilor nr. 92,  str. Moldovei nr. 26,  str. Ciucaş nr. 1,  str. Ciucaş nr. 5, 
str. Ciucaş nr. 9, Aleea Cornisa nr. 28,  str. Koos Ferenc nr. 4,  str. Koos Ferenc 
nr. 14, str. Violetelor nr. 5, Aleea Timplarilor nr . 5,  Piaţa Trandafirilor nr. 27-30, 
Piaţa Armatei nr. 30,  str. Braşovului nr. 12, str. Moldovei nr. 8,  str. Ciucaş nr. 2-
6,  Bd. 22 Decembrie 1989 nr. 34, Str. Depozitelor nr. 6,  Str. Depozitelor nr. 8,  Bd. 
1848 nr. 52-56,  Bd. Pandurilor nr. 8,  str. Mimozelor nr. 3,  str. Violetelor nr. 4,  
str. Liviu Rebreanu nr. 41,  str. Ceahlău nr. 5-7, str. Panseluţelor nr. 4, str. 
Moldovei nr. 24A. 
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         Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în Tîrgu Mureş – lot V 
 

 
 
Partener: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere 
Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor 
de locuinţe.  

Valoarea totală a proiectului este de: 894.760,06 lei (cheltuieli 
eligibile+neeligibile), din care: asistenţa financiară nerambursabilă: 473.736,56 lei 
Proiectul prevede:  reabilitarea termică a blocului de locuinţe din strada Gheorghe 
Marinescu, nr. 30 din Muncipiul Tg. Mureş pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice   
şi implicit  a condiţiilor de viaţă a locatarilor prin îmbunătăţirea  condiţiilor  de confort 
interior, reducerea consumurilor energetice, reducerea costurilor de întreţinere pentru 
încălzire şi apă menajeră. 

 
 

             Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în Tîrgu Mureş – lot V 
 

Partener: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere 
Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor 
de locuinţe.  

Valoarea totală a proiectului este de: 3,811,236.19  (cheltuieli 
eligibile+neeligibile), din careasistenţa financiară nerambursabilă: 2,061,507.43 lei 
Proiectul prevede:  reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Piaţa Gării, nr A 3, 
din Str. Măgurei, nr. 17, 19, 21, din Str. Măgurei, nr. 23, 25, 27,  din Pasajul 
Mimozelor, nr. 1   din Muncipiul Tg. Mureş pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice   
şi implicit  a condiţiilor de viaţă a locatarilor prin îmbunătăţirea  condiţiilor  de confort 
interior, reducerea consumurilor energetice, reducerea costurilor de întreţinere pentru 
încălzire şi apă menajeră. 
Proiectul se află în etapa precontractuală. 
 
            Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Tîrgu Mureş – lot VI 

 
Partener: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere 
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Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor 
de locuinţe  

Valoarea totală a proiectului este de: 2,714,869.08 (cheltuieli 
eligibile+neeligibile), din care asistenţa financiară nerambursabilă: 1,463,522.91 lei 
Proiectul prevede:  reabilitarea termică a blocului de locuinţe din   Aleea Covasna, nr 
12,  din Aleea Carpati, nr. 43,  din Str. Koos Ferenc, nr. 21   din Muncipiul Tg. Mureş 
pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice   şi implicit  a condiţiilor de viaţă a locatarilor 
prin îmbunătăţirea  condiţiilor  de confort interior, reducerea consumurilor energetice, 
reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă menajeră. 
Proiectul se află în etapa precontractuală. 

 
 

           Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în Tîrgu Mureş – lot VII 
 

Partener: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere 
Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor 
de locuinţe  

Valoarea totală a proiectului este de: 1,837,567.58 lei (cheltuieli 
eligibile+neeligibile), din care asistenţa financiară nerambursabilă: 1,008,804.51 lei. 
Proiectul prevede:  reabilitarea termică a blocului de locuinţe din Str. Moldovei nr. 
18A , Bd. Pandurilor nr. 72, Bd. Pandurilor nr. 5-7 din Muncipiul Tg. Mureş pentru 
îmbunătăţirea eficienţei energetice   şi implicit  a condiţiilor de viaţă a locatarilor prin 
îmbunătăţirea  condiţiilor  de confort interior, reducerea consumurilor energetice, 
reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă menajeră. 
Proiectul se află în etapa precontractuală. 
 
   Mansardarea şi reabilitarea internatului – Liceul de ARTĂ Tîrgu Mure ş 
 

 
 
Partener: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea infrastructurii sociale 
Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 
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pentru formare profesională continuă .Valoarea totală a proiectului este de: 
2.599.235,11 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă: 1.160.991,77 lei. 
Proiectul prevede: îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie prin finalizarea 
lucrărilor de mansardare a internatului de la Liceul Vocaţional de Artă din Tg. Mureş 

 
 

          Mansardare şi reamenajare la Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” din 
Tîrgu Mure ş 
 

                         
 

Partener: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea infrastructurii sociale 
Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 
pentru formare profesională continuă. Valoarea totală a proiectului este de: 
2.285.141,54 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă: 788.166,88 lei. 
Proiectul prevede: îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie prin finalizarea 
lucrărilor de mansardare a Colegiului Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” din Tîrgu-
Mureş. 
 
 

ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
 
 

În cadrul Serviciul de Administrare a Domeniului Public si Privat, au fost 

întocmite şi eliberate  avize si prelungiri de avize pentru ocuparea domeniului public 

pentru: terase sezoniere -  260 de avize si prelungiri ale acestora, care au generat 

încasări de 192.200 lei; avize pentru comerţ in faţa punctelor de lucru –  93 de avize si 

prelungiri ale acestora, generând încasări de 15.365 lei; avize pentru ocuparea 

domeniului public cu schele si materiale de construcţii –  de 222 avize si prelungiri ale 

avizelor, cu încasări  de 39.157 lei; avize pentru afişajul pe panourile municipiului –  20 

de avize cu încasări de 5.130 lei; avize pentru ocuparea domeniului public cu „pitici 
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publicitari” – 55 de avize cu încasări de 24.387 lei; avize pentru distribuirea de pliante – 

122 avize cu încasări de 24.735 lei; avize pentru artificii – 5 avize in valoare de 450 lei; 

avize pentru mijloace de publicitate (panouri publicitare, prisme si direcţionale) – cu 

încasări de354.200 lei; s-au mai eliberat avize pentru diferite manifestări organizate pe 

domeniul public, cu caracter gratuit. Din taxele pentru parcări acoperite s-a încasat 

suma de 471.679 de lei. 

 În paralel, au fost verificate şi s-a răspuns la  2.553  de sesizări ale cetăţenilor cu privire 

la diferite probleme legate de activitatea serviciului. 

 

Activitatea Compartimentului „Aprovizionare, Repara ţii si Între ţinere”  a 

constat în: reparat,vopsit obiecte de joacă/mobilier urban în parcuri, stadion, 

montat/demontat obiecte de joacă/mobilier urban în parcuri, montat /reparat indicatoare 

rutiere confecţionare/montare stâlpi de protecţie  montat,reparat bănci şi coşuri de 

gunoi, montat balize in staţii de autobuz şi sensuri giratorii,vopsit treceri de pietoni, 

reparat complexe de tobogane, montat/demontat garaje, lucrări de atelier, sudat, 

confecţionat şipci pentru bănci,confecţionat materiale lemnoase pentru 

jardiniere,confecţionare uşi metalice pentru ghene, confecţionat picioare pentru bănci, 

confecţionare plase gard, stâlpi, debitări ţevi,plasa de sârmă geamuri,confecţionare 

semne rutiere,transportat si umplut gropi cu nisip în parcuri şi alte asemenea lucrări 

specifice. 

În cadrul Serviciului tehnic si coordonare transport – la capitolul reparaţii şi 

întreţinere străzi, au fost finalizate următoarele contracte: Refacere alei piatra cubica 

Avram Iancu(cetate), Colmatări, badijonări, asfaltare strada Predeal, parcare auto strada 

Armoniei şi Măgurei 17-23, Asfaltare trotuare piaţa Cuza Vodă-sala Polivalentă, 

Refacere trotuar deteriorat Casa Căsătoriilor, Ridicare capace în Tg.Mureş, Scurgerea 

apelor Bd.1848, Curte Colegiul Papiu Ilarian, Amenajare trotuare Moldovei(zonaBilla), 

Refaceri calup zona Platoul Corneşti, P-ţa Trandafirilor-refacere pavaj, B-dul 1 

Decembrie 1918(staţie taxi), Asfaltare strada Semănătorilor, Asfaltare (zona străzi 

Semănătorilor), Pavare alveole copaci(zona P-ţa Petofi+Bernadi), Realizare segment 

pista alergare Platoul Corneşti), Montare jardiniere platoul Corneşti, Refacere calup 

piatră Gabor Aron, Realizare hidroizolaţie Bd.1848(zona Poştă), Asfaltare acces între 
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blocuri str.Muncii, Alveole copaci staţie autobuz Centru, Contract Acord Cadru-

subs.nr.11-1: ALEEA ŞURIANU, AMENAJARE PARC STR.GODEANU NR.18, 

AMENAJARE PARC STR.BARAJULUI Contract Acord Cadru-subs.nr.11-2: Aleea 

Carpaţi-parcare dale grădiniţă,bucla 3 partea întâi, staţie autobuz Darina, Staţie Curtea 

de Conturi, Aleea Cornişa, Str. Călăraşilor spre centru, int.Aurel Filimon cu Piaţaa 

Trandafirilor, Complex Mureşul acces dinspre Alea Carpaţi, Plombări Cuza Vodă, 

Decebal,Margaretelor, Pod Mureş, Moldovei, Mărăşeşti, Str. Gh. Doja acces garaje 

nr.181 A spate, Denivelare str. Înfrăţirii nr.7,Predeal nr.61 şi 63, Str. Înfrăţirii nr.25, 

Lărgire carosabil şi reparaţii trotuar Catedrala Mare, Str. Bernady Gy., Acces str. 

Sălciilor, Scuar ieşire P-ţa Trandafirilor lângă catedrală, str. Secerei, asfaltare curte 

Siletina, str. Tisei(pod Mureş-str.Voinicenilor), reprofilare asfalt frezat str. Eden. 

     Contractele în derulare includ: Extindere parcare Aleea Carpaţi nr.43-53, Reparaţii 

izvor parc str. Moldovei, Refacere trotuar strada Voinicenilor nr.92-94, Reparaţii scări 

Livezeni-Maşini de Calcul, Amenajare parcare str. Koteles Samuel, Demolare imobil 

str. Baladei nr.1, Amenajare acces alei şi parcare str. Ciucaş, Demolare şi amenajare, 

împrejmuire piaţa de vechituri –incinta cazarma pod Mureş, Montare rigolă, asfaltare 

str. Pandurilor nr.21-43, Extindere reţea de apă str. Verde, Extindere reţea de apă str. 

Cotitura de jos. 

În domeniul Coordonare transport rutier – siguranţa circulaţiei, s-a urmărit 
efectuarea  marcajelor  rutiere longitudinale  si transversale  pe raza municipiului,  pe o 
suprafaţă de 21.000 mp; s-au înlocuit in regie proprie toate indicatoarele rutiere care au 
fost avariate în urma unor accidente rutiere, au fost furate, acolo unde a fost cazul, au 
fost montate unele noi (136 bucăţi)t 620 buc. PV privind parcările cu plată încasându-
se suma de 21.700 lei. 

Au fost verificate şi s-a răspuns în scris la un număr de 443 de sesizări venite 
din partea cetăţenilor. Reprezentanţii Serviciului Rutier din cadrul ADP au primit 
zilnic aproximativ 40 de cetăţeni, cărora le-au acordat informaţiile şi lămuririle 
solicitate. 

 
  In cadrul Compartimentului de gestionare câini fără stăpân şi ecarisaj, au 

continuat acţiunile de profil, fiind capturaţi 472 de câini, din diferite zone ale oraşului, 

în urma sesizărilor primite de la cetăţeni. Dintre aceştia, 200 au fost daţi spre adopţie 

internaţională, 120 au fost adoptaţi în ţară iar 8 au fost revendicaţi (taxa de 
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revendicare este de 200 lei+5,00 hrana/zi).    Au fost sterilizaţi /castraţi 323 de câini, 

totodată s-au făcut si schemele de vaccinare necesare pentru adopţie, conform legii. 

  A continuat colaborarea cu ONG-urile din Germania prin adopţiile făcute de acestea. 

Am primit  sub formă de donaţie accesorii sanitar-veterinare necesare pentru operaţii de 

sterilizare-castrare, cum ar fi: soluţii perfuzabile, branule, comprese sterile, fire de 

sutură, dezinfectante etc., precum şi aproximativ 7.200 kg. de mâncare pentru câini. Au 

fost cumpărate 20 de cuşti pentru câinii din adăpost şi au fost reînnoite contractul cu 

firma care furnizează medicamentele şi accesoriile necesare, contractul de prestări-

servicii cu medicul veterinar, contractul cu firma de incinerare si ecarisare. 

 
 

DIRECŢIA TEHNIC Ă 
 
 
 

În cadrul serviciilor şi dezvoltării publice – locuinţe, municipalitatea a revenit cu 
solicitarea construirii a 200 apartamente pe strada Depozitelor - etapa III, prin 
Programul guvernamental de construire locuinţe, program ce se desfăşoară de primărie în 
colaborare cu ANL, care vor fi predate Ministerului Apărării Naţionale în schimbul 
primirii unor imobile – teren şi construcţii – de la aceştia. Prin acelaşi program 
guvernamental, primăria a mai propus şi realizarea în două etape, a încă 6 blocuri ANL 
pentru tineri, cu câte 20 de apartamente fiecare, în str. Depozitelor etapa I şi II. 

Municipiul nostru a solicitat, de asemenea,  cuprinderea în Programul 
guvernamental de finanţare a locuinţelor sociale destinate chiriaşilor evacuaţi din 
locuinţele retrocedate, a încă unui bloc cu 20 apartamente sociale cu 1 şi 2 camere în 
Cartierul Rovinari.  
 Pentru asigurarea unor condiţii decente de recreere a locuitorilor din zonă, 
municipalitatea a realizat un proiect în fază de Studiu de fezabilitate pentru care a 
obţinut toate avizele necesare, pentru un parc în zona centrală a noului cartier 
Belvedere, aşa cum a fost propus şi în Planul Urbanistic Zonal. După finalizarea 
documentaţiei tehnice conform legislaţiei în vigoare, respectiv în  fazele de proiectare 
Proiect tehnic şi Detalii de execuţie, se intenţionează accesarea de fonduri europene 
pentru realizarea lui. 

