Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala 2012. évi tevékenysége
A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt 2001. évi 215-ös számú törvény 63. cikkelye 3.
bekezdése a betűje előírásai értelmében, dr. Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere
ismerteti a municípiumi közigazgatás 2012-es évi tevékenységét, az önkormányzat szakosztályai
és részlegei célkitűzéseit, valamint az idei év terveit.

NEMZETKÖZI FINANSZÍROZÁSÚ PÁLYÁZATOK OSZTÁLYA
Osztályvezető – Dana Ijac közgazdász
Marosvásárhely Municípium prioritása a folyamatban levő projektek véglegesítése,
amelyek támogatási szerződéseit 2009–2011 közötti időszakban írták alá, de ugyanakkor a
projektportfóliók következő támogatási időszakra való előkészítése is. Ennek érdekében a
polgármesteri hivatalban egy mechanizmust dolgoztak ki, amelybe bevonták az intézmény
összes igazgatóságát.
2012-ben a 2009-2012 közötti időszakban megkötött támogatási szerződéseknek
megfelelő 12 projekt volt folyamatban, melyeknek teljes értéke 80 millió euró. Megkötöttek 2
projektre vonatkozó támogatási szerződést, melyeknek teljes értéke 34 millió euró, 5 projektet
véglegesítettek, megközelítően 21 millió euró értékben, egy projektet benyújtottak és elindították
a megfelelő eljárásokat 3 projekt (hőszigetelés, versenyképességi pólusok és közúti
infrastruktúra) benyújtása érdekében,
A 2014-2020 közötti időszakra az önkormányzat fő célkitűzése eleget tenni a
Marosvásárhely municípium specifikus fejlesztési szükségleteinek. A következő pénzügyi évre
szóló projektportfolió azonosítási és előkészítési tevékenységében, a tervezetek elvét tartották
szem előtt, ennek érdekében 25 projektet állítottak össze az alábbi területek szerint: szállítás,
környezet és éghajlati változások, energetikai versenyképesség és hatékonyság, információs és
távközlési technológia, oktatás, az üzleti környezet támogatása, társadalmi infrastruktúra és
turizmus.
A 2012-es évben kivitelezés alatt álló projektek:
1. Középkori Vár felújítása és állagmegőrzése
Magába foglalja: 7 bástya és 4 épület felújítását, gyalogos ösvények és belső platformok
felújítását, a vár terének felújítását multifunkcionális helyiségek kialakítása céljából: ifjúsági
központ, konferenciatermek.
2. Marosvásárhely utcahálózatának korszerűsítése – I. szakasz
Magába foglalja: Marosvásárhelyen az életminőség javítása 19 utca felújítása révén.

3. Marosvásárhely utcahálózatának korszerűsítése – II. szakasz
Magába foglalja: Marosvásárhelyen az életminőség javítása 32 utca felújítása révén, a projektbe
foglalt 32 utca közül, 27 esetében felújítják a vízhálózatot.
A Marosvásárhely megyei jogú város utcahálózatának korszerűsítése – I. szakasz,
Marosvásárhely megyei jogú város utcahálózatának korszerűsítése – II. szakasz, valamint a
Monitorizálási rendszer a lakosság biztonsága érdekében projektek a Városfejlesztési
Integrált Terv részei.
4. Szórakozási közterületek korszerűsítése és felújítása a Somostetőn

Magába foglalja: a szabadidő eltöltési lehetőségeinek változatossá tétele, a nyári színház, a
sporttevékenységekre alkalmas övezetek rendezése, a gyalogos ösvények és a meglévő úttestek
felújítása, a kisvonat útvonalának átgondolása, ökológiai parkolók létrehozása.
5. Utcák korszerűsítése Marosvásárhelyen
Magába foglalja: azon utcák korszerűsítése és jelzése, amelyek átveszik egyes övezetek
forgalmát, s azokat a Băneasa, Bodoni, Jeddi, Meggyesfalvi, Szabadi, Hídvég, Szabadság utcák
felé irányítják. A projekt révén a város utcáit 13 kilométeres szakaszon korszerűsítették és közúti
jelzésekkel látták el
Projekt stádiuma: kivitelezett projekt.
4. Öregotthon korszerűsítése

Magába foglalja: az otthon 100 éves épületének felújítása, az 1248,6 négyzetméteres felület
korszerűsítése révén, egy 180 négyzetméteres felület manzárdosítása, új, 165 négyzetméteres
felületű épületszárny építése, valamint az egészségügyi, villany-, hőellátási hálózat újrakészítése,
az épület újraszigetelése, a konyha felosztásának átgondolása, az élelmiszerek tárolási és
feldolgozási előírásainak tiszteletben tartása, valamint a haszonélvezők életminőségének javítása
érdekében.
Projekt stádiuma: kivitelezett projekt.
5. Monitorizálási rendszer kiépítése a lakosság biztonsága érdekében
Magába foglalja: életminőség javítása és a lakosok biztonságérzetének növelése, 25 térfigyelő
kamerával történő monitorizálás révén, amelyek olyan övezetekben vannak felszerelve, ahol a
társadalmi veszély kockázata valamint a bűncselekmények aránya magas (Meggyesfalva,
Kövesdomb, Segesvári út, Pandúrok Sétánya – Hidegvölgy).
Véglegesített projekt.
.
A Marosvásárhely megyei jogú város utcahálózatának korszerűsítése – I. szakasz,
Marosvásárhely megyei jogú város utcahálózatának korszerűsítése – II. szakasz, valamint a
Monitorizálási rendszer a lakosság biztonsága érdekében projektek a Városfejlesztési
Integrált Terv részei.
6. Marosvásárhely - Európai digitális város
Magába foglalja: egy olyan informatikai rendszer kiépítését, amely az online szolgáltatási
programok fejlesztését célozza a helyi közigazgatás – lakosok – dekoncentrált szolgáltatások és
üzleti környezet között.
7. Az elektronikai közszolgáltatások hatékonyságának fejlesztése és növelése
Marosvásárhely megyei jogú városban
Magába foglalja: a szakszolgáltatások elektronikai berendezésekkel való ellátását, valamint
egyes olyan alkalmazások beszerzését, amelyek a lakosoknak online szolgáltatásokat tesznek
lehetővé.
Véglegesített projekt.
8. Marosvásárhely 30 hektáros ülepítőjének felújítása
Magába foglalja: a Maros jobb partján elhelyezkedő 30 hektáros ülepítő helyreállítása.

9. Új parkok Marosvásárhelyen: Kárpátok sétánya, Hátszeg sétány, Vrancea sétány.

Magába foglalja: a zöldövezetek felületének növelését, 3 új park kialakításán keresztül. Az
ajánlott befektetések egyes játékszerek építésére vonatkoztak: hinta, csúszda, libikóka, padok,
szemeteskukák, homokozó, lámpaoszlopok stb., valamint a terület rendezése.
10. Az Állatkert felújítása és korszerűsítése

Magába foglalja: az állatkert kiállítási övezeteinek átrendezését, korszerűsítését és
kiterjesztését. A befektetéseket a 40 hektáros terület biztonsági kerítéssel való elkerítése,
gyalogos ösvények kialakítása, a macskafélék, tigrisek és oroszlánok területének megnövelése,
új parcellák berendezése két új állatfaj számára, zsiráf és elefánt stb. jelentették, valamint
vízellátási hálózat, csatornahálózat, földgáz-ellátási rendszer és villamos áram földalatti rendszer
kiépítése.
Kivitelezett projekt.

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
Végrehajtó igazgató – Racz Lucian mérnök
Végrehajtó helyettes igazgató – Rodica Fărcăşan mérnök

Közszolgáltatások és –fejlesztések, lakások

A lakásrendszer fejlesztése
ANL-s lakások, Raktár utca, Március 8. utca
A fiataloknak szánt lakások építése kormányprogram keretében, amely programot a
polgármesteri hivatal az ANL-vel együttműködve bonyolít le, két szakaszban 6 újabb ANL-s
tömbház építését javasolták, egyenként 20 lakással, a Raktár utcában. Mindkét szakasz esetében
kidolgozták a szükséges műszaki dokumentáció egy részét, majd az ANL által a tömbházak
építésére szervezett versenytárgyalás után, a helyi közigazgatás elkezdi a külső munkálatokat és a
közművesítést.
Hasonlóképpen javasolták a Fiataloknak bérlakások építése program keretében levő
létesítményeknek, a Raktár utcában 300 lakás – III. szakasz, szintézis-névjegyzékbe való
felvételét, amelyből 200 lakást a Nemzetvédelmi Minisztériumnak adnak át ingatlanok – területek
és épületek – cserébe.
Szociális lakások a Rovinari lakónegyedben
Városunk kérelmezte azon kormányprogramba való felvételét – amelynek célja a
visszaszolgáltatott lakásokból kiköltöztetett bérlőknek szánt szociális lakások finanszírozása, a
2007. évi 74-es számú sürgősségi kormányrendelet előírásainak értelmében –, még egy, 20, egyés kétszobás lakásból álló tömbház építésére a Rovinari negyedben.
Szociális lakások a Remeteszeg utcában
A Marosvásárhelyi Megyei Jogú Városnak a Kormány által finanszírozott szociális
lakások elnevezésű programba való felvételének igénylése következtében a Régiófejlesztési és
Közigazgatási Minisztériummal együttműködve a 2013-as évben kezdik el a roma közösség,
valamint a Remeteszeg környékén élő hátrányos helyzetű személyek szociális lakásainak
kivitelezéséhez szükséges műszaki dokumentáció kidolgozását.
Közterület-rendezési Igazgatóság
A Színház tér korszerűsítése
A tavaly folytatódott a Színház tér felújítása és korszerűsítése, amely a város és a
közösség kulturális életének szimbóluma.
A rehabilitációs megoldások javasolásakor szem előtt tartották a teljes létesítmény,
valamint a hatáskörében levő épületek építészeti emlékmű jellegét, az általános külalak
megőrzését.
A munkálatok magukba foglalják a víz-, csatorna- és villamos energia hálózatok
infrastruktúrájának felújítását, ugyanakkor átgondolják a tér célszerűségét, nem tévesztve szem
előtt az övezet építészeti jellegét. A munkálatok a következőket foglalják magukba: a Nemzeti
Színházhoz tartozó övezet és tér platformjának korszerűsítése és felújítása a Continental Söröző
valamikori teraszának környékén szabadtéri amfiteátrum létesítésével; a lépcsők, sétányok,
járdák, támaszfalak átrendezése és felújítása az elemek helyettesítésével, valamint a Színház téri
létesítmények és az újonnan kialakított pihenő- és szabadidős helyek megközelítését, beleértve a
mozgássérültek közlekedését elősegítő feljárók kivitelezésével; a zöldövezetek átrendezése és