În vederea diversificării posibilit ăţilor de agrement în municipiul nostru, în 
cartierul Tudor, pe terenul aflat adiacent Căii Sighişoarei spre garnizoană, se 
preconizează 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 2014 s-au continuat formalităţile pentru accesarea 
unor fonduri nerambursabile sau găsirea unor investitori privaţi.   
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În domeniul învăţământ,  a continuat execuţia lucrărilor la reabilitarea 

imobilului internat Grup Şcolar de Chimie Emil Dandea, care urmează a fi finalizată în 
trimestrul I al anului 2015.  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, 
adică cea de locuinţe sociale (ţinând cont de faptul că actualmente nu se mai derulează 
activitatea de învăţământ, unitatea şcolară fiind desfiinţată şi oricum,  în ultimii ani, 
clădirea internatului nu a fost folosită în scopul pentru care a fost construită deoarece nu 
au existat cereri de cazare din partea elevilor). 
 În sfera transporturilor şi comunicaţiilor , 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 pentru străzi 
în cartierul Belvedere.  

În ce priveşte  Prelungirea Căii Sighişoarei în două direcţii – legătura cu 
DN13 şi DN15, în cursul anului 2014, dat fiind 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 
achiziţii terenuri pentru tronsonul de legătură cu drumul spre Sighişoara. 
 Pentru descongestionarea traficului din zona străzilor Aleea Carpaţi, Tisei, 
Călăraşilor, Sinaia, Paul Chinezu, s-a propus realizarea unui nou pod de legătur ă 
peste râul Mureş, între str. Zăgazului şi str. Mure şului. Acest pod va prelua o parte 
din traficul care se desfăşoară actualmente pe podul actual peste râul Mureş. În acest 
scop, în anul 2014 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. 
 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 prelungirea străzii Burebista, investiţie 
ce prevede extinderea Bulevardului Burebista până la podul de pe râul Mureş. În 
anul 2015, după finalizarea procedurilor de expropriere, vor fi demarate lucrările 
aferente acestui proiect. 
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În cadrul programului Lucrări de modernizare reţea stradală la nivelul 
municipiului Tg.Mure ş – tranşa II finan ţat prin Programul Oper ţional Regional 
2007-2013, s-au realizat lucrări de modernizare prin reabilitarea carosabilului, 
trotuarelor, bordurilor, acceselor, asigurarea scurgerii apelor pluviale, înlocuirea 
conductelor de serviciu de apă şi a branşamentelor de apă. 
 În anul 2014 s-a realizat modernizarea următoarelor străzi: Apaductului, 
Bogatei, Fabricii de Zahăr, Justiţiei, Franz Liszt, Milcovului, Voinicenilor, 
Strâmbă, Aleea Strâmbă, Narciselor, Aleea Haţeg, Bobâlna, pe o lungime totală de  
4.469 m.  

                             
 

În ce priveşte proiectul „Lucr ări de modernizare reţea stradală la nivelul 
municipiului Tîrgu Mure ş-tranşa III finan ţat prin Programul Operaţional 
Regional 2007-2013  în cursul anului 2014 s-a semnat contractul de finanţare din 
fonduri europene respectiv s-a demarat procedura de achiziţie a lucrărilor, acestea 
urmând a se realiza în cursul anului 2015. Prin intermediul acestui proiect se vor realiza 
lucrări de  modernizare a carosabilului, trotuarelor, reţelei de apă, iluminatului public, 
introducerea fibrei optice pentru telecomunicaţii şi va cuprinde următoarele străzi: Str. 
Livezeni tronson între str. Sf. Ioan şi B-dul 1 Decembrie 1918; Str. Cutezanţei; Str. 
Gloriei; Str. Lalelelor; B-dul 1 Decembrie 1918 tronson între str. Lalelelor şi str. Ştefan 
cel Mare;  Str. Ştefan cel Mare; Str. Bolyai tronson cuprins între str. Ştefan cel Mare şi 
str. Mihail Kogălniceanu; Str. Mihail Kogălniceanu; Piaţa Bernady Gyorgy; Str. Petofi 
Şandor; Str. Mihai Viteazul; Str. Gheorghe Marinescu; Parc Mihai Eminescu. 
Lungimea totală a sistemului stradal este de 7.800 m.   
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Au fost efectuate  lucrări de reabilitare a carosabilului şi lucrări de 

intervenţie şi reparaţii străzi, parcări, trotuare şi lucrări edilitare (apă-canal) pe 
următoarele străzi: Mimozelor, Aleea Carpaţi tronson III, Dimitrie Cantemir tronson 
III, Cireşului, Deva, B-dul 1848 trotuare-parţial, Piaţa Mărăşti, Ilie Munteanu, Lămâiţei, 
Predeal, Vasile Lupu, Vlădeasa, Porumbului, Ceangăilor, Luduşului tronson II, Băneasa 
tronson II, Înfrăţirii - trotuare, Viile 1 Mai, Benefalău, Budiu – Caraiman – acces, Piaţa 
Trandafirilor – strada Horea – stradă de legătură, refacere staţii taxi Piaţa Trandafirilor, 
Prelungire strada Sf. Ioan, Măcinului, Urcuşului. Lungime totală – 7.172 m.  

Alte lucrări de investiţii au constat în: realizarea documentaţiilor tehnice (DALI, 
PT, DE) pentru „Modernizare  strada Negoiului” respectiv a fost demarată si 
procedura de achiziţie publică pentru executarea lucrărilor, respectiv  documentaţiile 
tehnice (SF, PT, DE)  pentru „Extindere strada Subpădure”, urmând ca in cursul 
acestui an să se realizeze lucrările. 

De asemenea au început lucrările care  continuă şi în anul 2015 pentru obiectivul  
„Drum de acces, reţea de apă-canal pentru staţiile de transfer, sortare compostare, 
compactare-ambalare deşeuri menajere şi a staţiei de epurare a apelor uzate 
provenite de la depozitul de deşeuri” . 

În domeniul iluminatului public , menţinerea în funcţiune a Sistemului de 
Iluminat Public (SIP)  prin lucrări de reparaţii curente, de revizii periodice şi de 
remedieri ale defecţiunilor apărute accidental, dispecerizarea reclamaţiilor şi remedierea 
în timp util a defecţiunilor s-au desfăşurat  în mod continuu, asigurând continuitatea şi 
liniaritatea desfăşurării serviciului de iluminat public. 
            Pe parcursul anului 2014 au fost înregistrate peste 1.100 defecte în reţeaua de 
alimentare a Iluminatului Public ( defecte linii electrice subterane, linii electrice aeriene, 
în posturi de transformare, aparataj etc.). 

Reabilitarea iluminatului public strada Franz Liszt , strada Justiţiei a fost 
determinată de necesitatea suprapunerii şi corelării lucrărilor de natură electrică cu 
lucrările de reabilitare a suprafeţei carosabile şi a trotuarelor, de înlocuire a reţelelor de 
apă şi canalizare, a reţelelor de gaz metan şi de trecere în subteran a reţelelor electrice 
de distribuţie urbană existente şi care respectă direcţiile stabilite în "Strategia 
energetică a municipiului Tîrgu Mureş în iluminatul  obiectivelor de interes public" 
aprobată prin HCL nr.93 din 26.02.2009.  
 Reabilitarea iluminatului public se realizează etapizat 2014-2015, concomitent cu 
lucrările de reabilitare menţionate. 
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 Optimizarea consumului specific de energie electrică în  Iluminatul Public 

din municipiul Tîrgu - Mure ş – etapa I este determinată şi motivată de                                                          
respectarea direcţiilor stabilite în "Strategia energetică a municipiului Tîrgu Mureş în 
iluminatul obiectivelor de interes public" aprobată prin HCL nr.93 din 26.02.2009 şi de  
Legea serviciului de iluminat public nr. 230, din  7 iunie 2006, pentru  reducerea 
consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor 
echipamente specializate şi prin asigurarea unui iluminat public judicios.                    
          Optimizarea consumului specific de energie electrică în IP  s-a realizat prin 
lucrări specifice de  scădere a puterii instalate a corpurilor de iluminat, respectiv prin 
trecerea de la 150W  la 100W, de la 250W la 150W şi respectiv de 250W la 100W, în 
următoarele străzi: Lăpuşna, T. Vladimirescu, Dorobanţilor, Bălcescu, Romulus Guga, 
Tuşnad, Rodnei, Belşugului, N. Iorga, Recoltei, Eminescu, Mărăşti, Hunedoara, 
Cisnădie, Cugir, Reşiţa, Moldovei, Călăraşilor, Libertăţii, Bulgarilor, Rodnei II, 
Măgurei. 

 Puterea totală instalată actuală de 53,1 kW faţă de 92,1 KW înaintea optimizării, 
s-a  redus cu 39 kW, ceea ce înseamnă pe durata de funcţionare de 4000 de ore/an, o 
reducere a consumului de energie electrică  cu 156 MWh, respectiv cu 78.000 lei şi 
amortizarea investiţiei în 12 luni. 

 Privind trecerea reţelelor aeriene în subteran, construcţii canalizaţii reţele 
subterane de transfer de informaţie strada  Franz Liszt, strada Justiţiei  -  au fost 
determinate de necesitatea reamplasării în subteran a reţelelor aeriene existente pe 
aceste străzi  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. De 
asemenea, necesitatea de trecere in subteran a reţelelor de transmitere de informaţie este 
conformă cu HCL nr. 19/27.01.2005 privind aprobarea măsurilor de îmbunătăţire a 
aspectului urban al municipiului, iar realizarea canalizaţiei şi asigurarea condiţiilor de 
amplasare a reţelelor subterane pentru orice operator de telecomunicaţii este conformă 
cu legislaţia în vigoare. 

 La capitolul Protecţia mediului – salubritate, în cadrul  proiectului privind 
Platforma pentru instalaţia de compactare şi ambalare deşeuri – drum acces s-a 
efectuat procedura de achiziţie şi s-a încheiat contractul de lucrări pentru execuţia 
sistemului carosabil rutier la drumul de acces (care actualmente este din pământ) ce face 
legătura de la strada Gh. Doja până la platforma pentru instalaţia de compactare şi 
ambalare deşeuri (situată în apropierea gropii de gunoi). Urmează ca în anul 2015 să fie 
demarate şi realizate lucrările respective. 

             În domeniul termiei, activităţile au constat în: participarea la reluarea 
procedurii de valorificare prin vânzare la licitaţie publică a bunurilor mobile din 
proprietatea Municipiului, aflate în clădirile centralelor termice dezafectate din zona de 
termie neconcesionată în 2010; întocmirea documentaţiei necesare cu privire la 
demararea procedurilor pentru achiziţia serviciului privind demontarea bunurilor mobile 
aparţinând Municipiului  Tîrgu Mureş, ce se aflau în centralele termice dezafectate şi 
vândute de lichidator, CT Cărămidărie şi CT nr.9 Tudor Vladimirescu, materializată 
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prin încheierea Contractului de execuţie lucrări nr.100 din 06.06.2014; urmărirea 
demontării şi a transportului  bunurilor menţionate la aliniatul precedent în curtea 
clădirii din Str. Kos Karoly nr. 1/B, Tg. Mureş (fostul sediu a SC Energomur SA). Au 
fost inventariate bunurile  aparţinând patrimoniului privat al Municipiului Tg. Mureş, ce 
au fost în concesiune la SC Energomur SA, respectiv la SC E-STAR  Mureş Energy SA 
şi SC Locativ SA (acţiune în derulare).   
 
 

DIRECŢIA ARHITECT ŞEF 
 
 
În cadrul Serviciului Autoriz ări în construcţii,   activitatea de asigurare a urmăririi 
permanente în teren, a respectării  legislaţiei specifice privind executarea 
lucrărilor de construcţii  s-a realizat prin verificări săptămânale ale 
amplasamentelor pentru care se solicită emiterea de certificate de urbanism şi 
autorizaţii de construire/desfiinţare, în vederea executării de lucrări de 
construire/desfiinţare efectuate de către consilierii şi inspectorii de specialitate din 
cadrul Serviciului autorizări şi în construcţii, transmiterea săptămânală către Poliţia 
Locală, a listelor cu amplasamentele verificate însoţite de fotografii aferente acestora, 
pe care s-au constatat executarea de lucrări de construire /desfiinţare , în vederea 
aplicării măsurilor legale conform competenţelor pe care acestea le au, verificări ale 
construcţiilor efectuate cu ocazia întocmirii proceselor verbale la terminarea lucrărilor 
autorizate, verificări ale stadiilor fizice ale construcţiilor,  la expirarea valabilităţii 
autorizaţiilor de construire emise, la care titularii acestora nu s-au prezentat pentru 
efectuarea recepţiei lucrărilor, efectuate de către consilierii şi inspectorii de specialitate 
din cadrul Serviciului autorizări şi în construcţii , în vederea întocmirii proceselor 
verbale cu menţionarea stadiului fizic, la expirarea valabilităţii autorizaţiilor de 
construire emise. 
Din totalul  celor 6.664 acte înregistrate  pentru Direcţia Arhitect Şef, 4.797 au fost 
soluţionate în cadrul Serviciului Autoriz ări în construcţii , întocmindu-se 976 
certificate de urbanism. 
   