felújítása; új bútorzatok elhelyezése; a gyalogossétányok közvilágítási rendszerének, valamint az
épület megvilágításának felújítása; a létesítményen levő közművesítések felújítása.
Ugyanakkor tervben van az aluljáró és a csatlakozó övezetek korszerűsítése és
felújítása az alábbiak révén: az aluljáró ellenálló szerkezetének felújítása; az aluljáró
parkolóinak korszerűsítése a gyalogos útvonalak kialakításával, a parkoló működéséhez
szükséges helyiségek, felszerelések kiegészítésével.
A munkálatok kivitelezési határideje 2013. második negyedéve.
Művelődés, szabadidő, vallás
Szabadidő-övezet a Tudor Vladimirescu lakónegyedben
Városunkban a szabadidős és kikapcsolódási lehetőségek növelése érdekében a Tudor
lakónegyedben, a Segesvári út és a laktanya közötti területen aquapark típusú strandot
szándékoznak létrehozni, három medencével, sportpályákkal (futball, kosárlabda, tenisz,
gördeszka), játszóterekkel a gyerekeknek és egyéb épületekkel. Ez irányban 2012-ben folytatták
a vissza nem térítendő alapok megpályázásának formaságait, valamint magánbefektetők
vonzását.
Tanügy
Az Emil Dandea Műszaki Líceum bentlakásának felújítása és korszerűsítése
A beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyása után, a tavaly versenytárgyalást
szerveztek a munkálatok kivitelezésére. Abban az esetben, ha az önkormányzat megkapja az
Oktatásügyi, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium véleményezését az épület rendeltetésének
megváltoztatására szociális lakásokra, az épületnek a jelenleginél más rendeltetése lesz
(figyelembe véve, hogy az utóbbi években az épületet nem használták rendeltetésének
megfelelően, hiszen a tanulók nem igényelték bentlakásban való elhelyezésüket, ezzel szemben a
polgármesteri hivatalban 800 szociális lakásigénylést iktattak).
Szállítás és távközlés
Utcák a Belvedere lakónegyedben
Folytatódott a közúti infrastruktúra kialakítása, amelyet a polgármesteri hivatal
finanszíroz, a városi önkormányzat és a Contrascom Benţa Rt. között megkötött társulási
szerződésnek megfelelően.
A Segesvári út két irányban való meghosszabbítása – a 13-as és a 15-ös országúttal való
kapcsolat
A 2012-es évben, a beruházás nagy értéke miatt – mintegy 55 millió euró a jóváhagyott
általános előszámítás szerint –, lépéseket tettek költségvetésen kívüli alapok lehívására.
Véglegesítés előtt áll a Segesvár felé vezető úttal kapcsolatot létesítő szakasz kisajátítási eljárása.
Híd a Maros fölött a Kárpátok sétánya övezetben
A Kárpátok sétánya, Tisza, Călăraşilor, Sinaia, Kinizsi Pál utcák övezetében a
járműforgalom tehermentesítése érdekében, új híd építését javasolták a Maros fölött, a Gát és a
Maros utcák között. Ez átvállalja majd a jelenleg a Maros-hídon folyó közlekedés egy részét.

Ennek érdekében 2012-ben folytatták a szükséges véleményezések és jóváhagyások
megszerzéséhez szükséges formalitásokat, majd 2013-ban kidolgozzák a többi szükséges
dokumentációt is, s megteszik a lépéseket a nem helyi költségvetésből származó alapok
elnyerésére.
Burebista utca meghosszabbítása
A
Marosvásárhely-Szabéd
és
Marosvásárhely-Marosszentkirály vonalon a
tranzitforgalom növelése, valamint a jármű- és gyalogos-közlekedés megfelelő körülményeinek
biztosítása érdekében, összeállították és jóváhagyták a Burebista útnak a Maros hídig történő
meghosszabbítása megvalósíthatósági tanulmányát. 2013-ban, a kisajátítási eljárások
véglegesítése után, elkezdik a beruházás munkálatait.
1918. December 1. úti gyalogos aluljáró javítása
Az 1918. December 1. úti gyalogos aluljáró javítási javaslatai esztétikai és használati
szükségességet jelentenek. Ennek értelmében javasolták a terasz- és platform-övezet
átrendezését, a 15-ös és 45-ös számok között.
Az aluljáró főbb javítási és átrendezési elvét az övezet átalakítása képezi, a következők
révén: a járólapok helyettesítése, a díszítő korlátok újrakészítése, a hő- és vízszigetelési rendszer
helyettesítése, valamint az esővíz-elvezetés ellenőrzése. A munkálatokat 2012-ben
véglegesítették.
Úthálózat korszerűsítési munkálatok, Marosvásárhely municípiumban 19 utca, I.
szakasz, a Marosvásárhely Municípium Városfejlesztési Integrált Tervbe foglalva, a
Regionális Operációs Programból, 2007–2013, 1-es elsőbbségi tengely, finanszírozva,
Városi növekedési pólusvárosok tartós fejlődésének támogatása, 1.1-es fő
intervenciós terület.
Kivitelezték: úttest, járdák, járdaszegélyek, feljárók korszerűsítése, esővíz-gyűjtés és –
elvezetés, zöldövezet-rendezés, közúti jelzőtáblák és jelzések stb.
A következő utcákat korszerűsítették:
Sor
sz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.1
11.2

Utca

Hossz
(m)
Alexandru Vlahuţă
212
Küküllő
85
Székely Vértanúk
437
Constantin Romanu Vivu
371
Gát
204
Munténia
515
Kertész
160
Rovinari
1232
Dózsa György
970
Hídvég (a Szabadi és a Tiszta utcák közötti 276
szakaszon)
Remeteszeg I
390
Remeteszeg II
888

12.

Gyöngyvirág

227
5.967

Össz
A munkálatok 2013-ban is folytatódnak az alábbi utcákon:
Sor sz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Utca
Ág
Dimitrie Cantemir
Erdőalja
Suceava
Şurianu
Akác
Remeteszeg III
Remeteszeg IV
Remeteszeg V
Össz

Hossz
64 folyóméter
138 folyóméter
696 folyóméter
562 folyóméter
267 folyóméter
435 folyóméter
568 folyóméter
2057 folyóméter
499 folyóméter
5.286 folyóméter
ml

Tömbházak közötti sétányok, járdák és parkolók korszerűsítése, körforgalmak
korszerűsítése, Marosvásárhely víz- és csatornahálózatának bővítése/helyettesítése.
Aszfaltozási,
parkoló-létesítési,
munkálatokat végeztek az alábbi utcákon:
Sor
sz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Utca

vízhálózat-helyettesítési

és

Felület

Ştefan Ciceo Pop és Vasile Lucaciu utcák
1.999 m2
korszerűsítése
Iosif Hodoş, Petru Maior és Ion Mihuţ utcák
6.586 m2
korszerűsítése
Decebal,. Bărăganului és Tisza utcák
14.051 m2
korszerűsítése
Resica utca és a Vajdahunyad, Cisnădie, Dózsa
10.536 m2
György és Resica utcák közötti övezet
korszerűsítése
Termés utca korszerűsítése, a Jeddi utcáig
13.400 m2
terjedő szakasz
1918. December 1. út – Szorgalom utca
7.850 m2
korszerűsítése
Méhész utca korszerűsítése
5.325 m2
Gyümölcstermesztő utca korszerűsítése
8.280 m2
Vízvezeték-csere a Hídvég utcában
1.980 folyóméter
Csatorna-hálózat bővítése a Băneasa utcában
610 folyóméter
Víz- és csatornavezeték-bővítés/-helyettesítés a 1.140 folyóméter
Szabadi utcában
- víz

–bővítési

12.

Vízvezeték-csere a Sziget utcában
TOTAL

572 folyóméter
- csatorna
2.040 folyóméter
68.027 m2
6.342 folyóméter

A munkálatok 2013-ban más övezetekben is folytatódnak, a kiutalt pénzügyi források
függvényében.
Főjavítások, víz- és csatornavezetékek karbantartási és felújítási munkálatai az Al. Papiu
Ilarian utcán
A munkálatot 3 szakaszon elvégezték. Az első két szakaszt 2010-ben és 2011-ben
fejezték be, míg 2012-ben a harmadik szakaszt is átadták, az alábbiak szerint: főjavítás a Fenyő
utca és az 1918. December 1. út közötti szakaszon, 425 méter hosszúságban, vízvezeték- és
csatlakozás-csere 425 méteren.
Ezen szakasszal (3-as) befejeződött a teljes utca felújítása.
Utcák, parkolók, járdák javítási és intervenciós munkálatai (kátyúzás stb.), az alábbi
utcákon: Rózsák téri sétányok javítása (park) – 3287 négyzetméteren, Rózsák téri járdák
javítása (park) – 1438 négyzetméteren, 1848-as lakónegyedi aszfaltozott gyalogos sétányok
javítása – 4319 négyzetméteren, Egyesülés lakónegyedi aszfaltozott gyalogos sétányok javítása –
6772 négyzetméteren, Meggyesfalvi sportpálya aszfaltozása – 505 négyzetméter, Kornisa
lakónegyedi aszfaltozott gyalogos sétányok javítása – 2757 négyzetméter, Parângului utcai
parkolók – 1959 négyzetméter, Termés utca környéki parkolók – 1204 négyzetméter, Hátszeg
utcai parkoló rendezése, Belvedere övezethez kivezető parkoló – 1053 négyzetméter, Rovinari
utcai vízvezeték-csere – 225 folyóméter, kátyúzás Marosvásárhely municípiumban BA16
aszfalttal – 4590 négyzetméter, 37 ballaszttal szórt utca javítása – 63.759 négyzetméter.
A munkálatok az idén is folytatódnak, a kiutalt anyagi források és a hideg évszak lejárta
után megjelenő szükségletek függvényében.
Úthálózat korszerűsítési munkálatok, Marosvásárhely municípiumban – II. szakasz, a
Regionális Operációs Programból, 2007–2013, 1-es elsőbbségi tengely, finanszírozva,
Városi növekedési pólusvárosok tartós fejlődésének támogatása, 1.1-es fő intervenciós
terület – Integrált Fejlesztési Terv, Városfejlesztési Pólusok alterület.
Út-, járda-, járdaszegély-, feljáró-javítási munkálatokat végeznek, biztosítják az esővízelvezetést, lefolyó-fedelek helyettesítése, közműaknák fedeleinek helyettesítése, zöldövezetrendezés, közúti jelzések és jelszótáblák stb.
Az idén a 32 utcából 24-ben kezdik el ezen munkálatokat, 10.530 méter
összhosszúságban.
A II. szakasz a következő utcák korszerűsítését foglalja magába: December 30,
Nagyenyedi, Apaductului, Aranyos, Bogáti, Domb, Cukorgyár, Fogaras, Kút, Liszt Ferenc,
Forrás, Igazságszolgáltatás, Mărăşti (Kisállomás környéke), Termés, Retyezát, Görbe, Dél,
Torda, Kovászna sétány, Hátszeg sétány, Bábolna, Bucsin, Bazsalikom, George Cosbuc, Milkov,
Nárcisz, Tavirózsa, Béke, Árvácska, Tisza (Maros híd–Hídvég utca szakasz), Ibolya, Szabadi
(Tisza– Maros szakasz), a munkálatok versenytárgyalási szakaszban vannak.