Serviciul Urbanism, Dezvoltare durabilă, informatizare, la secţiunea 
Urbanism, Cadastru,   a desfăşurat următoarele activităţi esenţiale: a elaborat şi supus 
spre aprobare proiectul de hotărâre privind  modificare anexă la Hotărârea Consiliului 
Local Municipal nr. 346 din 18 decembrie 2013 privind încadrarea străzilor din 
intravilanul municipiului Tîrgu Mure ş în zone de interes urban, în vederea 
stabilirii impozitelor pe clădiri şi terenuri;  proiect de hotărâre cu referire la stabilirea 
cuantumului taxelor locale speciale pentru anul fiscal 2015, aferente activităţii Direcţiei 
Arhitect Şef; proiect de hotărâre pentru prelungire „Plan Urbanistic General al 
Municipiului Tîrgu Mureş”  cu regulamentul local de urbanism aferent; a emis, eliberat  
şi arhivat un nr. de 20 avize prealabile de oportunitate pentru întocmire Planuri 
Urbanistice Zonale; a emis, eliberat şi arhivat un nr. de 153 avize ale Comisiei Tehnice 
de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism; a promovat spre aprobarea Consiliului Local 
Municipal un nr. de 18 PUD-uri şi 7 PUZ-uri; a organizat 7 dezbateri publice pentru 
consultarea publicului privind propuneri reglementări prin documentaţii de urbanism;  a 
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coordonat informarea şi consultarea publicului asupra planurilor de urbanism  prin 
afişarea  proiectelor la avizierul instituţiei, prin publicarea pe pagina proprie de internet 
a Municipiului şi în mod direct la solicitările cetăţenilor;  a emis un nr. de 848 
certificate de urbanism pentru diferite solicitări specifice activităţii serviciului şi s-a 
prelungit valabilitatea de certificate de urbanism etc. 

A continuat întreţinerea paginii web a Municipiului Tîrgu-Mure ş, cu 
informaţii noi, anunţuri, publicaţii, comunicate de presă, dezbateri publice, activitatea 
consilierilor locali, declaraţii de avere, declaraţii de interese atât pentru consilierii locali 
cât şi pentru funcţionarii publici, informaţii publice legate de documentaţiile de 
urbanism, îmbunătăţirea continuă a interfeţei, cu o nouă structură și interfaţă mai 
interactivă, cu informaţii în limba română, maghiară și engleză. 

S-au adăugat următoarele module şi secţiuni noi: plata online a taxelor şi 
impozitelor locale; servicii online: dezbateri online, formulare online; reactualizarea 
actelor necesare şi formularelor tipizate; actualizarea informaţiilor legate de direcţiile şi 
serviciile din cadrul instituţiei. 

Prin această nouă formă s-a realizat integrarea cu celelalte aplicaţii din cadrul 
instituţiei facilitând accesul cetăţenilor la informaţii publice și în mod online. 

A fost  actualizat şi operat Registrul Electoral Naţional cu informaţii despre 
persoanele decedate şi actualizare liste persoane pe secţii de votare, generare liste 
pentru alegerile prezidenţiale 2014. 

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-Mure ş ” – CIC.  Administrarea acestui program a constat în crearea 
de utilizatori noi, modificări organigramă, modificări şabloane a formularelor de ieşire, 
corectări erori în baza de date. 
- „Eficientizarea duratei livr ării serviciilor publice prin solu ţii 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. S-au introdus în baze de 
date noile Unităţi Administrativ Teritoriale. 
- „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice în Municipiul 
Tîrgu-Mure ş” – TIC.  Administrarea acestui program a constat în supervizarea folosirii 
de către utilizatori şi a modificărilor legislative implementate de firma furnizoare. 
- „TÎRGU MURE Ş - ORAŞ DIGITAL EUROPEAN” 

În colaborare cu Serviciul Logistic prin firma Vodafone s-a implementat în 
municipiul Tîrgu-Mureş un serviciu de acces internet gratuit pentru populaţie în 
locaţiile cu caracter turistic din oraş: Platoul Corneşti; Gr ădina Zoo; Complexul 
de Agrement şi Sport Mureşul; Piaţa Trandafirilor; Pia ţa Teatrului 

În cursul anului au fost întreţinute şi actualizate următoarele aplicaţii: Programul 
legislativ Lex Expert; Gestiunea investiţiilor; Gestiunea facturilor; Gestiunea 
locuinţelor; Gestiunea ordinelor de plată; Gestiunea biletelor de acces. 

Colaborarea cu firmele partenere (SC Redatronic SRL, SC Netsoft SRL, SC 
Sobis Solutions SRL, SC Indeco Soft SRL, SC Intergraph SRL, RDS, Vodafone) pentru 
întreţinerea, dezvoltarea și protecţia reţelei de calculatoare s-a derulat în bune condiţii, 
fără incidente care să pericliteze buna funcţionare a sistemului informatic.  
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DIRECŢIA ACTIVIT ĂŢI SOCIAL – CULTURALE ŞI 
PATRIMONIALE – SERVICIUL AUTORIZ ĂRI ACTIVIT ĂŢI 

ECONOMICE 
 
  
 

În cadrul activităţilor de avizare, la  Centrul de informare a cetăţenilor, a fost 
asigurată  consultanţă pentru: preluarea cererilor şi documentaţiilor necesare în vederea 
emiterii de avize/autorizaţii de funcţionare;  efectuării de modificări şi/sau completări în 
avize/autorizaţii de funcţionare; anularea de avize/autorizaţii de funcţionare; aplicarea 
vizelor anuale pe avize/autorizaţii de funcţionare (verificare şi clarificare în programul 
IMPOTAX, aplicare viză) etc. 

La finele anului 2014 se aflau în gestionare 4.673 de avize / autorizaţii (pentru 
unităţi comerciale şi prestatoare de servicii, unităţi de alimentaţie publică, avize de 
funcţionare pentru centre publice de desfacere - pieţe ). Au fost eliberate 98 de 
autorizaţii de funcţionare provizorii pentru terasele sezoniere din faţa unităţilor 
proprii sau pentru manifestări ocazionale  şi 354 avize de funcţionare provizorii 
pentru comerţul promoţional din faţa unităţilor proprii, pentru vânz ări ambulante 
şi manifestări ocazionale. 

De asemenea, au fost prelucrate documentaţiile privind preschimbarea 
autorizaţiilor de transport în regim de taxi, precum şi a autorizaţiilor taxi, înscrierea de 
menţiuni în autorizaţii, conform unui număr de 36 Dispoziţii de primar (cesionări, 
modificări de autorizaţii taxi, prelungire valabilitate autorizaţii taxi şi autorizaţie de 
transport pentru 2 operatori persoane fizice , eliberare autorizaţie taxi pentru persoane 
juridice - asigurare transport pentru persoane cu dizabilităţi). 

Dintre activităţile efectuate în colaborare cu alte departamente menţionăm: 
stabilirea în colaborare cu Serviciul de Administrare a Domeniului Public şi Privat a 
modului de desfăşurare a manifestării „ Sărbătoarea Măr ţişorului 2014”, în ceea ce 
priveşte: preluarea cererilor la CIC, referat privind etapele premergătoare, tragerea la 
sorţi a amplasamentelor (170 de amplasamente în zona centrală a municipiului şi în 
cartiere), anunţ în presa locală, achitarea taxelor de participare şi eliberarea avizelor 
provizorii; implicarea serviciului în organizarea Zilelor Tîrgumure şene Ediţia a 
XVIII - a din perioada 15-18 mai 2014 prin: amplasarea standurilor expoziţionale 
pentru 50 de meşteri populari şi 30 producători de flori participanţi la manifestare, 
colaborarea cu operatorii economici – florării în vederea realizării unor aranjamente 
florale pentru deschiderea manifestărilor; implicarea serviciului în activităţile de 
organizare a  Festivalului Simfonii de toamnă - Zilele Culturii Tîrgumure şene 
(Festivalul Vinului şi Artei Me şteşugăreşti, ediţia a XIV-a), din perioada 07-
11.10.2014, prin: invitarea producătorilor de vin, a meşterilor populari şi a celor cu 
produse tradiţionale (dulceţuri, murături), stabilirea amplasamentelor din zona scuarului 
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(montarea căsuţelor şi a corturilor expoziţionale), asigurarea logisticii necesare, 
decorarea pergolei cu aranjamente specifice manifestării etc.; implicarea serviciului în 
organizarea expoziţiei de flori din perioada verii şi a toamnei, organizarea Târgului 
de Crăciun din P-ţa Trandafirilor,  prin: invitarea producătorilor de produse 
tradiţionale, invitarea agenţilor economici, stabilirea amplasamentelor din zona 
scuarului (montarea căsuţelor), asigurarea logisticii necesare, decorarea pergolei cu 
aranjamente specifice manifestării (Căsuţa Moşului). 

La capitolul Materiale supuse spre aprobare comisiei de profil, menţionăm: 
întocmirea referatului şi aviz prealabil favorabil pentru scoaterea la licitaţie publică a 
unui spaţiu disponibil aflat în gestiunea SC Locativ SA – P-ţa Trandafirilor, nr. 49, 
profil: comerţ alimentar/nealimentar, alimentaţie publică, jocuri de noroc, farmacie; 
întocmirea referatului şi aviz prealabil favorabil pentru scoaterea la licitaţie restrânsă, în 
vederea închirierii în favoarea locatarilor/proprietarilor, a spaţiului aflat în gestiunea SC 
Locativ SA, situat în Tg-Mureş, str. Rodnei, nr.34, ap.5 cu destinaţia: spaţiu comercial-
depozit neamenajat (magazii); întocmirea Referatului şi aviz prealabil favorabil pentru 
scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii a spaţiului aflat în gestiunea SC 
Locativ SA, situat în Tg-Mureş, str. Cisnădiei, nr. 1, cu destinaţia: spaţiu comercial-
comerţ nealimentar. 

A fost promovată o iniţiativă legislativă privind un  proiect de hotărâre pentru  
aprobarea nivelului unor taxe pentru eliberarea, completarea şi modificarea avizelor de 
funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice, a autorizaţiilor de 
funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică, precum şi a autorizaţiilor pentru 
executarea serviciului de transport în regim de taxi pentru anul 2015 – HCLM nr. 
326/27.11.2014. 

 
 SERVICIUL CONTROL GOSPODĂRIE COMUNAL Ă ŞI 

PROTECŢIA MEDIULUI  
 
 

Pe lângă  lucrările permanente (coordonarea şi verificarea salubrizării zilnice, 
verificări pe teren ale inspectorilor, rezolvarea reclamaţiilor şi sesizărilor, identificarea 
şi rezolvarea tuturor problemelor ivite pe sectoare etc.) activitatea serviciului a constat 
în: elaborarea  documentaţiei pentru licitaţia proiectului ”Reabilitarea sitului poluat 
istoric Iaz Batal 30 ha – Tîrgu-Mureş”, atât “Proiectare şi execuţie”, cât şi “Asistenţa 
tehnică pentru supervizarea lucrărilor de execuţie”,participarea la evaluarea ofertelor la 
proiectul ”Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha – Tîrgu-Mureş”,activităţi de 
întocmire a documentaţiilor la proiectele privind „actualizarea harţii de zgomot”, 
participarea la elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor 
pentru Proiectul judeţean „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în  
judeţul Mure ş” – la Staţiile de transfer, sortare şi compostare Vălureni şi la 
închiderea depozitului de deşeuri neconform -Tîrgu Mureş, participarea la 
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întocmirea documentaţiilor la proiectele „Drum de acces, reţea de apă-canal” şi 
„Realizare reţele electrice” la Vălureni. 

Alte activităţi  au constat în: finalizarea lucrărilor la Staţia de epurare a apelor 
uzate provenite din depozitul neconform de la Tîrgu Mureş,implicarea în colectarea 
deşeurilor de tip DEEE şi în colectarea PET-urilor pe plan local, supravegherea şi 
coordonarea acţiunii “Cur ăţenia generală de primăvară şi toamnă 2014”. 

În paralel, serviciul s-a implicat în organizarea tuturor festivalurilor şi 
evenimentelor culturale, sportive, comemorări etc., organizate de Primărie, la 
întocmirea şi redactarea de proiecte de hotărâri conform atribuţiilor specifice 
serviciului. 

De asemenea, au fost identificate amplasamentele pentru containerele de deşeuri 
subterane şi s-a efectuat deratizarea şi dezinsecţia generală a domeniului public – 
primăvara şi toamna 2014, inclusiv la asociaţiile de proprietari, instituţii de învăţământ 
şi gospodării individuale.  

Au fost luate măsurile ce s-au impus pentru deszăpezire şi prevenirea poleiului în 
lunile ianuarie – martie şi octombrie – decembrie 2014. 
 
 

 
SERVICIUL FOND FUNCIAR ŞI REGISTRUL AGRICOL 

 
 
 În cursul anului 2014  s-a derulat şi a fost finalizată activitatea de inventariere a 

terenurilor aflate pe raza administrativă a municipiului, conform Legii nr.  nr.165/2013, 
documentaţia fiind înaintată la OCPI Mureş  pentru verificare si avizare.  

Totodată,  conform prevederilor art.7 din Legea nr.165/2013, până la întocmirea 
situaţiei centralizatoare la nivel local, a fost suspendată  activitatea de  emitere a 
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. 

Conform prevederilor legale, persoanele fizice puteau 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 în anul 2014 a fost 
returnat 1 dosar. 

Au fost reanalizate 88 de cererii depuse în temeiul Legii nr. 247/2005, iar 
pentru cele în care s-au constatat anumite lipsuri cu privire la conţinut  s-a efectuat 
corespondentă cu titularii acestora în vederea completării. 

Au fost întocmite documentaţii în vederea emiterii a 3 Ordine ale Prefectului 
judeţului Mure ş pentru terenurile aferente caselor de locuit ce se încadrează în 
prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicată şi modificată, având la bază 
hotărâri judecătoreşti definitive si irevocabile .  



 23 

În cursul anului 2014 s-au aflat pe rolul instanţelor de judecată  20 dosare având 
ca obiect fond funciar (din care 4 nou înregistrate),  3 dosare finalizate în cursul anului 
2014 existând sentinţe definitive si după caz  irevocabile, 4 dosare au fost  finalizate în 
primă instanţă şi 1 dosar este suspendat. În  dosarele finalizate atât in primă instanţă 
cât si în recurs sau apel au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti favorabile 
institu ţiei noastre.  

A fost actualizat registrul agricol,  acesta conţinând un număr de 4.192 de poziţii, 
în 136 de volume pentru persoane fizice cu domiciliul în Tîrgu Mureş, 8 volume 
referitoare la persoane fizice cu domiciliul in alta localitate  şi 2 volume persoane 
juridice.   

Pe baza verificărilor în teren si a proceselor verbale întocmite cu ocazia acestor 
verificări, au fost eliberate  112 certificate de producător agricol .  