Közvilágítás
Az Al. Papiu Ilarian utca Tudor Vladimirescu negyed felöli szakasza közvilágításának
felújítása
Az Al. Papiu Ilarian utca közvilágításának felújítása szakaszonként történt, az említett
felújítási munkálatokkal egyidőben, és magába foglalja a létező villanyoszlopok lecserélését, 9
méteres, cinkkel bevont fémoszlopok felállítását, egymástól 40 méteres távolságra.
I.
szakasz. – 2010-ben a Somos és Borzeşti utcák közötti szakasz. (6 darab 9
méteres, cinkkel bevont fémoszlop + világítótestek, a Közvilágítási Rendszerhez
(SIP) való csatlakoztatás.
II.
szakasz – 2011-ben , a Somos és Mihai Viteazul utcák közötti szakasz (11 darab 9
méteres, cinkkel bevont fémoszlop, a Közvilágítási Rendszerhez (SIP) való
csatlakoztatás.
III.
szakasz – a Somos és 1918. December 1. út közötti szakasz, 2012-ben lett
megvalósítva.
A munkálatok végrehajtási ideje: június – szeptember.
A munkálatok összértéke (1+2+3 szakasz): 328.281,62 lej (HÉÁ-val együtt, 24%)
A munkálatok összértéke (3. szakasz): 131.312,65 lej (HÉÁ-val együtt, 24%).
A közvilágítás felújítása a Dózsa György utcában, Marosvásárhely – az Ősz utca és
AzoMaros közötti szakasz.
A munkálatokat szakaszokban végezték, 2010-ben az Ősz utca és Rakodó utca közötti
szakasz, 2011-ben az Ősz utca és Bodoni utca közötti szakasz, míg 2012-ben az Ősz utca és
AzoMaros közötti szakasz.
2012-ben az Ősz utca és AzoMaros közötti szakaszon az alábbi munkálatokat folytatták:
kábeleket fektettek le, betonaknákat alakítottak ki, kicserélték a vezetékeket, felújították a
csőrendszert, az oszlopoknak alapot készítettek, míg 2013-ban fémoszlopokat állítanak fel.
A munkálatok végrehajtási ideje: 2012-2013.
A munkálatok összértéke: 875.701,20 lej (HÉÁ-val együtt, 24%), 90%-ban megvalósítva.
A Somos, Szegfű és Nyár utcák közvilágításának felújítása
A közvilágítás felújítása szakaszokban történik 2012-2013, az említett rehabilitálási
munkálatokkal egyidőben és magába foglalja a létező villanyoszlopok leszerelését, cinkkel
bevont, 9 méter magas, konzollal és világítótestekkel felszerelt (az oszlop végére van felszerelve)
fémoszlopok felállítását, a Közvilágítási Rendszerhez (SIP) való csatlakoztatást.
Műanyagcsöveket fektettek le a járda mindkét oldalán, betonaknákat alakítottak ki és
vezetékeket cseréltek.
A munkálatok végrehajtási ideje: 2012-2013
A munkálatok összértéke: 219.419,40 (HÉÁ-val együtt, 24%),
Marosvásárhely megyei jogú város közvilágításának rehabilitálása - II. szakasz

A 2009.02.26.-i 93-as számú helyi tanácsi határozat által jóváhagyott „Marosvásárhely
megyei jogú város energetikai stratégiája, a közérdekű létesítmények kivilágításában”
projektben megszabott irányok tiszteletben tartása által indokolt és van meghatározva. A
műszaki projektben szereplő megoldásokon keresztül a SIP energetikai hatékonysága növelési
lehetőségeinek és eszközeinek megállapítását követték, a villamos energia-fogyasztás
tehermentesítése és fényszennyezés illetve a fényforrások lecsökkentése által: Rodniciei utca – a
Haladás és Jeddi út közötti szakaszon, 1848 Negyed – Petru Dobra és I. Buteanu utcák között,
1848 Negyed Bodoni és Csalhó utcák közötti lépcsők, 1848 negyed – Bodoni és Csukás utcák
közötti összekötő lépcsők, T. Vladimirescu negyed – Jeddi úti gyalogos ösvény – 28-as számú
tömbház övezete, Meggyesfalvi negyed – a Vajdahunyad utca és Rekord komplexum közötti
gyalogos ösvény, Gyémánt park, Ifjúsági park, Rózsák tere: fémből készült díszoszlopokat
helyeztek ki, Mihai Viteazul és a Papiu Ilarian utcák találkozásánál.
A munkálatok végrehajtási ideje: 2012
A munkálatok összértéke: 1.186519,39 lej (HÉÁ-val együtt, 24%).
Más közvilágítás-felújítási munkálatok: 1848 Negyed - Közvilágítás felújítása, az optikai
szálaknak szánt sáncok megépítésével egyidőben (egy nagyobb terv része) Parângului utca – 8
méter magas, világítótestekkel ellátott, cinkkel bevont fémoszlopokat szereltek fel, Vlahuţă és
Küküllő utca – rehabilitálták a közvilágítást, 6 m illetve 9 m magas, cinkkel bevont és
világítótestekkel ellátott fémoszlopokat szereltek fel.
A légi hálózatokat a föld alá helyezték
A Papiu Ilarian utcában csatornakialakítási munkálatokat végeztek a földalatti
információ-áramlási hálózatok részére
Az Alexandru Papiu Ilarian utcában létező légi hálózatok föld alá helyezésének szükségessége
határozza meg, valamint a feltételek megteremtése más új hálózatok felszereléséhez, anélkül,
hogy utólag fel kellene törni a közutakat, gyalogos ösvényeket és zöldövezeteket.
Műanyagcsöveket fektettek le, betonaknákat és bekötőaknákat alakítottak ki, átmeneti, helyi és
bekötő csőrendszert építettek ki.
I. szakasz – 2010-ben, Somos és Borzeşti utcák közötti szakasz.
II. szakasz – 2011-ben, Borzeşti és Mihai Viteazul utcák közötti szakasz.
III. szakasz – a Somos és 1918. December 1. út közötti szakasz, 2012-ben lett megvalósítva.
A munkálatok végrehajtási ideje: június–szeptember
A munkálatok összértéke (1+2+3 szakasz): 449.853,85 lej (HÉÁ-val együtt, 24%).
A munkálatok összértéke (3. szakasz): 179.941,54 lej (HÉÁ-val együtt, 24%).
A Dózsa György utcában csatornakialakítási munkálatokat végeztek a földalatti
információ-áramlási hálózatok részére, az Ősz utca és AzoMaros közötti szakaszon.
Műanyagcsöveket fektettek le a járda mindkét oldalán, betonaknákat és bekötőaknákat
alakítottak ki, átmeneti, helyi és bekötő csőrendszert építettek ki.
A munkálatok végrehajtási ideje: 2012-2013

A munkálatok összértéke: 325.647,05 lej (HÉÁ-val együtt, 24%), 60%-ban megvalósítva.
A közvilágítás-felújítási munkálatok és a földalatti információs hálózat -kialakítási munkálatok
befejeztével, a marosvásárhelyi Dózsa György utcában, a Bodoni utca és AzoMaros közötti
szakaszon, megvalósították és biztosították a közterületek, a környezetvédelem minőségét, a
lakosok egészségét és biztonságát, valamint a városrendezési hálózatok biztonsági fokának
növelését.
A Somos, Szegfű és Nyár utcákban csatornakialakítási munkálatokat végeztek a földalatti
információ-áramlási hálózatok részére, az Ősz utca és AzoMaros közötti szakaszon.
Műanyagcsöveket fektettek le a járda mindkét oldalán, betonaknákat és bekötőaknákat
alakítottak ki, átmeneti, helyi és bekötő csőrendszert építettek ki.
A munkálatok végrehajtási ideje: 2012.
A munkálatok összértéke: 488.899,22 (HÉÁ-val együtt, 24%).
A Rodniciei utcában csatornakialakítási munkálatokat végeztek a földalatti információáramlási hálózatok részére
Rehabilitálták az úttestet és a járdákat, földalatti információs hálózatot alakítottak ki (optikai
szál, alacsony feszültségű kábelek).
2012-ben az alábbi munkálatokat hajtották végre: 63 mm átmérőjű, PEHD csöveket fektettek,
betonaknákat és műagyag-szerelő aknákat alakítottak ki.
A munkálatok összértéke: 96.591,39 lej (HÉÁ-val együtt, 24%).
Közterület-felügyelő rendszerek
A NEMZETKÖZI FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK Szolgálattal együttműködve,
megvalósítottuk a „Monitorizálási rendszerek a lakosság biztonságáért” projektet, a
monitorizálási rendszerrel párhuzamosan létrehoztuk a csatornát az információ-továbbítási
hálózatnak.
A projekt értéke 375.762,73 lej, HÉA belefoglalva.
Hőszolgáltatás
Marosvásárhelyi tanintézetek fűtőberendezéseinek javítása
Mivel számos óvodánál és iskolánál a létesítmények átadásakor nem végezték el a
fűtésrendszerek szükséges módosításait vagy főjavításait, illetve hiányzik a melegvíz-ellátási
rendszer (az évek során mindössze ideiglenes berendezéseket használtak), amely azok
károsodását okozta, a 2012-es évben korszerűsítették a fűtés-, valamint a meleg víz előállítási
rendszereket. Ezen munkálatok a hőkomfort növelését eredményezte, valamint megszűnt a régi
vezetékeken történő hőveszteség, csökkentek a fűtőrendszerek használati költségei,
higiénikusabb környezetet tudnak biztosítani a meleg víz előállításával, illetve kiküszöbölték
mindazokat a hiányosságokat, amelyeket az évek során az ellenőrző szervek észleltek a higiéniai
normál és az európai normatívák megkövetelte előírások megszegését illetően. Ilyen típusú

munkálatokat a következő tanintézményeknél végeztek: Fr. Schiller Gimnázium, 7-es Számú
Általános Iskola, C-tin Brâncuşi Iskolacsoport, G. Coşbuc Gimnázium, R Guga Gimnázium, I.
Vlasiu Iskolacsoport.
FŐÉPÍTÉSZETI IGAZGATÓSÁG
Főépítész – Miheţ Daniela Florina, műépítész
Urbanisztikai, Hósszú Távú Fejlesztési- és Informatizálási Osztály
A Marosvásárhely municípium által kezdeményezett projektek keretében, a részleg
irányította és kezelte az Ingatlan – és Közműves Katasztert, időszerűsítette a Városrendezési
tervet (VRT): a II szakasz jóváhagyása – Marosvásárhely előzetes VRT és részleges
véleményezés; a Városrendészeti Dokumentáció jóváhagyása a Városi Tanács által: „VRT –egy
új rezidenciális épületegyüttes megépítéséhez szükséges urbanisztikai jogszabályok
megalkotása – kollektív lakás-épületek, az utcai hálózat és a közműves infrastruktúra
megtervezése” (Raktár utca), sz.n.; Alapozási Tanulmányok kivitelezése – helyrajzi és földtani
tanulmányok – Marosvásárhely, Călăraşilor utca 107. szám; a városrendészeti dokumentáció
szerinti I szakasz végrehajtása”, Övezeti Városrendezési Terv a municípiumi és municípium
fölötti fontosságú közellátásra és berendezésekre vonatkozóan - Călăraşilor utca 107. szám-,
egy városi tájrendészeti műhely megszervezése (közterületek rendezése 4 iskolai egységhez
tartozó területen)
Ami a „Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórházat és a Jeddi utat összekötő szakaszt”
illeti, a számos, országos szinten érvényes törvénymódosítás a dokumentációban levő
változtatásokhoz és frissítésekhez vezetett a miniszteri rendelet révén, nevezetesen, hogy vegyék
ki a megvalósítandó létesítmény területét az országos erdei alapból. Intézkedéseket hoztak a
miniszteri rendelet kérelmi dokumentációjához szükséges iratok időszerűsítése érdekében.
A 2013-as évben szándékoznak folytatni a munkát az „Ingatlan- és Közműves Kataszter”,
valamint a városrendészeti dokumentáció terén, „Az Általános Városrendezési Terv
Aktualizálása”, „A municípiumi és municípium feletti fontosságú, a közellátásra és
közberendezésekre vonatkozó, övezeti városrendezési terv dokumentációjának folytatása és
véglegesítése (Călăraşilor utca 107. szám); az Alapozási Tanulmányok elkészítése – helyrajzi
és földtani tanulmányok – Marosvásárhely, Szabadság utca 120 szám; a városrendezési
dokumentáció elkészítése „Övezeti VRT – központi övezet, Városrendészeti szolgáltatások –
megvalósíthatósági tanulmány és műszaki terv « Központi Terek Újjárendezése», Övezeti VRT –
Egyesülés negyed.
Fontos célkitűzés a „Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórházat és a Jeddi utat
összekötő szakasz”- folytatni az intézkedéseket annak érdekében, hogy ezt végérvényesen
vegyék ki az erdészeti alapból.
Hasonlóképpen, egy városi tájrendészeti műhelyt is szerveznek a közterek elrendezése céljából,
valamint más tanulmányokra és projektekre is szükség lesz az év folyamán.
Informatikai osztály

Folytatódott a következő projektek minőségi javítása és implementálása, az informatikai
részleg keretén belül, külső finanszírozással: „A Közszolgáltatások korszerűsítése és
hatékonyabbá tétele Marosvásárhely Municípium polgárainak érdekében” – CIC;
„A közszolgáltatás időbeli hatékonyságának növelése urbanisztikai műholdas technikával –
Marosvásárhely megyei jogú város” – GIS, „Elektronikus közszolgáltatások fejlesztése és
hatékonyabbá tétele Marosvásárhely megyei jogú városban” – TIC.
Ezen alkalmazásokat állandó jelleggel frissítették az év folyamán eszközölt új
törvénymódosításoknak megfelelően. Ugyanakkor, az év folyamán a következő alkalmazásokat
tartották fenn és frissítették:
Lex Expert törvényprogram; Mezőgazdasági Nyilvántartás, Befektetések, Számlák és Lakások
Ügyvitele
Projektek a 2013-as évre, amelyek implementációja megkezdődött 2012-ben
„MAROSVÁSÁRHELY, EURÓPAI DIGITÁLIS VÁROS”, külső finanszírozású
projekt, amelyet 2013-ban fejeznek be.
A projekt fő célja a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által nyújtott
közszolgáltatások hatékonyabbá tétele, valamint az intézmények, a polgárok, a dekoncentrált
közszolgálatok, a helyi közigazgatás, valamint az üzleti szféra (a TIC révén) közötti kölcsönhatás
(kommunikáció) elősegítése.
Specifikus célok:
1) A polgármesteri hivatal belső tevékenységeinek korszerűsítése és hatékonyabbá tétele, amely
a közszolgáltatások lényegét jelenti, a rendszer informatizálása révén.
A projekt keretében implementált munkaáramlás hozzájárul a polgármesteri hivatal
tevékenységének fejlesztéséhez és hatékonyabbá tételéhez, a következők révén: Urbanisztikai
modul – amely a polgármesteri hivatalok és megyei tanácsok keretében működő városrendezési
igazgatóságok specifikus dokumentumait kezeli: urbanisztikai igazolványokat, építkezési
engedélyeket, felfüggesztési engedélyeket, egyedi megegyezéseket, grafikus interaktív rendszert
a közigazgatás menedzsmentjéhez, a családi állapot nyilvántartását követő alkalmazásokat
(születés, házasság, elhalálozás, megjegyzések stb.); a Mezőgazdasági Nyilvántartást – a
mezőgazdasági jellegű háztartásoknak megfelelő területek leltárba vétele kategóriákra bontva;
azon projektek lefolyásának felügyelete, amelyek célja a beruházási objektívek, valamint az
ezekhez tartozó beszerzések megvalósítása; a közbeszerzési – és könyvelési iratkezelési
nyilvántartás rendszerét
2) A közszolgáltatásoknak a polgárok és az üzleti szféra rendelkezésére bocsátása új
szolgáltatások kifejlesztése és az innováció ösztönzése révén: a helyi adók és illetékek kezelésiés begyűjtési integrált rendszerének létrehozása – a 36/2002-es Rendelet, az 571/2003-as
Törvény, az érvényben lévő adóügyi törvény előírásai szerint, felfrissítve az utolsó
törvénymódosításokkal és módszertani normákkal (alkalmazásokkal)
- Az adók és illetékek bankkártyával való befizetése
3) A helyi közösség komfortérzetének növelése a bürokratikus intézkedések és hatások jelentős
csökkentésével, a részvételi demokrácia ösztönzése a korlátlan lehetőségek és a polgárok, az
üzleti szféra és más személyi csoportok számára alacsonyan tartott tanácsadási költségeinek
köszönhetően.
Ezen projekt keretében 5 szervert vásároltak, amelyekkel a régiek egy részét
helyettesítették, és az informatikai rendszer működési teljesítményét javították.

2. Az EPIC a Digitális Városok Európai Platformja (European Platform for Intelligent
Cities), a Bloomers Consulting által, a Global Forum 2009 alkalmából létrehozott projekt. A
projektet egy nemzetközi konzorcium folytatta, amelyben részt vettek: Brüsszel, Manchester,
Issy-Les Moulineaux és Marosvásárhely.
Az EPIC projekt (amelyet az IBBT iLabs Brüsszel koordinál, és az Európai Tanács
finanszíroz a Versenyképesség és Innovációs Keret révén) az európai digitális városok közti
információ-csere és az európai munkamodell platformjává kíván válni. Az EPIC platform így
kombinálni fogja a „cloud computing” gyakorlatát (a számítógépes technika erejét és
szolgáltatásait egy adott hálózat összes résztvevője számára) a digitális városok tapasztalatával
és a „living lab” központok szakértői gyakorlatával (olyan városok vagy központok, amelyek
közösen alkalmazzák a kutatás és innováció által nyert információkat, hogy új felfedezésekhez
jussanak).
A „Cloud computing” révén, a digitális városokban kifejlesztett alkalmazásokat
bármelyik olyan városban használhatják, akik csatlakoztak az EPIC-hez, és Marosvásárhely
(részese már e projektnek) haszonélvezője a másik három város szakértői véleményezésének.
2013 februárjában a projekt a tesztelés szakaszába lép, az augusztus–szeptember
időszakban pedig véglegesítik azt.

JOGI, LOGISZTIKAI, ÁRVERÉSI ÉS TULAJDONOS TÁRSULÁSI ÜGYOSZTÁLY
Osztályvezető: Dorin Belean jogász
A 2012-es évben mintegy 240 esetben vizsgáltak meg kéréseket és tettek eleget a
lakosság felszólításainak (a lakótársulások tevékenységének hiányosságai miatt). A reklamációk
aránya a működési rendellenességekre vonatkozik, különösképpen a hőközpontok rendszerének
stratégiai implementációjára, a közös fűtési berendezések esetén nem engedélyezett
módosításokra, a fűtéssel kapcsolatos közös költségek hibás elosztására, a köztulajdonú javak
használatára.
Megemlítjük itt az Országos Energiaszolgáltató Hatóság 2010. évi 343-as számú
rendelete egyes önkényes szabályozásait, amelyek a fűtésre használt hőenergia-fogyasztások
elosztására vonatkozik, s amely előnyben részesítette a központosított rendszerre csatlakozott
lakások tulajdonosait, ez nemtetszést váltva ki az egyéni fűtésrendszert használókat. A
kivizsgálás során tisztázták a félreértéseket, valamint konkrét javaslatokat tettek a fűtésköltségek
helyes elosztására.
A szakosztálynak fontos szerepe volt a központosított rendszerben történő hőenergiaszolgáltatás felfüggesztése okozta különleges helyzet orvoslásában, felméréseket végeztek a
tulajdonosi társulásoknál és a lakástulajdonosoknál, felmérték a kialakult helyzet súlyosságát,
valamint konkrét javaslatokkal fordult a helyi tanácshoz a lehetséges alternatív megoldásokat
illetően. Tanácsadást és támogatást nyújtott a tulajdonosi társulásoknak a tömbházakbeli
hőközpontok kezelésében, együttműködött az infrastruktúra átvételében és a szolgálatnak a
Locativ Rt. általi ideiglenes megszervezésében. Részt vállalt a helyi közigazgatás részéről
történő anyagi támogatás felértékelésében és kezelésében a kis jövedelmű lakástulajdonosok
számára, alternatív fűtőberendezések vásárlása céljából.

A lakónegyedenként megszervezett találkozó (a polgármester, polgármesteri
tanácsadók, a polgármesteri hivatal igazgatói, valamint a lakótársulások és a polgárok
részvételével) során közvetlen párbeszéd alakult ki az adófizető polgár és a helyi közigazgatási
hatóság között, a polgárok konkrét javaslatokat tehettek, ugyanakkor ismertették a polgármesteri
hivatal főbb projektjeit. Itt említjük meg két közvita megszervezését a fakivágások ügyét
illetően, valamint a néhány városi fontosságú projekt megvitatásában való részvételt.
A 2012-es évben 8 tömbház esetében (2011-ben megkötött szerződés alapján) fejeződtek
be a munkálatok, illetve a garanciális javítások, és 22 tömbház esetében megtörtént az átadás. 20
hőszigetelésre javasolt tömbház esetén nem sikerült leszerződni a munkálatokat az 50 %-os,
állami társfinanszírozás biztosításának hiányában. A hőszigetelési munkálatok programjának
kezdete óta, a 2008-2012 közötti időszakban a municípiumban 75 tömbház (2310 lakrész)
rehabilitációs munkálatait végezték el. A teljes költség 33.438.634 lej (50% az állami
költségvetésből – 16.719.317 lej, a helyi költségvetésből való társfinanszírozás pedig 12.358.496
lej), az állami költségvetésből ráfordított teljes összeget sikerült felhasználni. Várólistán van
jelenleg 200 tömbház. A kormányprogramon keresztül, a polgármester által irányított szigetelési
munkák végeztével, az összes tömbháznak (a lakótársulásoknak) ingyenesen átadják a
rehabilitált épületek energetikai teljesítményének bizonyítványát.
A 2013-as évre vonatkozóan a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal célul tűzte
ki 48 tömbház (2.042 lakrész) rehabilitációját, amelyek esetében összeállították az energetikai
felmérést (számvételt) és a végrehajtási projekteket. Mivel a 2012-es évben nem biztosították a
hőszigetelési munkálatok programjának támogatását (a munkálatok költségeinek 50%-os
társfinanszírozása az állami költségvetésből elmaradt), a helyi közigazgatási hatóság alternatív
finanszírozási megoldásokat keresett. Ily módon, elindították az eljárást (kérés benyújtása
európai pénzalapok lehívására, a munkaköltségek 60%-os finanszírozására). Ez irányban,
összeállították a kivitelezési dokumentációt és az energetikai felmérést, aktualizálták az előzőleg
kidolgozott dokumentációt, a program módszertani elvárásaihoz igazítva, a 48 tömbház számára.
SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZSZOLGÁLAT
Igazgató: Major Márta közgazdász
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal keretében működő Szociális Gondozási
Közszolgálat organigrammája 77 alkalmazottat foglal magába, s az alábbi osztályokat: Szociális
védelmi osztály, Speciális védelmi osztály, Szociális központ, Rozmaring Nappali Központ,
Egységesített Sürgősségi Diszpécserszolgálat, Romák tanácsadói részlege, Könyvelőségi,
pénzügyi, közigazgatási és titkársági részleg.
Az érvényben levő törvényes előírások alapján nyújtott szociális szolgáltatások
Magukba foglalják: szociális segély (szavatolt minimáljövedelem): 200 iratcsomó/hó; szociális
étkezde: 1.230 porció/hó; gyorssegély: 6 család/év; a szociális segélyben részesülők számára
temetési segély: 2 család/év; családtámogatási juttatás: 750 család; 2 éven aluli
gyereknevelési pótlék, illetve fogyatékos gyerek esetében 3 évi (esetenként 7 évig): 948
haszonélvező; személyi gondozó vagy juttatás: mintegy.1.000 eset/hó; otthoni szociális
szolgáltatások és anyagi támogatás, nemkormányzati szervezetekkel együttműködve: 12