Au fost  înregistrate  9 contracte de arendare şi  s-au încheiat 2 contracte de 
păşunat cu crescătorii de bovine în zona Remetea şi Mure şeni.  

Totodată în cursul anului 2014 a intrat în vigoare Legea nr. 17/2014  privind 
unele măsuri de reglementare a vânzării-cump ărării terenurilor agricole situate în 
extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor 
comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate public ă şi privat ă a 
statului cu destinaţie agricolă şi înfiin ţarea Agenţiei Domeniilor Statului astfel că 
prin intermediul serviciului a fost derulată procedura reglementată de Legea nr. 
17/2014, pentru  17 oferte de vânzare a unor terenuri situate în extravilanul 
municipiului Tîrgu Mure ş.  
 

 
 

SERVICIUL JURIDIC, LOGISTIC, LICITA ŢII ŞI ASOCIAŢII DE 
PROPRIETARI 

 
 Pe linia activităţii de control şi relaţii cu asociaţiile de proprietari, o pondere 

semnificativă a avut activitatea de consultanţă de specialitate şi îndrumare în 
implementarea  reglementărilor în materie de organizare şi funcţionare a asociaţiilor de 
proprietari, mai ales în ce priveşte repartizarea costurilor cu utilităţile. 

 În anul 2014 s-au investigat şi soluţionat 225 sesizări şi petiţii ale cetăţenilor 
privind disfunc ţionalităţi în activitatea asociaţiilor de proprietari . Problematica 
sesizată de cetăţeni a vizat unele disfuncţionalităţi sau nerespectări de către operatorul 
de apă-canal în contorizarea şi facturarea consumului de apă, modul de repartizare, pe 
apartamente a costurilor privind utilităţile precum şi abateri de prevederile legale şi 
statutare ale unor membri din comitetele executive, preşedinţi, administratori, cenzori 
etc. S-a acordat consultanţă şi sprijin concret asociaţiilor de proprietari în gestionarea şi 
exploatarea centralelor termice de bloc şi s-a cooperat în preluarea infrastructurii şi 
organizarea provizorie a acestui serviciu de către SC Locativ SA.  
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 În demersurile de îndrumare a  activităţii asociaţiilor de proprietari au fost 
publicate mai multe articole şi comunicate în presa locală iar directorul executiv a 
participat la emisiuni interactive organizate de Studioul teritorial de Radio Târgu-Mureş 
şi posturi locale de televiziune, activităţi în care au fost preluate şi soluţionate aspecte 
concrete privind activitatea asociaţiilor de proprietari.  De asemenea, au fost mai multe 
prezenţe în media locală pe probleme concrete  ce vizează implementarea măsurilor 
speciale de reabilitare termică. Pentru a facilita accesul la informaţii de interes, serviciul 
a actualizat  pagina de pe site-ul Primăriei cu informaţiile de interes în problematica 
asociaţiilor de proprietari şi reabilitarea termică a blocurilor. În toate aceste activităţi 
am avut o bună colaborare cu reprezentanţii  asociaţiilor de proprietari. 

O modalitate practică şi eficientă de implicare în rezolvarea problemelor 
cetăţenilor a constituit-o organizarea, pe cartiere, a întâlnirilor de lucru ale 
primarului, viceprimarului şi directorilor din prim ărie, cu participarea 
furnizorilor de utilit ăţi, cu asociaţiile de proprietari şi cetăţenii. Aici amintim 
organizarea a trei dezbateri 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 (amplasarea podului peste râul Mureş). 

 Pentru  îmbunătăţirea şi completarea cadrului legal din domeniu, au fost înaintate 
mai multe propuneri de amendamente la legea şi normele de aplicare ale legii privind 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari sau a celor care reglementează 
finanţarea lucrărilor de reabilitare termică. Unele dintre propunerile făcute au fost 
considerate pertinente şi au fost reţinute la nivelul autorităţilor centrale competente, 
pentru amendarea respectivelor reglementări. Astfel, propunerile noastre s-au 
concretizat în modificarea reglementărilor privind utilizarea propriet ăţii comune 
de către terţi, mai ales pentru mansardare. Am făcut propuneri concrete pentru 
completarea Proiectului de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor (care va înlocui Legea 
nr. 230/2007) în sensul de a se menţine reglementările care vizează raporturile 
dintre administra ţia publică locală şi asociaţiile de proprietari. 

În conformitate cu reglementările legale, am îndeplinit şi atribuţii pe linia 
derulării şi coordonării programului local de creştere a performanţelor energetice la 
blocurile de locuinţe. În condiţiile unor reglementări insuficiente în unele zone şi 
excesive în altele, implementarea programului a presupus depăşirea a numeroase 
obstacole.  

Neajunsuri sunt în zona constituirii fondului de reparaţii pentru achitarea cotei-
părţi de 20 % din costurile lucrărilor de reabilitare termică. Astfel, în cazul mai multor 
asociaţii s-au efectuat somaţii şi s-au iniţiat măsuri de executare silită, fapt ce a condus 
la diminuarea restanţelor care le au asociaţiile de proprietari la plata, către bugetul local, 
a cotei-părţi de cofinanţare a lucrărilor de reabilitare termică executate la unele blocuri. 
 În anul 2014, din cauza neasigurării cofinanţării de 50 % de la bugetul de stat, nu 
s-au putut contracta lucrările pentru  blocurile pentru care exisă documentaţia tehnico-
economică, expertiza tehnică şi auditul energetic. Astfel că pe parcursul anului nu s-au 
contractat lucrări de reabilitare termică din cauza neasigurării cofinanţării de la bugetul 
de stat. 
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  De la începerea programului de reabilitare termică, în perioada 2008-2014 s-au 
reabilitat în municipiul Târgu-Mureş, în total, 75 de blocuri cu 2310 apartamente, 
costurile totale fiind de cca 33 milioane de  lei din care de la bugetul de stat 16,5 milioane 
lei, cofinanţarea din bugetul local fiind de 12,4 milioane lei. 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 cetăţenii oraşului. Alte 200 blocuri sunt pe lista de 
aşteptare. Menţionăm că pentru toate blocurile reabilitate termic prin programul 
guvernamental, coordonat de primarul municipiului, s-au înmânat asociaţiilor de 
proprietari, gratuit, certificatele de performan ţă energetică a clădirii reabilitat ă 
termic.  
 

 
 
 Pentru anul 2014, Municipiul Târgu-Mureş şi-a propus să reabiliteze 38 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, municipalitatea a căutat soluţii alternative de finanţare. Astfel, s-au continuat 
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 36 de blocuri de locuinţe 
(loturile I şi II), în valoare totală de 26 milioane lei. S-a elaborat documentaţia 
tehnico-economică şi s-au depus cereri de finanţare pentru alte 13 blocuri de 
locuinţe. 
  
 Contractele de finanţare pentru cele 36 blocuri au fost semnate. Pentru 26 
blocuri (lotul II) s-a f ăcut şi licita ţia pentru atribuirea contractului de execuţie, iar 
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pentru 10 blocuri (lotul I) procedurile de licitaţie, în vederea atribuire contractului 
de execuţie, sunt în derulare. Estimăm că, lucrările de reabilitare termică la toate 
cele 36 blocuri (loturile I şi II) vor fi finalizate pân ă la data de 30 noiembrie 2015. 

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, pe tot parcursul anului 2014, colectivul specializat din 
direcţia noastră s-a implicat susţinut 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 anul 
2014, patru cereri (loturile IV, V, VI şi VII) de cofinanţare a 60 % din costuri din 
fonduri europene, pentru lucrările de reabilitare termică la 13 de blocuri de 
locuinţe cu peste 500 de apartamente, valoarea totală a lucrărilor fiind de 10 
milioane lei. Activităţile de evaluare în cazul unei cereri de finanţare din cele 4 
depuse, s-a finalizat prin semnarea contractului de finanţare, iar celelalte 3 cereri 
au fost acceptate şi sunt în etapa de semnare a contractului de finanţare.  
 Pentru a asigura continuitate în implementarea programului de cofinanţare 
din fonduri europene, pentru un lot de 14 blocuri se află în faza de iniţiere a 
procedurilor de elaborare a auditului energetic şi a documentaţie tehnico-
economice de execuţie, urmând ca pentru acest lot să pregătim prima cerere de 
finanţare pentru exerciţiul financiar POR 2014-2020, probabil cu execuţia 
lucrărilor în anul 2016. 
 Pe parcursul anului s-au manifestat şi unele disfuncţionalităţi, constând în: 
mentalitatea unor preşedinţi şi administratori care se implică insuficient în problemele 
ce vizează administrarea condominiilor, inclusiv privind reabilitarea termică sau 
insuficienta expertiză a unor preşedinţi, administratori şi cenzori ; o anumită lipsă de 
transparenţă care se manifestă prin insuficienta informare a membrilor asociaţiilor cu 
privire la contracte, salarii, repartizarea costurilor etc. ;nerespectarea cadrului legal : 
angajarea unor administratori care nu au atestat, angajarea unui administrator la 15, 20 
de asociaţii, persoane fizice care deţin funcţia de preşedinte la mai multe asociaţii (!), 
nu se organizează adunări generale anual şi şedinţe ale comitetelor executive în 
conformitate cu reglementările în vigoare.  

Neajunsuri sunt şi în gestionarea fondurilor, mai ales în ceea ce priveşte 
recuperarea de la rău-platnici a sumelor restante la plata cheltuielilor comune. 

Unitatea de Management din cadrul MDRAP a impus, prin ghidul solicitantului 
unele proceduri excesiv de birocratice, creând chiar unele discriminări în accesarea 
fondurilor europene, fapt ce a condus la o durată excesiv de mare pentru etapele de 
verificare şi evaluare a cererilor de finanţare sau chiar la eliminarea din cererile de 
finanţare, a unor blocuri, pe motive cel puţin discutabile. 
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SERVICIUL ACTIVIT ĂŢI CULTURALE, SPORTIVE ŞI TINERET  

  
       

Serviciul s-a implicat în organizarea şi desfăşurarea unor manifestări prin care au 
fost marcate sărbători naţionale şi religioase, precum şi evenimente intrate în tradiţia 
culturală a oraşului. În rândul acestora se numără, printre altele: spectacolul festiv 
organizat cu prilejul Zilei de 24 Ianuarie la Teatrul Naţional,  urmat de Hora Unirii in 
Piaţa Teatrului, manifestarea „La mulţi, prim ăvară”, cu prilejul zilei de 1 Martie , 
spectacolul susţinut la Sala Polivalentă de cunoscuta formaţie BZN, dedicat Zilei 
Femeii, manifestări dedicate Sărbătorilor Pascale, la  Bisericile ortodoxe „Sfinţii 
Români” şi „Adormirea Maicii Domnului”,  la Biserica Romano-Catolică nr. I şi 
Biserica Reformată nr. II. 

 

              
 
În data de 3 mai a avut loc deschiderea festivă a sezonului estival, la  

Complexul de Agrement şi Sport „Mure şul” (Week-end) şi Platoul Corneşti. 
Cea de a XVII-a ediţie a Zilelor Tîrgumureşene (12- 18 mai 2014) a cuprins 

spectacole de muzică de diverse genuri, spectacole folclorice, concursul “Miss Tîrgu-
Mureş” etc., manifestările bucurându-se de o mare audienţă la public. Centrul Cultural 
„Mihai Eminescu” a găzduit întâlnirea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, 
moment de intensă emoţie şi bucurie. Pe scenele din Parcul Municipal din Tîrgu-Mureş  
şi Centrul 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. 

În data de 25 septembrie, Centrul Cultural „Mihai Eminescu” a găzduit a doua 
ediţie a spectacolului  „Copiii mure şeni au talent”, iar Ziua Interna ţională a 
Vârstnicilor  a reunit, la 26 septembrie, peste 2.500 de pensionari, la manifestarea de la 
Complexul President. 

În perioada 4-11 octombrie s-a desfăşurat  prima ediţie a manifestării „Simfonii 
de toamnă – Zilele culturale Târgumureşene”,  care a cuprins şi Târgul de Art ă 
Meşteşugărească,  Festivalul Vinului şi Sărbătoarea tradiţiilor secuieşti. Pe scena 
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amenajată în Parcul Municipal, au avut loc spectacole folclorice si de muzică uşoară, 
reunind personalităţi de prestigiu ale genului. În cadrul acestei manifestări s-au 
prezentat  şi alte programe culturale, precum concertele simfonice ala Filarmonicilor 
din Cluj-Napoca şi Tîrgu-Mureş, primite cu deosebit entuziasm de publicul 
târgumureşean. 

Cu ocazia Zilei Naţionale a României a fost organizat un spectacol de gală în Piaţa 
Victoriei, cu participarea unor ansambluri folclorice profesioniste , de amatori şi a unor 
solişti de prestigiu. 

În perioada sărbătorilor de iarnă, au fost organizate manifestări publice dedicate 
evenimentelor lunii decembrie:  în Piaţa Trandafirilor a fost inaugurat iluminatul 
festiv, iar  în Parcul Municipal s-a deschis patinoarul artificial.  De asemenea a fost 
organizat un concert de colinde susţinut de corurile cultelor din Tîrgu Mure ş, 
desfăşurat în Piaţa Teatrului,  cu participarea unui artist invitat de prestigiu. 

Pe tot parcursul lunii decembrie, la Centrul Cultural „Mihai Eminescu”  şi în sala de 
spectacole  a  Ansamblului Mureşul  au avut loc spectacole dedicate Sărbătorilor de 
Crăciun, cu participarea elevilor şi preşcolarilor din municipiu respectiv a ansamblurilor 
de dans popular şi a unor solişti prestigioşi. 

Revelionul  a fost organizat pentru cel de-al 17-lea an consecutiv în Piaţa Victoriei,  
reprezentanţii primăriei fiind prezenţi în centrul municipiului, unde s-au desfăşurat cu 
spectacole pe scenă, cu focul de artificii la cumpăna dintre ani. De asemenea, am 
contribuit la organizarea Revelionului pentru pensionari la Complexul President.  

 

                      
 
Pentru sprijinirea programelor şi proiectelor culturale ale asociaţiilor, fundaţiilor şi 

instituţiilor de cultură şi  unităţilor de învăţământ  din municipiu, 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.  