alapítvány, mintegy 400 haszonélvező/év; ingyenes városi szállítás fogyatékos személyeknek
és azok kísérőinek, tanulóknak, egyetemistáknak, nyugdíjasoknak, forradalmároknak, háborús
veteránoknak, politikai meghurcoltatottaknak és deportáltaknak – mintegy 40.000 haszonélvező;
az önellátásra képtelen személyeknek nyújtott otthoni közösségi szolgáltatások: mintegy 100
haszonélvező/hó; hajléktalan felnőtt személyek és családok elszállásolása, egészségügyi ellátás,
tanácsadás, támogatás személyazonossági irataik újrakészítésére, munkahely keresésben,
valamint a családi környezetbe és a közösségbe való visszahelyezés: 120 személy/hó.
Rozmaring Nappali Központ
Célja a család- és iskola-elhagyás megelőzése. A központ 80 óvodás- és iskoláskorú
gyereknek biztosít szállítást, élelmet, oktatási programot és tanácsadást, akik társadalmilag
kirekesztett családokból származnak (9 és 9 év közötti gyerekek).
Fűtéspótlék
5.400 haszonélvező részesült fűtéspótlékban, akik központosított rendszerből származó
hőenergiával, gázzal vagy fával fűtik lakásaikat.
„Gondoskodjunk nagyszüleinkről”
Havonta 50 személy részesült a 2009. évi 96-os számú helyi tanácsi határozattal
jóváhagyott programból, akik hetente kétszer meleg ételhez jutottak. A program sikeresnek és
hasznosnak bizonyult, s ez országos szinten példaértékű szociális projektté tette.
Szociális jegyek
5.600 személy részesült a havi 70 lej értékű szociális értékjegyben, amelyet a 2011.
március 31-i 114-es számú helyi tanácsi határozat alapján nyújtanak azon személyeknek, akiknél
az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 615 lejt, illetve nem birtokolnak olyan
javakat, amelyek kizáró jellegűek a földgázzal való fűtéspótlék nyújtásakor, a 2011. évi 70-es
számú sürgősségi kormányrendelet értelmében. Ugyanezen tikettekre jogosultak a súlyos
fogyatékkal élő személyek (személyi gondozók nélkül), függetlenül jövedelmüktől.
Gyorssegély
A 2012. szeptember 27-i 89-es számú helyi tanácsi határozattal jóváhagyták a
gyorssegély folyósítását a meleg víz és fűtés előállítására alkalmas egyéni rendszer beszerzésére.
A tavalyi év végéig 538 család vagy egyedülálló személy részesült ebben a támogatásban.
Menü családoknak/egyedülálló személyeknek
A 2012. október 12-i 99-es számú helyi tanácsi határozattal heti háromszori étkezést
biztosítanak olyan családoknak, illetve egyedülálló személyeknek, akiknek jövedelme nem
haladja meg a központosított rendszerben szolgáltatott hőenergiával való fűtés esetén a
fűtéspótlék nyújtásához megkövetelt jövedelem felső határát. Ezen szociális programban 2012
decemberében 1500 haszonélvezőt tartottak nyilván.
A 2012-es évben, az iktató révén 20.228 átirat érkezett a szakosztályhoz. 12.740 szociális
ankétot készítettek, személyesen mintegy 75.000-en fordultak a Szociális Gondozási
Szolgálathoz.

ISKOLAIGAZGATÓSÁG
Igazgató: Gabriela Oşan
Osztályvezető – Horaţiu Lobonţ
Az iskola-beruházási és –javítási osztály az év folyamán felügyelte az iskolai és iskolán
kívüli tevékenységek megfelelő lebonyolítását, a szükséges anyagi bázis biztosításával.
Építőanyagokat osztottak ki a tanintézmények között, minden egyes tanintézet hozzájutva ezen
anyagokhoz, amelyek a maguk során az intézet személyzete segítségével megoldotta az
adminisztratív szükségleteik egy részét.
2012-ben a következő célkitűzéseket érték el: a 19-es számú hosszabbított programú
óvoda és a Traian Vuia Technológiai Líceum felavatása, fogorvosi rendelő megnyitása a
Romulus Guga Gimnáziumban. Ugyanezen tanintézetben kijavították a sportterem padlózatát.
Az Al. Papiu Ilarian Nemzeti Kollégiumban az illemhelyeket és a sportterem öltözőit javították,
míg a Napfény óvodánál a fűtésrendszert rehabilitálták.
A korszerűsítési munkálatok még magukba foglalták: a Rozmaring nappali központ
bővítését és tetőtér-beépítését, a 2-es számú Általános Iskola és az Avram Iancu Iskolacsoport
tetőzetének javítását, a Dacia Gimnázium (A épületszárny) fa-nyílászáróinak PVC-re való
cserélését, különböző tervezési és megvalósíthatósági tanulmányok kivitelezésével
párhuzamosan.
Hő- és vízszigetelési munkálatokat végeztek az Elektromaros Líceum étkezdéjénél, a
Ioan Vlasiu Technológiai Líceumnál, a Gh. Şincai Technológiai Líceum műhelyénél, az Emil
Dandea Technológiai Líceumnál, a Gh. Marinescu Elméleti Líceumnál, a Traian Vuia
Technológiai Líceumnál, illetve sürgősségi munkálatokat, ahol arra szükség volt.
Fő célkitűzés a hőközpontok megfelelő működésének biztosítása, valamint a
fogyasztások csökkentése, a hosszabbított programú óvodáknál villany-vízmelegítőket szereltek.
Nem utolsósorban, cserealkatrészeket és irodai fogyóanyagokat biztosítottak a
tanintézeteknek.
A 2013-as évre az Iskolaigazgatóság a 16-os hosszabbított programú óvoda (Sportolók
utca) felújítását, a jelenleg a Locativ Rt. által adminisztrált tanintézeteknél 14 hőközpont
felszerelését, 6 tanintézet fa-nyílászáróinak műanyagra való cserélését, 6 tanintézet
hőrendszerének kicserélését tervezi.
INGATLAN– ÉS PIACIGAZGATÓSÁG
Igazgató: Vasile Filimon, közgazdász
Egy kiegyensúlyozott piaci hálózat fejlesztését és korszerűsítését célozták meg, oly módon, hogy
biztosítani tudják az ellátást mezőgazdasági eredetű élelmiszer-termékekkel, civilizált
kereskedelmi feltételek között, a város minden polgára számára.
Az egyik legfontosabb cél megvalósításaként szerepel Az Ócskapiac elköltöztetése a Sziget
utcába, ahol civilizált eladási körülményeket biztosítanak a piacon elárusítóknak és a
vásárlóknak egyaránt.
Javítások és beruházások

A legjelentősebb javítási munkálatok és beruházások a következőket tartalmazták:
hőszigetelés a Cuza Vodă Piac közigazgatási épületének homlokzatán, a komfort fokozása,
valamint gázmegtakarítás, az esztétikai szempont érvényesítése érdekében; a közigazgatási
épület tetőzetének hő- és vízszigetelése az esővíz beszivárgásának (mennyezet) megelőzése,
valamint a tetőn keresztül létrejött hőveszteség elkerülése érdekében; a videórendszerek
újratechnologizálása az 1989 December 22, valamint a Cuza Vodă Piacokon: a már meglévő
videórendszerek korszerűsítése és annak a lehetőségnek a megteremtése, hogy követhetők és
letölthetők legyenek a felvett anyagok a kereskedelmi egység székhelyén; a Diamant Piacon az
átlátszó hajtogatott tetőlemez kicserélése egy hatékonyabb védettség (eső, napfény) érdekében;
az esztétikai kép jelentős javítása; az eresz- és csatornarendszer javítása és új elemekkel való
helyettesítése az esővíz elvezetésének helyes működése érdekében az 1848-as, a Diamant és az
1989. December 22-i Piacon / mindhárom piactér asztalainak fölött.
Ökológiai „dobozok”
A szemetes „dobozok” esetében az Egyesülés, a Cuza Vodă, az 1989. Dec. 22. és a Hadsereg téri
piacokon, rekondicionáló és ökológiai célú munkálatokat végeztek. egyrészben meglévő
hulladékok, másrészt új „tárolók” létrehozása érdekében (Egyesülés Piac, 1989. Dec. 22. Piac),
valamint a vízellátó berendezés működését elősegítő munkálatokat (1989. Dec. 22. Piac).
Hasonlóképpen, légkondicionáló berendezéseket szereltek fel a Cuza Vodă utcai piac
székhelyén.
A Dacia piac korszerűsítése
A Dacia piacot az idei év folyamán felújítják és korszerűsítik. A beszerzett terv alapján,
infrastruktúra-javítási munkálatokat végeznek – csatornahálózat - felújítási és más hálózati
munkálatokat, rendbe teszik a tetőzetet és a piac felületét, a csarnokot és a piac területét
üvegszálból készült asztalokkal látják el. A célkitűzés megvalósítása megközelítőleg 700.000 lejt
igényel.
Beruházások saját költségvetésből
A 2012-ben végzett javítások és befektetések mintegy 600.000 lejbe kerültek. Megjegyzendő,
hogy a munkálatokat, az erre a célra kijelölt, saját költségvetésből hajtották végre, a
rendelkezésünkre álló források korlátoltak, de teljes összhangban állnak a lakosok akaratával,
jelentették ki a társaság vezetőségének képviselői.
Ellenőrzések és vizsgálatok
Az év során folytatott egyéb tevékenységek a következők voltak: egyes ellenőrzések a díj- és
adóbeszedés módját illetően, a tisztaság betartása, a piacok szektorizálása, a metrológiai
jelentések ellenőrzése – a kereskedők mérőeszközeire vonatkozóan, a piacokon történő
áruforgalmazás érdekében kibocsátott véleményezések engedélyezése, azon összegek követése,
amelyek a használati díj be nem fizetéséből származnak, a másodlagos fogyasztók által járó
összegek begyűjtése, az újrafelhasználható anyagok kiválasztása a piaci tevékenységből eredő
hulladék értékesítése érdekében stb.
A Marosvásárhely municípiumi piacok fejlesztési és korszerűsítési stratégiája révén
elsősorban a piacok helyi és regionális szerepének elősegítését szorgalmazzák – értékesítési

(eladási) központok, valamint gazdasági szereplők, a piacot használók ösztönzését és
támogatását, ezek versenyképességének növelése céljából.

LAKOSSÁG-NYILVÁNTARTÁSI KÖZÖSSÉGI KÖZSZOLGÁLAT
Ügyvezető igazgató: Cristian Chera
A 2012. január 1–december 31. közötti időszakban a Lakosság-nyilvántartási Közösségi
Közszolgálat felkészítőket tartott az anyakönyvi osztály személyzetének képzésére az egyes
specifikus munkák informatizált tevékenységét illetően. Az alkalmazottak a 2011 októberében
bevezetett új informatizált anyakönyvi programot kellett elsajátítsák.
Intézkedéseket hoztak, a törvényes előírások tiszteletben tartásával, a házasságkötések
ünnepélyes keretek közötti lebonyolítására, valamint a polgármesteri hivatalban szabadnapokon
és hivatalos ünnepnapokon állandó szolgálatot létesítettek az elhalálozások felvezetésére. A
polgárok kiszolgálását illetően egyetlen panasz sem érkezett.
A lakosság-nyilvántartás területén teljes mértékben orvosolta a polgárok és intézmények
kéréseit. Tevékenysége a következőkből állt: nyilvántartásba vett személyek – 2775; kibocsátott
személyazonossági kártyák – 22.489; ideiglenes személyazonossági kártyák – 912; tartózkodási
láttamozás – 4134; lakcímváltoztatás – 4823; adatközlés az Országos Lakosság-nyilvántartási
Nyilvántartóból – 23.883; mobilis állomás – 68; törvényességbe helyezett személyek (15–18
évesek) – 1.987; gyermekotthonok és védelmi egységek ellenőrzése – 19; kibocsátott választói
kártyák – 8201.
Anyakönyvi vonalon a következő tevékenységet folytatták: anyakönyvi iratok bejegyzése
– 7518, amelyből születések – 3976, házasságkötések – 845, elhalálozás – 2797; válási ítéletek
bejegyzése – 495; az anyakönyvi iratokban kiegészítések bejegyzése és közlése – 10.377;
anyakönyvi iratok hibaigazítása – 48; születési iratok késedelmes bejegyzése, bírósági ítélet
alapján – 48; megoldott névváltoztatási dossziék – 35; külföldi anyakönyvi iratok átírása – 196;
másolatok kibocsátása az állami szervek használatára – 3856; természetes és jogi személyek
kérelmeinek megoldása – 6902; kibocsátott anyakönyvi bizonylatok – 11645, megoldott
dokumentumok össz-száma – 17387.
A közszolgálat tevékenysége során teljes mértékben megoldották a hozzájuk intézett
59.161 kérést, amelyek mind a polgárok, mind az állami hatóságok részéről érkeztek.

JOGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGI OSZTÁLY
Igazgató: Simona Frandeş
Osztályvezető: Natalia Bîndilă
2012-ben a Jogi és Közigazgatási Bírósági Osztályon 1226 iratot iktattak – beidézések,
bírósági döntések közlése, különböző intézményektől érkezett átiratok, különböző természetes és
jogi személyektől érkezett kérelmek, belső átiratok, amelyeket a törvény szabta határidőn belül
orvosoltak.

A szakosztály specifikus tevékenysége a bíróságon Marosvásárhely Polgármestere, a
Polgármesteri Hivatal és a Helyi Tanács érdekeinek képviselése.
A Marosvásárhely Municípiumi Jogi, közigazgatási bírósági és helyi közigazgatási
Igazgatóság keretén belül működő Jogi Osztályán a múlt év folyamán 65 új pert jegyeztek,
amelyekhez hozzáadódtak az előző években nem véglegesített iratcsomók, amely a szolgálat
keretén belüli jogtanácsosokat 155 iratcsomó kiállítására késztette.
A 175 esetből 62-öt megnyertek, 24-et elfogadtak (elvesztettek), 10-et felfüggesztettek, 3
elavult, 76 pedig a bírói szervek különböző tárgyalási stádiumában van.
Tárgyuknak köszönhetően az iratcsomók közül egyeseknek nagy jelentőségük van:
–
egyik iratcsomó a 2008. november 14-I 62788-as számú telekkönyv
elleni keresetre vonatkozik, amelyben elrendelték a tulajdonjog
bejegyzését 1/1-es kvótában egy 1422 négyzetméteres felületű területet
és épületeket illetően (Rózsák tere 5. szám, Apolló Ház), amely
iratcsomó jelenleg a Maros Megyei Törvényszéken van, fellebbeztek rá.
–
Egy másik iratcsomó tárgya a közigazgatási bírósági intézkedések, arra
a 20 hektár nagyságú területre vonatkozóan, amelyet a Sürgősségi
Megyei Klinikai Kórház megépítésére kellett volna odaítéljenek, amely
terület az Egészségügyi és Családügyi Minisztérium gondozásából
átment Maros megye tulajdonába, a helyi közhatóság előzetes
megkérdezése nélkül. Az iratcsomó, amelyben Marosvásárhely Megyei
Jogú Város felperes, a Semmitőszéken van folyamatban, a bíróság
alapfokon a város javára döntött.
A Marosvásárhely Helyi Tanácsa határozatai érvénytelenné nyilvánítását célzó perek
közül megemlítjük:
- a 2011. évi 239-es számú helyi tanácsi határozat felfüggesztése és érvénytelenítése,
amely a székelykakasdi „Bekötőút és víz- csatorna-ellátás a háztartásihulladék-átrakó, szétválasztó, -komposztáló és –tömörítő állomás, valamint a hulladéktárolóban keletkező
szennyvizet tisztító állomás részére” beruházás megvalósítása érdekében kisajátításnak alávetett
területek tulajdonosainak névsorának jóváhagyására vonatkozik. A bíróság intézményünk javára
döntött, visszautasítva a felperesek keresetét.
- 2012. december 22-i 430-as számú helyi tanácsi határozat, a 2-es Számú Általános
Iskola elnevezés, valamint egy másik tanintézménynek a „Dr. Emil Dandea” névre való
változtatás törvényes eljárás elkezdésére vonatkozik;
– a 2012. szeptember 29-i 354-es számú helyi tanácsi határozat érvénytelenítése – 319
négyzetméteres terület kisajátítása – folyamatban;
- 2011. szeptember 29-i 323-as számú helyi tanácsi határozat érvénytelenítése – Burebista
út–Maros-híd utcai csatlakozás beruházásnak közhasznúvá való nyilvánítása – folyamatban.
A helyi közigazgatás hatóságainak, valamint a közigazgatási-területi egységek
érdekeinek képviselete az írott iratok (ellenvetések, ülésjegyzetek, írott következtetések, a
szakvéleményezések ellenvetése) kezelését jelentette.
Megjegyezzük, hogy 2012-ben 7 olyan iratcsomó volt a tárgyalásra kitűzött ügyek
jegyzékében, amelyekben hivatásos felhatalmazottak (ügyvédek) kellett képviseljék a helyi
közhatóság érdekeit.
Ugyanakkor ellenőrizték az intézmény által kibocsátott közigazgatási iratok
törvényességét, a szerződések és együttműködési egyezmények jogi láttamozása révén.

A 2001. évi 10-es számú törvény alapján megfogalmazott kérések megoldását illetően –
amely törvény azon ingatlanok jogi rendszerére vonatkozik, amelyeket 1645. március 6–1989.
december 22. között törvénytelenül tulajdonítottak el – biztosítottuk a Tulajdon-visszaszolgáltató
Országos Hatósággal való levelezést, ezen ingatlanok nyilvántartását, valamint a nevezett
törvény alapján továbbított kérések megoldására vonatkozó javaslatok megfogalmazását.
Jelenleg, intézményünk szintjén nincs megoldatlan értesítés – mindez a 10-es számú
törvény értelmében benyújtott 1720 írásos értesítésből.
Az intézmény specifikus tevékenységeként megemlítjük az előterjesztett kérvények
válaszainak megfogalmazása és közlése, a 2004. évi 554-es számú törvényben előírt határidőn
belül, a helyi tanács határozattervezeteinek kidolgozása és a helyi tanács informálása, a Maros
Megyei Prefektúra által különböző területeken igényelt válaszok kidolgozása és továbbítása, a
Közigazgatási és Belügyminisztériumához és a Romániai Municípiumok Egyesületéhez
törvényhozói javaslatok továbbítása.
Ellenvetéseket fogalmaztak meg a Diszkriminációellenes Országos Tanács által
kibocsátott megidézések ellen, amelyekben a diszkriminálás valamennyi formájának
megelőzésére és büntetésére vonatkozó 2000. évi 137-es számú kormányrendelet előírásait
szegték meg.
Ugyanakkor pert indítottak a közigazgatási bíróságon a központi közigazgatási hatóságok
szintjén kibocsátott közigazgatási iratok ellen.
Ezek közül megemlítjük a Környezeti és Erdőgazdálkodási Minisztérium által kibocsátott
2011. szeptember 29-i 2387-es számú rendelet részleges érvénytelenítési perét, amely a
közösségi fontosságú tájak védett természeti terület rendszerének létrehozására vonatkozik, mint
a Natura 2000 európai ökológiai rendszer szerves része. A keresetet elfogadták, s elrendelték a
fentebb említett rendelet részleges érvénytelenítését a Marosvásárhelyi Erdőre vonatkozóan.
Különleges elsőbbséget élveztek a Fejlesztésügyi és Idegenforgalmi Minisztérium alkalmazta
pénzügyi megrovások, a városi önkormányzat által kezdeményezett nemzetközi finanszírozású
projekteket illetően. Ennek értelmében, az előfinanszírozási döntéseket, valamint a pénzügyi
korrekciók alkalmazására vonatkozó döntések ellen a bíróságon fellebbeztek, azok
felfüggesztése, valamint az eljárás megszüntetése érdekében.
ÜVEGHÁZAK, PARKOK ÉS ZÖLDÖVEZETEK IGAZGATÓSÁG
Igazgató: Gheorghe Mureşan mérnök
Az igazgatóság üvegházaiban és termelési helyiségeiben 2012-ben az alábbi ültetni való faés viráganyagok mennyiségeket termelték: magokkal szaporított tavaszi – nyári virágpalánták –
77.239 darab; tavaszi-nyári virágpalánták dugványokkal szaporítva – 27.362 darab; kétnyári
virágpalánták – 48.265 darab; Canna Indica – 4.347 darab; díszfák – 3.100 darab; díszcserjék –
13.500 darab; cserepes virágok különböző alkalmakra – 1.699 darab; vágott virágok – 17.449
szál.
A megtermelt fákat és virágokat a város saját szükségleteinek kielégítésére használták,
valamint a szabad piacon való eladásra és a harmadik félnek, illetve azon lakosoknak, akik
széppé akarják tenni otthonaikat, erkélyeiket és kertjeiket.
A tavaly a város parkjaiban 337.243 virágpalánta szálat ültettek, amelyből 184.377-es
importból szereztek be. Ugyanakkor 2344 fát ültettek (hárs, juhar, nyír, platán, tuja, boróka stb.),
az utcák mentén, parkokban, a tulajdonosi társulásoknál. 5443 díszcserjét ültettek, élősövény

formájában az alábbi fajtákból: Spiraea wanhoutei, Spiraea bumalda, Spiraea bilardi, Ligustrum,
Deutzia, Simphoricarpus, Buxus, Hibiscus, Philadelphus.
Miután befejeződött a termelés és az ültetési munkálatok, a parkokban hozzáláttak a
beültetett területek karbantartási munkálataihoz, úgy a virágültetvényekhez, mint a
faültetésekhez az utak mentén és a parkokban, öntöztek, gyomláltak, kapáltak, koronaalakítási
munkálatokat végeztek, oly módon, hogy a parkok, zöldövezetek, útszegélyek egész évben,
tájképi szempontból, kellemes arculatot mutassanak. Lenyírták és lekaszálták a gyepet,
összegereblyézték, felrakták és elszállították a füvet és a növényi hulladékokat a zöldövezetek és
parkok által elfoglalt 90 hektáros területről, amelyet átlagban 5,5 alkalommal kaszáltak le. Ami
az élősövényeket illeti, ezeket átlagban 3 alkalommal nyírták meg, 8500 méteres hosszúságban.
5689 díszfánál koronaalakítási munkálatokat végeztek, kivágtak 809 öreg, száraz illetve odvas
fát át, amelyek nemcsak a gyalogos közlekedés számára jelentettek veszélyt, hanem az
épületekre, csatornázási rendszerre, elektromos vezetékekre és telefonkábelekre is. Mindezen
munkálatokat 77 utcában, 16 tanintézetnél és 119 tulajdonosi társulásnál végezték.
A 2012-es évben a következő parkokat rendezték újra: Gyémánt, Kék, az 1848 úti
virágágyás, az Auchan előtti körforgalom, ugyanakkor díszfákat és virágokat ültettek az újonnan
létesített 1848 úti, Pandúrok úti, Jeddi utcai és 1918. December 1. úti körforgalmaknál.
A 2013-as évre a következőket tervezik: 175.000 évelő és mozaiknak szánt évelő
növénypalánta termesztése és beültetése, 60.000 kétnyári növénypalánta termesztése és
beültetése, 22.000 különböző fajta gyökereztetett díszcserje dugvány termesztése, 1500
különböző fajtájú díszcserje termesztése, 8500 díszcserje és díszfa a város parkjaiban
zöldövezeteiben, útszegélyein való elültetése, a 8972 négyzetmétert elfoglaló virágágyások,
parkosított terek kapálási, gereblyézési és öntözési munkálatokon keresztüli karbantartása, a
közlekedési útvonalak mentén elhelyezkedő, a parkokban és zöldövezetekben.
A Dózsa György utcán, az 1918. december 1. úton újonnan létrehozott körforgalmak,
valamint a Középkori Vár körüli zöldövezeteket is gyeppel és díszfákkal teszik
kellemesebbekké.