 Ca şi în anii precedenţi, potrivit Legii nr. 34/1998 s-au acordat de la bugetul local 
subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiin ţează şi administrează unităţi de 
asistenţă socială. Sumele au fost folosite pentru sprijinirea persoanelor vârstnice, 
singure, persoane care necesită ajutor din partea comunităţii, îngrijiri temporare după 
spitalizare sau sunt bolnave în stare terminală, persoane cu dizabilităţi, copii talentaţi 
proveniţi din familii aflate în dificultate, copii/ tineri cu HIV SIDA. 
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De aceste subvenţii au beneficiat  10 asociaţii şi fundaţii, pentru  peste 384 de 
persoane. 

De asemenea,  au fost sprijinite lucrările de reparaţii/ construcţii ale lăcaşurilor de 
cult. S-a colaborat cu reprezentanţii cultelor  la manifestările din cadrul Zilelor 
Târgumureşene şi Sărbătorilor de iarnă. 

Activitatea sportivă a fost susţinută în anul 2014 prin sprijin financiar  şi logistic 
pentru realizarea diverselor activităţi sportive.  Sprijinirea sportului s-a axat pe trei 
tipuri de activităţi: sport de performanţă; sport şcolar; sportul pentru toţi. 

Sprijinirea sportului de performanţă a constat în încheierea de contracte de 
asociere cu 5 cluburi: Fotbal Club Municipal Tîrgu-Mureş – fotbal Liga a I-a şi fotbal 
feminin (Campioană Naţională şi cîştigătoarea Cupei României); Baschet Club 
Mureş – baschet masculin Divizia A; 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 (Vicecampioană Naţională şi câştigătoarea Cupei României). 

Începând cu sezonul competiţional 2014-2014 s-a încheiat contract de asociere şi 
cu Sport Club Mureşul Tîrgu-Mureş pentru sprijinirea echipei de handbal feminin, 
nou promovată în Superliga naţională. 

De asemenea au fost organizate concursuri de proiecte pentru sprijinirea sportului 
de performanţă, a sportului şcolar şi a sportului pentru toţi.  Dintre acestea amintim: 
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. 

Sprijinirea sportului se reflectă prin unele rezultate de excepţie obţinute de 
sportivi târgumureşeni, dintre care amintim: câştigarea Cupei Europei la popice 
feminin (C.S. Electromureş), Campion Mondial la fotbal-tenis juniori (Varo 
Norbert), Campion Mondial arte marţiale (Poczo Zoltan). 

 Au fost organizate acţiuni sportive în colaborare cu diverse structuri sportive, 
dintre care amintim:  organizarea activităţilor sportive din cadrul “Zilelor 
Tîrgumureşene (19 competiţii, concursuri şi demonstraţii); organizarea Cupei 
“M ărţişorului” la box; organizarea Olimpiadei Sportive a Preşcolarilor; organizarea 
semimaratonului Mureş, ocazionat de sărbătorirea „Zilei Europei.” 

În vederea petrecerii într-un mod organizat a timpului liber, serviciul 
coordonează activitatea de minifotbal în complexul WeekEnd, unde se desfăşoară 3 
campionate: Old Boys-40 (sâmbătă), Old Boys-35 şi Campionatul 7+1 (duminică), la 
care săptămânal sunt angrenate aproximativ 600 persoane. 

 
 
 

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTEN ŢĂ SOCIALĂ 
 

 Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei municipiului Tîrgu Mureş 
are în organigramă 77 de angajaţi şi cuprinde: Serviciul protecţie socială, Serviciul 
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protecţie specială, Centrul social, Centrul de zi „Rozmarin”, Dispeceratul integrat de 
urgenţă, Compartiment asistenţa romi şi un Birou administrativ şi secretariat. 
 În cursul anului 2014, în conformitate cu normele legale în vigoare, au fost 
acordate următoarele servicii sociale: ajutor social (venitul minim garantat) : 200 
dosare/lună; cantină socială : 1.300 porţii/lună; ajutor de înmormântare pentru 
beneficiarii de ajutor social: 4 familii/an; alocaţie pentru susţinerea  familiei : 980 
de cazuri; indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani 
sau, în cazul copilului cu handicap până la 3 ani (sau până la 7 ani, în baza Legii 
nr.448/2007), respectiv stimulent de inserţie: 1345 beneficiari; asistent personal sau 
indemnizaţie : aproximativ 1.000 cazuri/lună; servicii sociale la domiciliu şi ajutor 
material, în colaborare cu organizaţii neguvernamentale: 9 fundaţii, aprox.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  - aproximativ 40.000 beneficiari; servicii comunitare asigurate la 
domiciliul  persoanelor vârstnice dependente: aproximativ 100 beneficiari/lună; 
cazarea persoanelor adulte şi a familiilor f ără 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: 140 persoane/lună. 
         S-a urmărit, în continuare, prevenirea abandonului familial si şcolar prin Centrul 
de zi Rozmarin, unde pentru 107 de copii preşcolari şi şcolari din familii cu risc de 
marginalizare socială (cu vârsta cuprinsă între 3 şi 9 ani) se asigură transport, hrană,  
program educaţional şi consiliere atât pentru copii, cât şi pentru părinţi.   
 

               
 
      Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem 
centralizat, cu gaze naturale, energie electrică sau cu lemne a fost acordat unui număr 
de  2.800 beneficiari, iar prin programul  „Să ne îngrijim bunicii”,  aprobat prin HCL 
nr.96/26.02.2009, 45 de persoane îndreptăţite au beneficiat, lunar, de  meniu cald de 
două ori pe săptămână. 

La Dispeceratul Integrat de Urgenţă au fost înregistrate în total  553.067 de 
apeluri de urgenţă, din care pentru poliţie - 20.350, ambulanţă  - 87.477, ISU SMURD - 
2.866, jandarmerie - 558, restul apelurilor fiind nejustificate. 
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În perioada septembrie-noiembrie 2014 la Centrul Social din strada 
Rozmarinului  nr. 36 au fost efectuate următoarele lucrări interioare: zugrăveli, 
schimbat uşi, reparaţii la instalaţiile sanitare şi electrice şi hidroizolarea 
compartimentelor de duş.  

În cursul anului 2014, la Serviciul Public de Asistenţă Socială s-au înregistrat 
peste 12.500 adrese. De asemenea, au fost efectuate peste 9.000 anchete sociale şi s-au 
adresat direct S.P.A.S. peste 76.000 persoane. 
 
 

ADMINISTRA ŢIA CREŞELOR 
 

La toate cele şase creşe aflate în administraţia municipalităţii s-au efectuat 
lucrările de dezinsecţie şi deratizare, iar la Creşa nr. 6 a fost amenajată o boxă pentru 
păstrarea pubelelor.  

Tot de Administraţia Creşelor aparţine şi punctul de distribuire gratuită a laptelui 
praf pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 12 luni. În anul 2014 a fost distribuită 
cantitatea de 68 de kilograme de lapte praf (178 de cutii).  

Pentru anul în curs, Administraţia Creşelor, pe lângă lucrările curente de reparaţii 
şi întreţinere,  îşi propune demararea lucrărilor pentru înfiinţarea unei noi creşe pe 
strada Apaductului, achiziţionarea de aparatură electronică pentru toate cele şase creşe, 
repararea acoperişului de la Creşa nr. 6 de pe strada Remetea nr. 35. 
 

 
SERVICIUL AUTORITATE TUTELAR Ă 

 
 
 Activitatea din cadrul serviciului s-a concretizat în realizarea următoarelor 
obiective mai importante:  întocmire acţiuni de instituire tutelă, respectiv întâmpinări , 
pe seama minorilor rămaşi fără ocrotire părintească şi reprezentarea acestora la 
termenele de judecată, plângeri împotriva tutorilor care nu au prezentat darea de seamă, 
întocmirea de referate şi proiecte de dispoziţii pentru numirea de curatori speciali pe 
seama  bolnavilor psihici care urmează a fi puşi sub interdicţie; întocmirea de referate şi 
proiecte de dispoziţii pentru instituirea de tutele pentru persoanele puse sub interdicţie 
judecătorească, pentru numirea de curatori speciali pe seama minorilor la solicitarea 
notarilor publici, respectiv la solicitarea părinţilor, pentru efectuarea unor operaţiuni 
juridice sau întocmirea unor acte pe seama acestora,referate şi proiecte de dispoziţii 
pentru numirea de curatori speciali pe seama interzişilor judecătoreşti  la solicitarea 
notarilor publici, respectiv încuviinţări date tutorilor, pentru efectuarea unor operaţiuni 
juridice sau întocmirea unor acte pe seama acestora,încuviinţări date părinţilor  în 
vederea asistării sau reprezentării minorilor, la notarii publici, societăţi bancare sau 
instituţii publice,efectuarea şi întocmirea de anchete sociale la solicitarea instanţelor 
judecătoreşti în cauzele de divorţ cu minori, reîncredinţare minori şi în cauzele privind 
suspendarea sau amânarea executării pedepsei, aflate pe rol etc.  

De asemenea, s-au întocmit anchete sociale necesare completării dosarelor în cadrul 
programului naţional “Bani de liceu”, „Bani pentru calculator”, „Burse sociale pentru 
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studenţi”„Acordarea de rechizite şcolare”, „Bursă studenţi”, „Burs ă boală”, 
„Orientare şcolară”  etc.  

Din punct de vedere statistic, activitatea desfăşurată în cursul anului 2014 de către 
Serviciul Autoritate Tutelară, se prezintă astfel: s-au întocmit 2 acţiuni de instituire 
tutelă pe seama minorilor rămaşi fără ocrotire părintească;2 plângeri împotriva 
tutorilor  care nu au prezentat darea de seamă anuală, privind modul de administrare a 
drepturilor băneşti ale interzisului judecătoresc; s-au efectuat un număr de 149 anchete 
sociale la solicitarea instanţelor de judecată  în cauzele de divorţ cu minori, 
reîncredinţare minori şi 49 adrese către instanţa de judecată, iar în cauzele privind 
suspendarea sau amânarea executării pedepsei, aflate pe rol,  s-au întocmit 2 anchete 
sociale.  S-au efectuat  58 de anchete sociale la solicitarea notarilor publici în cauzele 
de divorţ prin acordul soţilor cu minori; s-au întocmit 127 referate şi proiecte de 
dispoziţii pentru numire de curatori speciali pe seama bolnavilor psihici care 
urmează a fi puşi sub interdicţie;  127 adrese comunicare curatele speciale instituite 
pe seama bolnavilor psihici, la solicitarea instanţei de judecată; 6 referate şi proiecte 
de dispoziţii pentru instituirea de tutele;  10 încuviinţări date tutorilor , respectiv 2 
dispoziţii de numirii de curatori speciali, pentru efectuarea unor operaţiuni juridice 
sau întocmirea unor acte pe seama interzişilor judecătoreşti; în baza prevederilor Legii 
71/2011, modificată s-au întocmit 29 de inventare (deplasare la domiciliu) privind 
bunurile interzisului judecătoresc; 28 referate şi proiecte de dispoziţii , în scopul 
numirii  de curatori speciali pe seama minorilor, respectiv 21 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 11 persoane vârstnice, întocmindu-se un număr de 11 
anchete sociale, din care 1 anchetă s-a întocmit la solicitarea persoanei vârstnice 
întreţinute, pentru reziliere contract, conform Legii 17/2000. 

În vederea întocmirii dosarului de cercetare penală necesar la IML pentru minorii 
care au săvârşit fapte antisociale, s-au întocmit 14 anchete sociale;  

 La solicitarea D.G.A.S.P.C. MUREŞ, s-au efectuat  156 anchete sociale în vederea 
reevaluării dosarelor pentru minori aflaţi cu măsură de ocrotire, un număr de 12 
monitorizării asupra minorilor,  29 anchete sociale în scopul luării unor măsuri de 
ocrotire pentru plasament minori,  30 de anchete sociale pentru minore gravide/lăuze, 
precum şi 4 anchete sociale în vederea reînnoirii atestatului pentru asistenţii maternali. 

 La solicitarea părinţilor care urmează să plece la muncă în străinătate, s-au întocmit  
4 anchete sociale, pentru desemnarea persoanei în grija  căreia va rămâne 
minorul,  76 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”, respectiv 81 de anchete sociale pentru completarea 
dosarului de obţinere a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, respectiv pentru 
obţinerea stimulentului de inserţie. 

De asemenea, s-au preluat şi verificat în luna ianuarie 2014  344 dări de seamă 
anuale, privind modul de exercitare de către tutori a sarcinilor privind bunurile şi 
drepturile băneşti ale interzişilor judecătoreşti,  respectiv 6 dări de seamă anuale pe 
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seama minorilor precum şi 33 de dări de seamă generale ale tutorilor, ca urmare a 
decesului interzisului judecătoresc, inclusiv înlocuire tutore, conform Acordului de 
colaborare încheiat cu Judecătoria Tîrgu Mureş. 
 
 
 

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
 

 
  Pe parcursul anului au fost înregistrate 1.285 acte, conform registrului 

electronic de intrare-ieşire acte. Acestea au constat în citaţii, comunicări  de hotărâri 
judecătoreşti, adrese de la diferite instituţii, cereri de la diferite persoane fizice şi 
juridice, note interne, care au fost soluţionate în termenul legal.  

 Activitatea specifică instanţei de judecată a fost concretizată în reprezentarea 
intereselor Primarului Municipiului, Primăriei Municipiului, Consiliului Local al 
Municipiului şi Municipiului Tîrgu Mureş. 

S-au înregistrat 85 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 din cadrul serviciului nostru a unui număr de 210 dosare,  din 
care,  63 au fost câştigate, 26 admise (pierdute), 121 se află  pe rolul instanţelor de 
judecată în diverse stadii procesuale. 

Dintre aceste dosare unele au o importan ţă deosebită datorată obiectului lor, 
unul dintre ele fiind dosarul  având ca obiect rectificare CF (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 Mure ş, fără consultarea prealabilă a 
autorit ăţii publice locale).  Cererea de chemare în judecată a luat naştere ca urmare a 
soluţionării dosarului nr.209.1/43/2010 a Curţii de Apel Tg. Mureş prin Sentinţa 
nr.35/2012, definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 7312/19.11.2013 a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie prin care a fost admisă actiunea, s-a dispus anularea parţială a Anexei 
1 - pozitia 105 la HG nr. 867/2002 şi anularea parţială a unor înscrieri din Anexa 1 la 
HG nr. 964/2002, poziţiile 283,283, 287 si 291, Primarul Municipiului Tg. Mureş având 
câştig de cauză. 
    Din aceeaşi categorie a cauzelor de importanţă deosebită menţionăm: acţiunea în 
revendicarea imobilului situat în municipiul Tg. Mureş, str. Tuşnad nr. 5; Dosarul 
purtat în contradictoriu cu Guvernul României, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului privind o corec ţie financiară de 10% reprezentând suma de 
4.472.942,96 lei în care instanţele de judecată au hotărât anularea deciziilor prin 
care a fost aplicată această sancţiune; dosarul având ca obiect pretenţii în valoare 
de 587.876,49 lei câştigat împotriva Companiei Naţionale ,,Poşta Română SA,, 
Dosarul având ca obiect pretenţii în valoare de 827.023,48 lei în contradictoriu cu 
SC Total Proiect precum şi plângeri contravenţionale împotriva sancţiunilor 
aplicate de Garda Naţională de Mediu: (amendă în valoare de 15.000 lei, aplicată 
pentru groapa de gunoi şi deşeuri (proces câştigat în prim ă instanţă); amendă în 
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valoare de 150.000 lei, aplicată pentru parcarea din Dâmbu – Pietros  (proces 
câştigat în prim ă instanţă); amendă în valoare de 1.000.000 lei, aplicată pentru 
registrul spaţiilor verzi (proces câştigat în apel); amendă în valoare de 100.000 lei 
pentru tăierea arborilor str. Mihai Viteazu (proces câştigat în apel). 

În ceea ce priveşte litigiile având ca obiect anularea unor hotărâri ale 
Consiliului Local al Municipiului Tîrgu-Mure ş menţionăm litigiile privind: anularea 
actelor administrative privind SC Radiotel Tg. Mureş SRL şi obligarea la eliberarea 
amplasamentului (trei dosare - o parte câştigate, o parte pe rolul instanţelor) ; anulare  
parţială a HCLM nr. 301/28.11.2013, privind aprobarea unor taxe speciale pe  anul 
2014 în contradictoriu cu SC Depomureş SA (proces câştigat în primă instanţă); anulare 
act administrativ - 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 Tîrgu Mureş - pct.8 anexa 1 - " taxe de folosinţă teren proprietatea 
municipiului Tîrgu Mureş cu titlu de zonă de protecţie sonde şi echipamente pentru 
persoane juridice private" – proces câştigat definitiv şi irevocabil. 

 În privinţa actelor de stare civilă emise de alte autorităţi decât instituţia 
noastră, care nu îndeplinesc condiţiile de legalitate s-a procedat la demararea acţiunilor 
în instanţă pentru anularea lor, respectiv pentru întocmirea corectă a acestora. 

 Reprezentarea intereselor autorităţilor administra ţiei publice locale, 
precum şi a unităţii administrativ-teritoriale  a constat în administrarea de acte scrise 
(întâmpinări, note de şedinţă, concluzii scrise, obiecţiuni la rapoartele de expertiză) 
însoţite de material probatoriu în susţinerea lor, promovarea de căi de atac ordinare şi 
extraordinare, susţinerea verbală în instanţă a acestor interese prin prezenţa consilierilor 
juridici la termenele de judecată 

 În cadrul  Serviciului  s-au desfăşurat activităţi de consultanţă şi asistenţă 
juridic ă pentru toate serviciile şi direcţiile din cadrul Prim ăriei Municipiului , 
dându-se avizul privind legalitatea unor acte întocmite de compartimentele mai sus 
amintite. 

Au fost vizate juridic peste 700 de contractele de achiziţii publice, contractele 
de concesiune, contracte de prestări servicii, contracte de schimb, contracte de 
execuţie lucrări, acorduri-cadru de lucr ări, antecontracte de vânzare – cumpărare, 
acte adiţionale la contractele menţionate anterior, contracte încheiate în temeiul 
diverselor hotărâri emise de Consiliul Local Municipal , protocoale de colaborare, 
note justificative etc. 

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, 
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au fost emise adrese de completare a documentaţiei pentru dosarele restituite de către 
Autoritatea Naţională pentru Restituirea 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. 

Ca activitate specifică serviciului amintim şi formularea de răspunsuri la 
petiţiile înaintate potrivit O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor. 

Comunicarea răspunsurilor s-a realizat cu respectarea termenului prevăzut de 
Legea nr. 554/2004. 

 Serviciul juridic, contencios administrativ a participat la elaborarea de proiecte 
de hotărâri de consiliu  şi inform ări către Consiliul Local, elaborarea şi transmiterea 
către Instituţia Prefectului - judeţul Mureş a răspunsurilor solicitate pe diverse teme, 
transmiterea de propuneri legislative către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi 
Asociaţia Municipiilor din România precum şi a propunerilor de lege ferenda.  

 Au fost formulate întâmpinări şi note scrise la citaţiile emise de către 
Consiliul Naţional de Combatere a Discriminării,  prin care erau semnalate diverse 
situaţii raportate la O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, iar în situaţiile în care au fost aplicate sancţiuni, acestea au 
fost contestate în faţa instanţei de judecată.  

  O prioritate deosebită a fost acordată de Serviciul juridic, contencios 
administrativ corecţiilor financiare aplicate de Ministerul Dezvoltării şi Turismului 
asupra proiectelor cu finanţare internaţională demarate de către municipalitate. 
 Astfel, deciziile de prefinanţare, precum şi deciziile prin care au fost aplicate 
diverse corecţii financiare au fost atacate în faţa instanţelor de judecată în vederea 
suspendării efectelor juridice pe care acestea le produc, dar şi pentru anularea actelor 
administrative emise în acest sens. 
  O importanţă deosebită o are şi proiectul cu finanţare internaţională 
,,Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha- Tg. Mureş,, şi alte contracte cu o 
astfel de finanţare. 

Legalitatea contractelor şi a actelor adiţionale încheiate a fost verificată de către 
consilierii juridici din cadrul Serviciului juridic, contencios administrativ.  
  Consilierii juridici din cadrul Serviciului  au fost desemnaţi să facă parte din 
comisia de disciplină, constituită potrivit H.G. nr. 1344/2007 privind normele de 
organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi din comisia de verificare 
a dreptului de proprietate, constituită potrivit Legii nr. 255/2010 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, 
judeţean şi local. 
 În anul 2014 a fost realizată şi exproprierea imobilului situat în Tîrgu- Mure ş, 
str. Baladei nr. 1, în vederea realizării sensului giratoriu pentru fluidizarea traficului 
din zona străzilor Libertăţii - Cuza Vodă –G. Enescu . 
 



 36 

 
 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDEN ŢĂ A 
PERSOANELOR 

 
Printre obiectivele urmărite în anul 2014, se numără: optimizarea activităţii de 

introducere a datelor de stare civilă, în sistem informatic cât şi  manual în registrele de 
stare civilă, întocmirea certificatelor de stare civilă în acelaşi sistem; 
 demararea activităţilor necesare implementării proiectului naţional „Sistem naţional 
integrat de introducere şi actualizare a informaţiilor legate de evidenţa persoanelor”, în 
acest sens stabilindu-se măsuri de instruire a personalului în vederea utilizării acestui 
nou program informatic. Din data de 30.06.2014 acest program funcţionează la nivelul 
întregii ţări.   

În vederea reducerii numărului de naşteri neînregistrate la Serviciul de stare 
civilă  au  început o serie de acţiuni de monitorizare a naşterilor,  în colaborare cu cele 3 
clinici de specialitate din Tîrgu Mureş, sens în care s-a întocmit la nivel judeţean un 
protocol de colaborare cu toate instituţiile implicate în această activitate. În anul 2013 
din cele 3745 de naşteri, 15 sunt neînregistrate, iar în anul 2014 din cele 3852 de naşteri 
32 sunt neînregistrate.  

Pentru reducerea numărului de persoane cu vârstă cuprinsă între 14-18 ani fără 
acte de identitate, s-a colaborat cu cele 44 de unităţi de învăţământ de pe raza 
municipiului Tîrgu-Mureş şi din unităţile administrativ-teritoriale arondate. În urma 
acestei acţiuni au fost puşi în legalitate 672 elevi din totalul de 790.  

Prin cele 2 servicii componente, s-au realizat acţiuni de punere în legalitate cu 
acte de stare civilă şi documente de identitate a cetăţenilor de etnie romă. 

S-au luat măsuri de organizare, cu respectarea prevederilor legale, a oficierii în 
cadru festiv, a căsătoriilor, cât şi de asigurarea permanenţei la nivelul Municipiului 
pentru înregistrarea deceselor, în zilele nelucrătoare şi sărbători legale, în acest sens 
neînregistrându-se nici o plângere cu privire la modul de deservire a cetăţenilor.  

Pe linie de evidenţă a persoanelor  au fost soluţionate în proporţie de 100% 
solicitările cetăţenilor şi ale altor instituţii, activitatea materializându-se după cum 
urmează: persoane luate în evidenţă  ca urmare a naşterii, dobândirii cetăţeniei române, 
schimbării domiciliului din străinătate în România – 2.614, persoane pentru care s-a 
operat decesul în baza de date 2.542; persoane pentru care s-a operat modificarea 
statutului civil (căsătorie, divorţ)  - 1.941; cărţi de identitate eliberate  24.422; cărţi de 
identitate provizorii eliberate -  1232; vize de reşedinţă aplicate -   3414; verificări în 
Registrul naţional de evidenţa persoanei – 25.229; acţiuni cu staţia mobilă – 60 şi 421 
persoane puse în legalitate cu act de identitate; controale în case de copii şi alte unităţi 
de protecţie socială – 38 şi 77 de persoane puse în legalitate cu act de identitate; 
activităţi de mediatizare în mass-media locală - 128. 

Pe linie de stare civilă au fost soluţionate în proporţie de 100% toate solicitările 
cetăţenilor şi altor instituţii, activitatea s-a materializat prin realizarea următorilor 
indicatori: înregistrări acte de stare civilă – 7.279 din care: - naşteri 3.852, căsătorii 824,  
decese 2.889; operări sentinţe de divorţ – 267; operări şi transmiteri menţiuni în actele 
de stare civilă – 13.726; rectificări acte de stare civilă – 31; înregistrări tardive a actelor 
de naştere, prin sentinţe judecătoreşti - 68; dosare de schimbare a numelui soluţionate – 
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20; transcrieri acte de stare civilă din străinătate – 166; eliberări extrase pentru uzul 
organelor de stat – 555; adeverinţe de stare civilă eliberate - 462;certificate de stare 
civilă eliberate – 11804;solicitări ale persoanelor fizice şi juridice –9769. 

Pentru anul 2015, proiectele avute în vedere pentru realizarea obiectivelor de 
activitate ale serviciului nostru sunt:  îmbunătăţirea activităţii referitoare la relaţia cu 
cetăţenii prin reducerea termenelor de soluţionare a solicitărilor;  achiziţionarea de 
aparatură foto şi de amprentare în vederea desfăşurării activităţilor de preluare a 
documentelor pentru obţinerea cărţii electronice de identitate; amenajarea noului 
spaţiului destinat arhivării şi păstrării documentelor create la nivelul serviciului la starea 
civilă, identificarea unui spaţiu necesar desfăşurării activităţii în acelaşi loc pentru cele 
două servicii componente ale SPCLEP, programarea în sistem online a căsătoriilor. 
 
 

 
 

DIRECŢIA ŞCOLI 
 
Una din cele mai importante investiţii începute în luna martie 2014 a fost 

reabilitarea şi mansardarea integrală a Grădini ţei cu Program Prelungit nr 16, 
situată pe strada Sportivilor nr 2.  

 

 
 
 
 



 38 

           
 

 
 

 
În vederea sprijinirii unităţilor de învăţământ în realizarea de lucrări de reparaţii 

curente şi igienizare s-au achiziţionat şi furnizat  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. 
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Pe parcursul anului  au fost verificat şi documentele privind solicitările de sprijin 
financiar acordate de Consiliul Local bisericilor si lăcaşurilor de cult recunoscute din 
Municipiul Tîrgu Mureş. S-au întocmit referatele si rapoartele vizând monitorizarea 
lucrărilor de reparaţii, restaurări si reabilitări.  
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A fost înlocuită  tâmplăria din lemn de la ferestre cu tâmplărie din PVC şi 

geam termopan la Şcoala Gimnazială Nr 7 corp A, Şcoala Gimnazială „Serafim 
Duicu” corp B şi Şcoala Gimnazială „George Coşbuc”. 

 
De asemenea, au fost executate lucrări de reparaţii la  sălile de sport ale Liceului 

Tehnologic Avram Iancu, Liceul Economic „Transilvania”, Liceul Tehnologic 
„Gheorghe Şincai”. 
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 S-au executat lucrări de hidroizolaţie integrală la Liceul Tehnologic 

„Traian Vuia” şi Liceul Economic „Transilvania” şi lucrări de hidroizolaţie parţială la 
diferite unităţi de învăţământ unde partea de terasare a fost afectată. 

 La Şcoala Gimnazială Dacia Corp A,  a  fost înlocuit integral sistemul de 
iluminat convenţional cu LED-uri, evidenţiind astfel o economie medie de 40-50% la 
consumul de energie electrică. 

Au fost  renovate o parte din grupurile sanitare de la Şcoala Gimnazială 
„Europa”, Liceul Tehnologic „Electromureş”, Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazu”, 
Grădiniţa cu Program Prelungit „Paradisul Copilăriei”, Liceul de Artă şi, în urma 
branşamentului cu apă, s-a amenajat un grup sanitar la Şcoala Gimnazială Beşa. 

 



 42 

   
 
 
 S-au făcut reabilitări de alei pietonale la Şcoala Gimnazială „Europa” şi la 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr 15. 
 S-a reabilitat integral instalaţia de gaz la Liceul de Artă, aceasta prezentând 

grave deficiente de funcţionare.  
 La Grădiniţa cu Program Prelungit „Arlechino” a fost reparată integral 

şarpanta acoperişului, înlocuindu-se parţial învelitoarea şi structura de rezistenţă. 
 Din sponsorizarea primită de la SC Dedeman SRL am amenajat spaţiile de 

joacă prin dotări la Grădiniţele cu Program Prelungit „Licurici”,” Dumbrava Minunată”, 
PP 10 şi „Codrişor”. 