„MAROS” SPORT- ÉS SZABADIDŐ-KOMPLEXUM IGAZGATÓSÁGA
Igazgató - Ioan Cîrcu mérnök
Preszosztatikus védőernyővel ellátott olimpiai
Pólószövetség szervezte versenyek helyszíneinek
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2012. január 5-én avatták fel a preszosztatikus védőernyővel fedett olimpiai medencét, a
beruházás értéke 1.057.000,00 lej. Az olimpiai úszómedence preszosztatikus védőernyővel
való befedése révén biztosítani tudják a szükséges feltételeket a marosvásárhelyi sportolók
felkészülése számára. A nyári időszakban a medence kifedhető a védőernyő felhajtásával.
A preszosztatikus védőernyő olasz gyártmányú, európai minőségű, 60 x 37,50 m méretű
(magassága 10 m), fehér-kék színkombinációjú, és dupla falú. Két, egyenként 800 kw-os
teljesítményű turbó-ventillátorral melegítik. Biztosítják a víz és a környezet 280C-os
hőmérsékletét. A helyiséget 20 virágcserép, 1,5–2 méter magas növények és 15 négyzetméteres
virág-elrendezések teszik szebbé. Biztosítják ugyanakkor az országos és nemzetközi versenyek
lebonyolításához szükséges összes feltételt (úszás, vízilabda, folyosók, eredményjelző tábla), 5

lelátót 100 férőhellyel, és 80 helyet padokon, illetve székeken. A kellemetlen események
megelőzése érdekében 8 mentőövvel, 2 további ajtóval rendelkezünk a preszosztatikus
védőernyő végeinél a közönség távozásának megkönnyítése céljából.
Az öltözőket fülke-típusú szekrényekkel látták el, illemhelyeket, zuhanyozókat szereltek.
Belépni az olimpiai medence pénztáránál kiváltott jeggyel lehet, amelynek értékét helyi tanácsi
határozattal állapítottak meg.
2012. szeptember 20-án jegyzőkönyvvel homologálták, majd a Román Pólószövetség
által szervezett versenyek körforgásába került a létesítmény.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal kezdeményezte, a Megyei Tanfelügyelőséggel
közösen zajló iskolai program révén több mint 700 óvodás és iskolás gyereket tanítottak meg
úszni.
Sportakadémia
A 883/2010-es Kormányhatározattal átvett létesítmények javítási munkálatait 2012
szeptemberében fejeztük be.. Ily módon, egyeseket megőriztük, míg másokat belefoglaltunk a
költségvetésbe, beruházás és javítás céljából. 2011 áprilisában elindítottuk a volt labdarúgó-,
illetve a teniszpálya javítási munkálatait, beleértve a 2,79 hektárnyi, sportolóknak szánt
minihotelt is. Így most két, 120x78 méteres standard méretű, természetes gyeppel rendelkező
labdarúgó pályánk, illetve egy automatikus öntözőrendszerünk, amely egy 100 köbméteres
biztonsági tartállyal rendelkezik. Hasonlóan rendelkezünk gépekkel, amelyekkel a gyepet
gondozzuk. 6 teniszpályát létesítettek 3985 négyzetméternyi összterületen, amelyből 5
salakpálya, és egy „műfüves”, 4 folyóméteres, fémből és műanyaghálóból álló kerítést, valamint
40 parkolóhelyet a szabadidő-központban zajló tevékenység kiszolgálása érdekében, a „minihotel” 827 négyzetméteres épületét, valamint az 1265 négyzetméternyi teljes felületet (a
földszinten étteremmel és konyhával együtt), öltözőkkel, mosdókkal, edzőteremmel,
rekuperációs termet (medencével), irodákkal, előszobákkal, mosodával, orvosi rendelővel, az
emeleten 15 lakószobával, külön mosdóval, terasszal, és kényelmes szabadidő-bútorokkal.
2012 szeptemberében fejeződtek be a 2010. augusztus 18-i 883-as számú
kormányhatározattal átvett létesítmények javítási munkálatai. A jogszabály értelmében az állam
köztulajdonából és az Oktatásügyi, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium – Sport- és Ifjúsági
Országos Hatóság adminisztrálásából a Marosvásárhelyi Maros Sportklub egyes ingatlanjai,
építményei és területei a város köztulajdonába, valamint a Helyi Tanács adminisztrálásába
kerültek. A Sportakadémiánál a következőket végezték: a meglévő épület – öltöző javítása,
villany- és egészségügyi berendezések, 5 salakkal borított teniszpálya – felszerelése: éjszakai
megvilágítás, vízelvezetés, lelátók, autóparkolók, 2 természetes gyeppel borított futballpálya és
környéke – felszerelése: vízelvezető rendszer 100 köbméter befogadóképességű medencével,
egyik pálya éjszakai megvilágítással van ellátva.
Felújították a minifutball-pályát (old-boys), a sportpálya aktív felületére utolsó
generációs anyagot szórtak. A pályákat a játékszabályoknak megfelelő jelzésekkel látták el,
kapukat, hálókat, kosárlabda-palánkokat szereltek. A pályák szélére kispadokat helyeztek el,
valamint felújították a bútorzatot.
Csúszdakomplexum

2012. augusztusában befejezték és átadták a csúszdakomplexumot, ahol vizes csúszdákat,
valamint a víz forgását biztosító pumpákat szereltek fel, a befektetés értéke 2. 738.999, 67 lej.
A csúszdakomplexum az 1,20 méteres medence végénél helyezkedik el, a Vakáció Rádió
mellett, 3 színes csúszdából áll, a közönség szórakoztatásának érdekében.
2012-ben az összbevétel (jegyek, bérletek, bérbeadás) megközelítően 1.345.040,45 lej
volt.
A Mircea Birău Fedett Uszoda esetében 2012-ben javítási munkálatokat végeztek, a belső
hangosító rendszernél, megváltozott a jegyváltási és beléptető rendszer, valamint a kilépéskor
történő fizetési rendszer. Feljavították a TYLO szauna – gőzfülkét, hogy eleget tegyenek a
látogatók kívánságainak.
Kiterjesztettük és korszerűsítettük az öntözőrendszert, hogy a száraz és forró nyár ideje
alatt öntözéssel biztosítjuk a gyep épségét, ugyanakkor gépekkel láttuk el a Víkend
komplexumot, a gyep karbantartása érdekében. Ily módon sikerült öntözni az egész
begyepesített felületet, az olimpiai medence övezetében.
A sportpályák mellett elhelyezkedő épületben, felújítottuk és korszerűsítettük az
elsősegély-nyújtó helyet, valamint a földszinten levő sportolóknak kialakított öltözőket.
Hatékonyabbá tettük a szolgáltatások minőségét, valamint civilizált feltételeket teremtettünk, a
sportpályákat bérbevevő sportolók felszerelésének megőrzésére.
Gyermekpark
A „Központi öltöző” épületével párhuzamos területen Gyermekparkot alakítottak ki, itt a
gyermekek biztonságban játszhatnak, a számukra felszerelt játékokkal – csúszdákkal ellátott
faházikók, hinták, lipinkák, színes élőfából kialakított kerítéssel bekerített homokozók, de
ugyanakkor sétálásra is alkalmas.
2012-ben a Komplexumban karbantartási, javítási és felújítási munkálatokat végeztek, a
tevékenység nyári szezonban történő zökkenőmentes lebonyolítása érdekében: feljavították a
fürdőmedencéket – csempézés, fajanszozás, festés; a bejárati kapukat automatizálták, a
Vendégház és központi öltöző homlokzatára matricákat ragasztottak, feljavították a csónakázót,
a fürdőmedencék vízlevezető-csatornáinak tisztítása, felújították a szűrő- és szennyvíztisztítóberendezést.
A fürdőmedencék vízének minősége lényeges prioritást jelent, ilyen értelemben automatizálták
és hatékonyabbá tették a szűrők tisztítására alkalmas berendezést, a vízkezelő állomáson.
Nem utolsó sorban, a komplexum területén levő természetes korcsolyapálya, amely a
csónakázóban volt kialakítva, 2012-ben is kellemes környezetben biztosított sportolási
lehetőséget a gyermekeknek és felnőtteknek.
VÁROSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYA
Igazgató - Mircea Moldovan
A szakosztály tevékeny szerepet vállalt a város jelentős kulturális eseményeinek
megszervezésében, valamint más események során, amelyeket a Középkori Várban, a Mihai
Eminescu Kulturális Központban, a Rózsák terén, a Nyári Színházban, valamint a Somostetőn

rendeztek: alkotótáborok, szabadtéri és nem konvencionális színházi előadások, koncertek,
művészi jellegű előadások szabad téren és bent, kollokviumok, konferenciák, festészeti és
képzőművészeti kiállítások, művészeti-kulturális témájú szemináriumok, filmfesztivál,
interkulturális és interetnikai jellegű tevékenységek és események, néprajzi- és
folklórfesztiválok, kézműves vásárok, összetett tevékenységek gyerekek részére, könyv- és
lapbemutatók, találkozók kulturális személyiségekkel és üzletemberekkel; egyesületek,
szervezetek és magáncégek által szervezett, országos- és nemzetközi jellegű megnyilvánulások.
A Vár, a Nyári színpad, a Mihai Eminescu Művelődési Központ, a Vendégház, a Somostető, a
Művész mozi, valamint a SPUM alárendeltségébe tartozó más létesítmények általános működése
érdekében az alapfeltételek biztosítása elengedhetetlen. Ezek 2012-ben a következőket foglalták
magukba:
A Középkori Vár átrendezési és konzerválási munkálatainak folytatása, biztosították a várbeli,
somostetői, főtéri és a város más helyein a fontosabb események logisztikáját: Marosvásárhelyi
Napok, A gyerekkor ünnepe, A bor és a kézműves mesterségek ünnepe, Gyermekváros,
Karácsonyi vásár.
Megtették az intézkedéseket a Várban zajló, európai alapokból finanszírozott
munkálatok végrehajtására; a Művész Mozi rehabilitálási munkálatainak befejezése (2012
január-február); javítási és átalakítási munkálatokat végeztek a Mihai Eminecu Kulturális
Központban és az előadóteremben. Különös gondot fordítottak a szabadidőközpontokra:
munkálatok a futópályán, a kisvonatnál, a szánkópályán, gyerekek korcsolyapályája (2 pályával,
jégsétányokkal, házikó), karbantartási munka a gyerekparkban – új játszótéri létesítmények, új
területek gumibevonattal ellátva, pingpongasztalok, szabadtéri bútorzat (április-május), a
jégpályán, a teniszpályán és tollaslabda-pályán, bekötőutak, parkolók, járdák, ösvények
rendezése (április–június), sétálóutca és kalandpark létesítése.
KULTURÁLIS, SPORTTEVÉKENYSÉGEK ÉS IFJÚSÁGI OSZTÁLY
Igazgató – Marina Ciugudean
A Művelődési, Sport- és Ifjúsági Tevékenységek Osztálya helyi és országos szintű
események szervezésében vett részt: a január 24-e, március elseje, március 8-a, a Gyermeknap –
június 1-je alkalmával szervezett előadások, húsvéti koncertek a város templomaiban, Idősek
Nemzetközi Napja stb.
A május végén XV. alkalommal megszervezett Marosvásárhelyi Napok alkalmából
számos különböző jellegű eseményre került sor, mint például a „Marosvásárhely Szépe” verseny,
a rendezvények nagy népszerűségnek örvendtek a közönség körében. A Mihai Eminescu
Kulturális Központban került sor az 50-ik házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok
találkozójára, amely egy örömteli és izgalmas pillanat volt. A Nyári Színpad, a Marosvásárhelyi
Vár és a Mihai Eminescu Kulturális Központ színpadjain sorra került előadások sikerét a
nagyszámú közönség jelenléte bizonyította. A város különböző pontjain szervezett változatos
kulturális programok a rendezvény színvonalának emeléséhez járultak hozzá, ezekre több mint
100.000 vásárhelyi látogatott el.
Október 5–6. között került sor a hagyományos Kézművességi Vásárra, a Győzelem téri
színpadon nép- és könnyűzenei előadásokat láthattunk neves művészek előadásában.