Alte acţiuni au constat în  campanii continue pentru reducerea consumului de apă, 
energie electrică şi combustibil gazos, reducerea fiind semnificativă, având în vedere că 
valoarea pe unitate de măsură a crescut, iar volumul utilizat este mai mic. 

S-a ţinut permanent legătura cu personalul cabinetelor medicale din instituţiile de 
învăţământ, preocuparea noastră fiind de a asigura bunul mers al acestora, implicarea in 
campaniile de vaccinare, dotarea lor cu materiale sanitare. 
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SERVICIUL ACTIVIT ĂŢI CULTURALE, SPORTIVE, TINERET ŞI 
LOCATIV 

 
 
  

În cadrul şedinţelor periodice ale Comisiei locative, în urma solicitărilor primite, 
au fost aprobate următoarele repartizări de spaţii din fondul locativ existent:  locuinţe 
achiziţionate -  34;  locuinţe sociale – 8; locuinţe pentru pensionari -   9;  locuinţe pentru 
tineri-ANL – 14; locuinţe de necesitate - 3; locuinţe de serviciu -1. În total, au fost 
repartizate 69 de locuinţe.  

De asemenea, s-au înregistrat 9 cazuri de recazări, 5 schimburi de locuinţe, 4 
cazuri de includeri în contractul de închiriere, sens în care au fost elaborate 15 dispoziţii 
de primar şi 6 proiecte de hotărâri şi expuneri de motive. 
  Gestionarea bazei de date privind solicitările de locuinţe din fondul locativ al 
municipalităţii a constat în întocmirea listelor solicitanţilor de locuinţe sociale (469 de 
cereri), chirie fond de stat (72 cereri), pensionari (50 cereri), chiriaşi evacuabili din 
locuinţe retrocedate (28 cereri); întocmirea evidenţei privind solicitanţii de locuinţe 
din categoria chiriaşilor evacuaţi/evacuabili  din case retrocedate foştilor proprietari 
ţinând cont de data expirării perioadei de 5 ani de la retrocedarea imobilului. De 
asemenea, a fost întocmită evidenţa privind solicitările de subvenţie pentru chiriaşii 
apartamentelor situate în B-dul Pandurilor nr. 44-46.  

De menţionat că toţi chiriaşii ANL au fost verifica ţi din punct de vedere al 
legalităţii deţinerii locuin ţelor.   

 

       
 
În ce priveşte categoria spaţiilor cu alt ă destinaţie decât aceea de locuinţe, în 

şedinţele lunare ale comisiei de specialitate au fost discutate 51 de prelungiri de 
contracte, 7 repartizări de spaţii, 12 solicitări de spaţii pentru 2015, plus 5 solicitări în 
afara termenului legal, elaborându-se  8  proiecte de hotărâri şi expuneri de motive.  
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Pe linia gestionării eficiente a acestui tip de spaţii, a fost verificat modul de folosire 
şi întreţinere a 56 de spaţii: ONG şi partide politice  - 49, instituţii bugetare  -3; 
beneficiari ai Legii nr. 341/2004- 1, societăţi comerciale: -3. 

 Instituţia a fost reprezentată în 19 litigii având ca obiect probleme locative. 

 

   În privin ţa reactualizării bazei de date, au fost reactualizate şi aprobate listele 
solicitanţilor de spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în cazul a 4 asociaţii 
neguvernamentale.  

 
 

SERVICIUL PUBLIC DE UTILIT ĂŢI MUNICIPALE 
 

Serviciul s-a implicat în organizarea şi asigurarea desfăşurării evenimentelor 
culturale majore ale oraşului, a altor evenimente ce s-au desfăşurat în 2014 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.  

Pentru funcţionarea generală a  Cetăţii, Parcului Municipal, Platoului Corneşti, 
Teatrului de Vară, Centrului Cultural Mihai Eminescu, Casei de Oaspeţi, Cinema Arta 
şi a celorlalte obiective au fost  executate lucrări de îmbunătăţire a facilităţilor 
funcţionale a acestora, astfel:  continuarea lucrărilor pentru Reamenajarea şi 
conservarea Cetăţii Medievale, amenajarea şi asigurarea logisticii pentru evenimentele 
majore din Parc Municipal, Platoul Corneşti, Centru, Parcul Casei tineretului, 
Cinematograful Arta şi alte amplasamente: Zilele Târgumureşene, Serbările copilăriei, 
Simfonii de toamnă - Festivalul vinului şi a artei meşteşugăreşti, Orăşelul copiilor, 
Târgul de Crăciun, alte concerte  şi spectacole pentru copii (teatru de păpuşi - parc Casa 
Tineretului şi Platou, 1-8 martie –Polivalentă, Cinematograful Arta). 

Au fost parcurse etapele din 2014 pentru executarea lucrărilor la Cetate, conform 
proiectului cu finanţare din fonduri europene, lucrările fiind realizate în proporţie de 
81,48%. 

Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în octombrie 2010, termenul de 
finalizare fiind stabilit pentru luna noiembrie 2015.  



 45 

         
 
Terminarea lucrărilor a fost decalată cu un an, în principal datorită vestigiilor 

arheologice descoperite pe parcursul derulării proiectului, fapt ce a impus oprirea 
/încetinirea ritmului de execuţie în mai multe zone din incinta Cetăţii. Aceste vestigii 
vor trebui protejate, conservate şi puse în valoare până la finalizarea contractului, 
pe baza unui nou proiect, care a şi fost avizat de Ministerul Culturii şi însuşit de 
finanţator. 

În cursul anului 2014 au fost realizate : înlocuirea reţelelor de apă şi canalizare 
din incinta Cetăţii, înlocuirea reţelelor de iluminat şi alimentare cu curent, înlocuirea 
reţelelor de gaz (prin grija E-ON), amenajări de căi de acces  pietonale şi carosabile, 
amenajări peisagistice şi parc arheologic (fosta Mănăstire franciscană).  

La corpurile B, D şi E, lucrările sunt finalizate în proporţie de aproximativ 90%. 
La corpul B, având destinaţia Centru de conferinţe, Casa căsătoriilor,  au fost 
executate lucrări de finisaje, încălzire centrală şi instalaţii electrice; lucrări 
similare au fost executate la corpul D, cu destinaţia Centru intercultural, săli de 
întruniri, spaţii de cazare – şi la corpul E, cu destinaţia Spaţii multifunc ţionale 
(expoziţii, colocvii, artă culinară tradi ţională, ateliere de pictură). Corpul F, cu 
destinaţia Centru de informare şi promovare turistică este finalizat în proporţie de 
70%, fiind executate lucrări de arhitectur ă şi rezistenţă – cupolă din lemn, 
instalaţii electrice, iar corpul G, după cum am precizat, a fost reproiectat date 
fiind vestigiile arheologice descoperite, cu impact asupra amplasamentului şi 
formei acestui corp. Urmează ca lucrarea să fie realizată în 2015, având destinaţia 
Teatru în aer liber.  

Lucrări de instalaţii încălzire centrală interioară, instalaţii electrice pentru 
detectare şi alarmare efracţie şi de incendiu au fost realizate şi la Bastionul Măcelarilor 
(cu destinaţia Spaţii multifuncţionale, evenimente cultural-artistice), Bastionul 
Croitorilor  (cu destinaţia Centru teatral, club, sală de spectacole), Bastionul Dogarilor 
(cu destinaţia Club muzică, teatru de păpuşi tineret), Bastionul Blănarilor (Centru de 
tineret, săli de conferinţe, expoziţii ). La aceste obiective, lucrările sunt executate în 
proporţie de 90%.   

În anul 2015 urmează a fi terminate lucrările şi la Bastionul Tăbăcarilor, 
Bastionul Mic şi Bastionul Porţii (realizate în proporţie de 75%), destinate amenajării 
de spaţii muzeistice arheologice, galerii de artă etc. 
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Tot în 2015 va începe şi punerea în practică a proiectului privind piaţeta situată 
pe Bulevardul Cetăţii între strada Avram Iancu şi intrarea în Cetate de pe acest 
bulevard. 

Valoarea totală a proiectului este de peste 29,2 milioane de lei, din care 21,7 
milioane de lei reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă prin Programul 
Operaţional Regional, contribuţia municipalităţii fiind de 1,9 milioane de lei. 

Unele dintre vestigiile arheologice descoperite în cursul lucrărilor de reabilitare 
sunt unice în România, printre acestea aflându-se un atelier de prelucrare a bronzului şi 
pivniţa unei case din secolul al XV-lea, o fabrică de cărămidă din perioada secolelor 
XVI-XVII, un sistem de captare a apei  folosite ca drenaj, ceea ce – potrivit 
specialiştilor – dovedeşte existenţa unui sistem de infrastructură destul de complex. 

 Preocupare deosebită s-a manifestat pentru zonele de agrement: lucrări la pista 
de alergare, trenuleţ, Orăşelul şi patinoarul copiilor (cu 2000 mp patinoare,  căsuţe – 
zone de odihnă şi alimentaţie publică, vestiar),  lucrări de întreţinere la parcul copiilor - 
obiective noi de joacă, noi suprafeţe cu dale de cauciuc, podină de lemn şi dale 
înierbate, mobilier pentru parcuri, patinoar, terenuri de tenis şi badminton. 
 
 
 

COMPLEXUL DE AGREMENT ŞI SPORT  „MURE ŞUL” 
 

           
 

Ca în fiecare an, administraţia Complexului s-a străduit să asigure publicului 
condiţii optime de petrecere a timpului liber, în acest spaţiu atât de îndrăgit de 
târgumureşeni.  Începând de la intrările principale, căile de acces auto, aleile pietonale 
şi de promenadă, parcări  - totul a fost pregătit din timp pentru  deschiderea sezonului.  
  Au fost reparate porţile automate pentru accesul auto de la intrările dinspre 
cartierele Aleea Carpaţi şi 22 Decembrie 1989, iar pe drumurile de acces şi parcările 
aferente s-au executat reparaţii şi plombări în covor asfaltic, respectiv marcajul 
parcărilor auto, inclusiv în curtea Academiei de Sport şi au fost înlocuite 60 de corpuri 
de iluminat ambiental de pe traseul auto şi din incinta complexului, de pe aleile de 
promenadă şi plajă.   
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 La terenurile de sport din complex şi cele de la Academia de Sport  s-au executat 
lucrări de întreţinere la gazon şi împrejmuiri, inclusiv la instalaţiile de nocturne.  Pentru 
terenurile de fotbal cu gazon natural şi terenurile de tenis de câmp la Academia de 
Sport, am executat lucrări de extindere a sistemului de irigaţii  în perioada lunii mai, 
pentru rentabilizarea activităţilor de irigaţii şi întreţinere pentru care s-a achiziţionat un 
tractor pentru  tuns gazon CTH 174 şi o pompă submersibilă cu debit mare – 
Pedrollo 6 SR  18/9. 
 Aleile de promenadă pavate au fost demontate şi remontate acolo unde 
prezentau denivelări.  

Pentru buna desfăşurare a activităţii în sezonul estival în anul 2014 s-au executat 
lucrări de întreţinere, reparaţii şi înfrumuseţare a bazinelor  de înot, bazinele pentru 
copii şi tobogane, adică – placare cu gresie, faianţă, lucrări de vopsitorie şi  reparaţii 
necesare pentru sistemul de alimentare cu apă a toboganului de la bazinul de 1,20 m şi 
duşuri.  

 În mod special au fost executate lucrări de reparaţii capitale bazin din beton 
cu pasarelă pentru copii – a fost aplicat  strat de consistenţă cu membrană 
poliuretanică antiderapantă, de culoare albastră, alimentarea cu apă – ţâşnitoarea şi 
balustrada au fost confecţionate din inox .  
 Plimbările în aer liber şi jocul alături de copii  în parcurile de joacă trebuie să 
ofere siguranţă, linişte. În „Parcul copiilor”  pe  aliniamentul paralel cu clădirea 
„Vestiar central” cu obiecte de joacă pentru copii – căsuţe din lemn cu tobogan, 
leagăne, balansoare, tobogane, gropi de nisip îngrădite cu un gard de lemn viu colorat 
au fost executate reparaţii consistente, având în vedere uzura şi vechimea materialelor 
din care sunt confecţionate. Astfel am dat un plus de viaţă parcului de joacă asaltat de 
sute de copii, atât în sezonul estival cât şi în perioada mai rece a anului. 
 Zona din jurul bazinelor de îmbăiere a fost dotată cu mobilier de agrement – 
şezlonguri, balansoare, umbrele, mobilier de grădină (lăzi) – pergole şi două foişoare 
noi, inclusiv material dendro-floricol. 

În luna august 2014 Bazinul Olimpic a fost închis pentru public, pentru 
efectuarea lucrărilor de revizii tehnice anuale. În această perioadă s-au  efectuat lucrări 
de revizii şi reparaţii la termosuflantele cu aer cald, la instalaţiile de încălzire a apei din 
bazin, la instalaţiile de tratare şi recirculare a apei, precum şi lucrări de dezinfecţie 
generală în incinta bazinului, la vestiare, duşuri şi grupurile sanitare. 

La Bazinul Acoperit Piscină ing. Mircea Birău au fost executate lucrări de 
reparaţii la sistemul de amplificare intern, s-a modificat sistemul de taxare şi sistemul 
de acces – schimbarea sistemului cu încasare la ieşire . S-au executat lucrări de reparaţii 
la sauna-cabină de aburi TYLO pentru a satisface cerinţele publicului vizitator şi au fost 
executate lucrări de înlocuire a două tablouri de comandă a iluminatului electric 
ambiental. 
  Peste 130.000 de adulţi şi copii au frecventat Weekend-ul în 2014, totalul 
încasărilor cifrându-se la peste două milioane de lei.  
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ADMINISTRA ŢIA SERELOR, PARCURILOR ŞI ZONELOR VERZI 

 
 
                 În 2014, în sere şi  câmpurile de producţie ale A.S.P.Z.V , au fost produse 
următoarele cantităţi de material săditor dendro-floricol (bucăţi): răsaduri de plante 
anuale –  91.498 ; răsaduri de plante  bienale –  98.100;  Canna  indica – 2.137; arbori  
ornamentali din diferite specii –  1.328; arbuşti ornamentali –  2.831; plante   floricole 
la ghivece pentru diferite ocazii –1.780 ghivece; flori tăiate  –  13.241 fire. 
    Materialul dendro-floricol a fost destinat satisfacerii nevoilor municipiului 
precum şi creării unor disponibilităţi de valorificare  pe piaţa liberă şi la terţi  pentru 
înfrumuseţarea  locuinţelor, balcoanelor şi a grădinilor proprii, cât şi sprijinirea 
amenajării zonelor verzi din cadrul asociaţiilor de proprietari. 
  Suprafaţa amenajată  sub formă de rondouri, rabate, scuaruri, jardiniere a fost 
plantată de 2 ori (2 cicluri) - o dată în primăvara anului 2014, 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 2014, cu specii floricole bienale ca: Miosotis,Viola precum şi 
specii floricole  bulboase (lalele–8.000 bulbi).   
  După încheierea campaniei de plantare, în parcuri s-a trecut la executarea 
lucrărilor specifice: întreţinerea suprafeţelor plantate atât la culturile floricole, cât şi la 
cele arboricole din aliniamentele stradale şi parcuri,prin lucrări de udat, plivit, prăşit, 
cizelat, lucrări de formare a coronamentului,de aşa natură încât parcurile,zonele  verzi şi 
aliniamentele stradale  să arate corespunzător şi plăcut la vedere din punct de vedere 
peisagistic  pe tot parcursul  anului, tunsul şi cositul gazonului, greblatul, încărcatul şi 
transportul ierbii şi a resturilor vegetale rezultate de pe suprafaţa de peste 90 ha 
ocupate cu parcuri şi zone verzi din  municipiu; suprafaţa menţionată mai sus  a fost 
cosită în medie de 5 ori, iar tunsul gardurilor vii, pe o lungime de 8.500 metri, în medie 
de 3 ori. 
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În primăvara anului 2014 au fost plantaţi  571 arbori şi 986 arbuşti  pe 
următoarele străzi: Mihai Viteazul,P-ţa Trandafirilor, Republicii, Revolu ţiei, 
Belvedere, Marinescu, Cuza Vodă, Verii, Calea Sighişoarei, Aleea Carpaţi, sensul 
giratoriu Gh. Marinescu, strada N. Grigorescu, Piaţa Teatrului, Platoul Corneşti, 
Piaţa Petofi. 

La 35 asociaţii de proprietari s-au distribuit 69 de arbori şi 753 de arbuşti. 
În zona Cetăţii Medievale  (spre strada Avram Iancu) au fost plantaţi 11 arbori, 

200 arbuşti şi 3.500 mp rulouri de gazon,  la Platoul Corneşti -3.000 mp pajişte urbană, 
36 arbori şi 350 arbuşti, iar în Piaţa Teatrului  - 250 trandafiri, 20 arbori şi 170 arbuşti. 

În parcurile şi zonele verzi ale municipiului s-au plantat 180.000 răsaduri 
anuale. 

Plantările din toamnă au cuprins: 403 arbori,  2.250 arbuşti ornamentali , 
115.000  plante bienale şi 10.000 bulbi de lalele, în următoarele zone : aliniamente 
stradale (completări goluri) – Bradului, Liviu Rebreanu, Secerei, B-dul Pandurilor, 
Gheorghe Marinescu, Libertăţii, Gheorghe Doja, Înfrăţirii, I. L. Caragiale, N. 
Grigorescu, Aleea Carpaţi, Bolyai, Lavandei, Matei Corvin şi 2 aliniamente noi : 
Benefalău şi Florilor - , parcuri – Armoniei, Parcul Municipal şi Super – , asociaţii 
de proprietari – Busuiocului şi Bucinului . 
La 28 asociaţii de proprietari au fost distribuiţi  15 arbori şi 570 arbuşti  ornamentali. 

În ce priveşte toaletările, în colaborare cu SC  Electrica  SA  s-au toaletat 1.100 
arbori pe 36 străzi :  B-dul 22 Decembrie 1989, Bobâlna, Secerei, Colegiului, B-dul 
Cetăţii, Cosminului, N.Iorga, A. Iancu, Săvineşti, Câmpului,Rândunelelor, 
Govora, Belşugului, Ghiocelului, T. Mosoiu, Marton Aron, Predeal, T. 
Vladimirescu, Oltului, Nirajului, Teilor, Z ărneşti, Depozitelor, Frunzei, 
Trotu şului, Milcovului, Crizantemelor, A. Ianos, Vulcan, K.C. Şandor, 
Luceafărului, M. Eminescu, Tâmplarilor, Borzeşti, I.L. Caragiale. Lucr ările de 
toaletare au cuprins, practic, toate cartierele mari ale oraşului: Mure şeni (30 de 
asociaţii de proprietari), Aleea Carpaţi (14 asociaţii de proprietari), Unirii (11 
asociaţii de proprietari), Corni şa (7 asociaţii de proprietari), Dâmbu Pietros (90 de 
asociaţii de proprietari), Tudor (15 asociaţii de proprietari), precum şi 5 unităţi de 
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învăţământ ( Gimnaziul M. Viteazul, Gimnaziul Serafim Duicu, Gimnaziul Dacia, 
Grup Şcolar Avram  Iancu şi Grădini ţa  nr. 6). 

În total s-au toaletat în asociaţiile de proprietari enumerate, aproximativ  4.000 de 
arbori,  iar 332 de arbori au fost tăiaţi, 70% dintre aceştia fiind uscaţi. 
              În urma transformării cazanului de gaz  pe deşeuri de lemn, s-a  realizat în 
cursul anului 2014 reducerea semnificativa a consumului de gaz . Dacă în anul 2012  s-
au consumat 363.151 mc în valoare de 571.496 lei, în anul 2013 consumul s-a redus la 
236.744 mc în valoare de 426.458 lei, ajungând în anul 2014 să fie redus până la 95.387 
mc în valoare de 190.827 lei. 
               La începutul anului 2014 a început construirea unei sere modulare în 
suprafaţă de 1000 mp, în care încălzirea se va face tot cu material lemnos. Scopul 
acestei investiţii este obţinerea unei producţii de calitate la costuri minime, prin 
reducerea consumului de gaz care avea pondere în cadrul cheltuielilor unităţii. 
               Propunem în continuare extinderea acestor sere modulare care au consumuri 
reduse în comparaţie cu serele vechi, şi renunţarea treptată a folosirii serelor vechi 
pentru producerea materialului necesar în parcuri, astfel putându-se reduce aproape în 
totalitate consumul de gaz metan.  
 
 

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUA ŢII DE URGENŢĂ 
 

 
Activitatea Serviciului  a constat în acţiuni de prevenire specifice perioadei de 

vară, respectiv  iarnă, acţiuni de informare publică, activităţi de control, de pregătire, 
verificare şi consultanţă în domeniul situaţiilor de urgenţă, activităţi pe  linie de 
înştiinţare – alarmare şi adăpostire, pregătire, verificare şi consultanţă în domeniul 
situaţiilor de urgenţă. 

Având în vedere prevederile art.32 din Legea 481/2004, privind prevenirea şi 
educaţia cetăţenilor pe linie de situaţii de urgenţă, compartimentul de prevenire a 
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență a efectuat  activități de informare a 
cetățenilor  în cadrul asociațiilor de locatari și proprietari pe raza municipiului Tîrgu 
Mureș, cu privire la protecția antiseismică în interiorul locuinței și reguli de comportare 
pe timpul și după producerea  unui cutremur; măsuri de prevenire a incendiilor în 
locuințe etc. 

Astfel,  în primul semestru al anului au fost distribuite la un număr de  46 
asociaţii de proprietari, 42 afișe, 63 materiale informative și 420 de  pliante , 
reprezentanţii acestor asociaţii având obligaţia de a le afişa la loc vizibil în scările de 
bloc şi de a le aduce la cunoştinţă persoanelor fizice afiliate la asociația respectivă. 
Totodată s-au distribuit și s-au prelucrat în toate instituțiile de învăţământ liceal din 
Tîrgu Mureș (17 licee)  materiale instructiv – educative, cu teme din domeniul 
situațiilor de urgență, astfel: afișe și pliante de avertizare cu următoarele materiale: 
”Scapă de coșmarul intoxicațiilor ” , ”Pune capăt improvizațiilor nu vieții”  ”Nu 
lăsa viața să devină o amintire. Spune nu improvizațiilor ”, precum şi suport  DVD 
cu următoarele materiale de prevenire: ”situațiile de urgență, modul de comportare a 
populației în caz de cutremur, modul de prevenire a incendiilor de locuințe, planul de 
evacuare, căi de evacuare și intervenție în caz de incendiu, modul de comportare a 
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populației în cazul găsirii muniției neexplodate, film instructiv educativ: protejați 
pădurea”. De asemenea, pe raza localității, s-au efectuat de către compartimentul de 
prevenire al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență activități de prevenire prin 
sensibilizarea populației în legătură cu ” Protecția antiseismică în interiorul locuin ței 
și reguli de comportare pe timpul și după producerea  unui cutremur”, constând în 
distribuirea de materiale instructive – educative la peste 5000 de gospodării individuale, 
în zona centrală şi în cartierele   22 Decembrie 1989, Libertăţii, Rovinari, Cornișa etc. 
precum  și în zona centrală a municipiului .  
     În perioada  februarie – martie  s-au desfășurat activități  de îndrumare și control  
la cele 29 de obiective din subordinea Municipiului Tîrgu Mureș, fiind dispuse măsuri 
și termene de remediere a deficiențelor constatate, iar la instituțiile publice și operatorii 
economici din municipiul Tîrgu Mureș, clasificați în funcție de tipurile  de riscuri 
specifice, în perioada  mai – iunie au fost executate 10 controale pe linie de protecție 
civilă.  

În cadrul activit ăților de pregătire, verificare și de consultanță în domeniul 
situațiilor de urgență,  a fost  organizat ”Cursul de instruire în domeniul situațiilor de 
urgență” cu reprezentanții asociațiilor de locatari/ proprietari,din municipiul Tîrgu 
Mureș, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”HOREA” al județului 
Mureș. Au participat 26 președinți/administratori asociații de locatari/proprietari, care 
au primit adeverinţă de participant la instruire, eliberată de Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență  ”Horea” al județului Mureș. 

În luna mai, s-a desfășurat exercițiul de alarmare publică cu tema ”Exercițiu cu 
forțe și mijloace în teren pentru gestionarea unei situații de urgență generată de un 
incendiu la sonda de înmagazinare a gazului metan, aparținând S.C. Depomureș S.A. și 
extinderea incendiului la casele din cartierul Belvedere”, organizat de Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență ”Horea” al Județului Mureș. Calificativul obținut: 
”FOARTE BUN”. 
  În ce priveşte activitățile  de înștiin țare – alarmare și adăpostire, 
menţionăm: verificarea şi întreţinerea lunară a sistemului de înştiinţare – alarmare al 
municipiului; exerciții trimestriale de testare a sistemului de alarmare publică al 
municipiului Tîrgu Mureș, de informare a populației privind cunoașterea semnificației 
semnalelor de alarmare acustică, și stabilirea unui cadru comun de verificare a 
sistemului județean de alarmare publică, în colaborare cu operatorii economici 
deținători de sirene de alarmare acustică din municipiu;  verificarea  spațiilor de 
adăpostire din Municipiul Târgu Mureș,  cartierele  Dâmbul Pietros, 22 Decembrie 
1989 și Piața Gării și  Tudor Vladimirescu, în colaborare cu reprezentanții S.C. Locativ 
S.A. și al Inspectoratului  pentru Situații de Urgență ”Horea” al județului Mureș ş.a..  
 
SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRA ŢIA GRĂDINII ZOOLOGICE 
 

La Zoo Tîrgu Mureş, spre bucuria iubitorilor de animale, efectivul a fost 
completat cu: elefanţi, oi cu coamă, raţe ornamentale (mandarin şi carolinean), pui de  
tigru, pui de lei, 
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 capre ornamentale, gâşte de Toulouse, mascul de cerb carpatin, familie de lebede 
negre. 
  

                                  
           

Au fost reamenajate padocul pentru feline, adăpostul pentru girafe, volierul 
pentru raţele ornamentale, bârlogul pentru tigri, ţarcul pentru canguri şi emu, au fost 
confecţionate hrănitoare pentru ierbivore. La pavilionul de lei a fost efectuată reparaţia 
capitală.  

La intrarea în incintă a fost instalat un sistem de monitorizare video, au fost 
confecţionate harta şi legenda Grădinii Zoologice, indicatoare şi au fost refăcute 
tăbliţele de identificare. 

Pe tot parcursul anului, conducerea Zoo Tîrgu Mureş a organizat activităţi 
educaţionale şi de divertisment pentru copii.    
 

***** 
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Preocupările imediate ale municipalităţii constau în promovarea strategiilor 

pentru absorbirea de fonduri europene în vederea implementării proiectelor 
regionale aflate pe agenda primăriei. Unele dintre ele au un caracter naţional şi 
chiar internaţional, dată fiind anvergura lor. 

Avem în vedere proiecte vizând dezvoltarea vieţii universitare şi a 
tehnologiei de vârf (realizarea consorţiului universitar, înfiin ţarea Centrului de 
informatic ă medicală şi dezvoltare IT) proiecte privind infrastructura ru tieră şi 
feroviară, proiecte de utilităţi publice, proiecte în domeniul sportului (Centru 
regional sportiv) şi al turismului.  
  În ce priveşte infrastructura feroviar ă, respectiv  crearea unei căi feroviare 
rapide pe traseul Reghin-Tîrgu Mureş – Ungheni, o primă rundă de discuţii a avut 
loc deja, cu consilierii locali din Reghin, care au agreat proiectul, considerându-l  
atractiv şi util deoarece realizarea lui înseamnă facilitarea accesului spre zonele 
învecinate – Bistriţa şi Harghita.    

Nu în ultimul rând, am în vedere organizarea unei dezbateri publice 
viitoarea configuraţie a Bulevardului Cetăţii, urmând a fi pregătite licita ţiile de 
proiecte pentru realizarea acestui obiectiv. 
 
 

Dorin Florea, 
Primarul municipiului Tîrgu Mure ş 