Románia Nemzeti Ünnepe alkalmából, gálaműsort szerveztek, hivatásos és amatőr
néptánccsoportok előadásában, valamint hírneves előadók részvételével.
A Téli Ünnepeknek a Rózsák tere és a Színház tér adott otthont. Úgyszintén a
hagyománynak megfelelően, a különböző vallásos felekezetek kórusai karácsonyi dalokat adtak
elő a polgármesteri hivatal erkélyén.
A 2012-2013-as szilveszterezést immár 15. alkalommal szervezték meg, Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatala előadásokkal, tűzijátékkal volt jelen a város főterén. Ugyanakkor részt
vállaltunk a nyugdíjasok szilveszterének megszervezésében.
Az egyesületek, alapítványok és művelődési és tanügyi intézmények kulturális programjai és
projektjei támogatása érdekében, vissza nem térítendő finanszírozás alakjában, kulturális (évente
egyszer), valamint tanügyi (félévente) projektversenyeket szerveztek. Így támogatták a városban
szervezett művelődési tevékenységeket.
Nemkormányzati szervezettek való kapcsolattartás.
Az 1998. évi 34-es számú törvény alapján a helyi költségvetésből támogatást
nyújthatnak azon egyesületeknek és alapítványoknak, amelyek szociális gondozási egységeket
hoznak létre és adminisztrálnak.
Helyi tanácsi határozattal meghatározták a költségvetési támogatást a kiválasztott
alapítványoknak/szervezeteknek, a támogatás nyújtása érdekében pedig szolgáltatói
egyezményeket kötöttek ezen alapítványokkal és egyesületekkel. A tevékenységek lebonyolítását
és az alapok felhasználását az intézmény más szakosztályaival közösen monitorizálták.
A támogatásokat az idős, egyedülálló, támogatás nélküli személyek megsegítésére
fordították, olyan személyek részesültek benne, akik rászorulnak a közösség segítségére, kórházi
kezelést követő időszakos ápolások, fogyatékos személyek, hátrányos helyzetű családból
származó tehetséges gyerekek, HIV/AIDS fertőzött gyerekek/fiatalok.
Ilyen jellegű támogatásban 10 egyesület és alapítvány részesült, akik 350 személyt
láttak el.
A sporttevékenység mindvégig anyagi és logisztikai támogatásnak örvendett, a
különböző sportesemények megvalósítása érdekében.
A sport támogatása három tevékenységtípusra helyezte a hangsúlyt:
teljesítménysport, iskolai sport és tömegsport.
Társulási szerződést kötöttek a következő négy klubbal: Marosvásárhelyi Városi
Futball Klub – I. ligás futball és női futball; Baschet Club Mureş – I. ligás kosárlabda;
Universitar S.K. – női röplabda I. liga; City’Us Sportklub – I. ligás teremlabdarúgás (országos
bajnok és Románia Serlegének nyertese).
A polgármesteri hivatalnak ezen klubok támogatásában játszott szerepe jó hatással
volt, amint rámutattunk, 2012-ben kiváló eredményeket értek el.
Sporteseményeket szerveztek különböző sportstruktúrákkal együttműködve, ezek
közül: a Marosvásárhelyi napok keretében sportesemények szervezése (19 megmérettetés,
versenyek és bemutatók); a Márciuska serlege ökölvívásban; Óvodások Sportolimpiájának
megszervezése; a Szász Albert Sportlíceummal együttműködve a Kiss István Barátság
Serlege nemzetközi futballversenyének megszervezése.
A szabadidőnek szervezett módon való eltöltése érdekében, Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatala a szakosztály révén koordinálja a víkendtelepi minifutball-

tevékenységet, ahol három bajnokság zajlik: Old Boys-40 (szombaton), Old Boys-35 és 7+1
bajnokság (vasárnap).

Mihai Eminescu Kulturális Központ
Doru Moca – igazgató
A Mihai Eminescu Kulturális Központban, a szaktevékenységek a nagyteremben (300
férőhelyes), a kisteremben (35 férőhelyes), a kiállító hallban és az Ifjúsági klubban (300
férőhelyes, 900 négyzetméter) zajlanak. A kulturális és szórakozási tevékenységeket a város
különböző intézményeivel és szakegyesületeivel közösen szervezték, amelyek közé soroljuk: a
Maros Megyei Tanfelügyelőséget, az egyetemista szövetségeket, a StudCard Konzorciumot, a
74-es Színház Multimédia Társulatot, a Tanulók Országos Tanácsát, a Petru Maior Egyetemet
stb.
A 2012-ben szervezett markánsabb események közül megemlítjük: a Mihai Eminescu
költő emlékére, januárban szervezett zenés, verses előadást – „Eminescu … az idő végtelensége
fölött...”, „Eminescu, páratlan költő” – grafikai kiállítást, az intézmény szellemi patrónusának
dedikált emblématikus rendezvényt.
A szerelmesek Kiss 4 love elnevezésű rendezvénye, filmvetítések fiataloknak – partner
Red Bull Románia, az Erdőcske óvodával közösen, 3-ik alkalommal megszervezett „Dalolj,
dalolj, kisgyerek” fiatal tehetségek versenye, az elsősorban fiataloknak szánt, az Elektromaros
Iskolával közösen szervezett Nagykorúsítási Bál, amely eseményekre a 2012-es év folyamán
került sor. 2012. márciusában, a központ halljában, a fiataloknak Állásbörzét rendeztek Átmenet az iskolából az aktív életbe, a középiskolások számára, a GPT Iora Services-szel
együttműködve. Az év folyamán , a város számos tanügyi intézménye a Mihai Eminescu
központban , Iskolanapokat, klubpartikat, ünnepélyeket és tematikus találkozókat szervezett.
A Kulturális Központ Március 8-a alkalmából Nőnapi Ünnepélynek adott otthont, szervezők:
Polgármesteri Hivatal, Maros Megyei Tanfelügyelőség, Mioriţa Kulturális Társulat.
Április 20-án, a nagyteremben , a Polgármesteri Hivatal szervezésében Nicu Alifantis folkzenei
előadására került sor, míg április 28-án, ugyancsak a polgármesteri hivatal szervezésében, roma
hagyományokat bemutató előadást és roma táncokat láthattak.
Májusban az alábbi eseményekre került sor: Országos Egyetemista Táncfesztivál, „Duett
– Lépés párosban” – a Babeş-Bolyai Egyetem marosvásárhelyi kirendeltségének végzős
ünnepélye.
A Marosvásárhelyi Napok rendezvényeinek nagy részét a Mihai Eminescu Kulturális
Központban tartották: bábelőadások gyermekeknek román és magyar nyelven, Miss és Mr.
Marosvásárhely, Magyarnóta-est, „Virágok városa” szórakoztató előadás, a Marosvásárhelyi
Képzőművészek Egyesületével közösen szervezett festészeti kiállítás, Aranylakodalom,
dokumentum- és művészfilmek vetítése a Simfest keretén belül, Răzvan Suma cselló koncertje.
A polgármesteri hivatal támogatásával, az Olimpiai Akadémia, június 11-én Olimpiai
Napot szervezett, míg az Ifjúsági Klub, ugyancsak júniusban a Rádió Zu-val partnerégben
megszervezte a „Az idei nyár Zu” eseményt.
Augusztus közepén, a nagyterem adott otthont az EM Műszaki- Tudományos Egyesület
és A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezte konferenciának, valamint a Simfest 2012

Fesztiválnak , szervező: Simfest Kulturális Egyesület, a média és vizuális művészetek területén
alkotókért, a polgármesteri hivatallal együttműködve.
Szeptember 14-én, ugyancsak a nagyteremben emlékestet tartottak, Avram Iancu nemzeti
hős halálának 140 évfordulója alkalmából, szervező: Avram Iancu Egyesület, míg október 5-én a
Közigazgatási és Belügyminisztérium keretén belüli Amatőr Művészek Fesztiváljára került sor, a
Polgármesteri Hivatallal együttműködve.
Novemberben, a Központ nagytermében a Romániai Egyetemisták Egyesülete, a
Polgármesteri Hivatal és a Marosvásárhelyi Fogorvosi Hallgatók Egyesülete szervezésében sor
került az UNIFEST 2012 országos egyetemista rendezvényre, amely magába foglalta: az
egyetemi hallgatók Művészeti Kiállítását, a I.L.Caragiale Egy viharos éjszaka című darabját, a
Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem hallgatóinak előadásában, a „Miss Unifest
Marosvásárhely” versenyt, a marosvásárhelyi Egyetemista Művelődési Ház által szervezett
Országos Egyetemista Szatíra- és Humor Fesztivált.
Decemberben az alábbi eseményekre került sor: Mihai Constantinescu könnyűzenei estje,
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemi Napok – országos orvostani kongresszus, „Légy te is
Télapó” jótékonysági előadás, az Egyetemista Liga és a Polgármesteri Hivatal közös
szervezésében, a Transilvania Gazdasági Kollégium 105 éves fennállásának alkalmából
szervezett előadás, szervezők: Marosvásárhelyi Gazdasági Kollégium és Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal, Karácsonyi Előadás, a Tudor Drăganu Közigazgatási Jogi Kör, a Petru
Maior Egyetem keretén belüli Gaudeamus Kör és a Polgármesteri Hivatal szervezésében.
2013-ban is minden hónapban, a nagyterem számos kulturális és szórakoztató jellegű
eseménynek lesz színhelye: folklórestek, folkzenei estek, könnyűzenei estek, versmondó estek, a
kiállító hallban tematikus, grafikai, festészeti és ikon kiállításokra kerül sor.
Együttműködő partnerek: Maros megyei tanfelügyelőség, egyetemista ligák, Egyetemista
Művelődési Ház, marosvásárhelyi gimnáziumok, kollégiumok és óvodák, Képzőművészek
Egyesülete, Mioriţa Kulturális Egyesület, más intézmények. az Ifjúsági Klub minden csütörtökön
23-04 óra között – Student Party, minden pénteken 23-04 között – Retro Party és minden
szombaton 23-04 között - Ifjúsági Party nyitva lesz.
ÁLLATKERT
Igazgató – Kopacz András mérnök
Az új építmények külső kifutóinak kialakításával párhuzamosan, létrehoztak egy elefánt
pavilont, az állat befogadására, kialakítottak egy látogató sétányt az új medvekifutó mellett,
egészen a megfigyelőtoronyig. Az új épületek mentén ösvényeket alakítottak ki, padokat és
konténereket helyeztek ki. A meglévő állatállományt díszmadarakkal, fehér és fekete hattyúval,
elefánttal, pelikánnal, mangusztával és három majomfélével gazdagították.
Az év folyamán a gyermekeknek oktatási tevékenységeket szerveztek, különböző
idénytematikák szerint.

