
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2014 AL VICEPRIMARULUI 

MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ, CLAUDIU MAIOR 

 

RECONSTRUIM ORAŞUL, ÎN PARTENERIAT CU CETĂŢENII 

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere a municipiului au 

constituit, şi în anul 2014, coordonatele esenţiale pe care mi-am axat 

activitatea în calitate de viceprimar, urmărind îndeaproape stadiul lucrărilor, 

derularea şi finalizarea lor potrivit programelor şi termenelor stabilite. 

Prezenţa pe şantierele şi punctele de lucru din oraş mi-a prilejuit, de fiecare 

dată posibilitatea de a purta discuţii cu locuitorii din zonele vizate, cu 

reprezentanţii asociaţiilor de proprietari, ale căror propuneri, sugestii şi opinii 

le consider un îndreptar preţios, de care am ţinut cont în realizarea proiectelor 

derulate. Principiul după care mă călăuzesc a fost şi rămâne cel potrivit căruia 

legătura directă cu cetăţenii este modalitatea cea mai sigură de a le rezolva 

problemele.  

Încă de la începutul primăverii trecute, îndată ce vremea ne-a permis, 

„am ieşit” pe străzi, pe alei, în parcuri şi locuri de joacă pentru copii, pe 

arterele principale, dar şi pe străzile lăturalnice sau îndepărtate ale oraşului  

având, aproape în fiecare zi, câte o lucrare de finalizat, majoritatea fiind 

cuprinse în Planul Urbanistic De Dezvoltare Urbană II – tranşa a II-a. 

La începutul lunii aprilie, în cartierul Tudor,  a fost refăcută zona de 

trotuare dintre Parcul Diamant şi intersecţia cu strada Progresului, lucrându-se 

pe  o suprafaţă de 1.223 mp – o investiţie de 83.000 de lei. La solicitarea 

cetăţenilor, pe strada Cugir nr. 8 B, au fost date în folosinţă 32 de parcări noi. 

După ample lucrări de înlocuire a conductelor de apă şi canalizare, a fost 

asfaltată strada Panseluţelor, din zona Budai Nagy Antal, urmată de strada 

Lămâiţei din aceeaşi zonă. Onorând o mai veche promisiune făcute locatarilor 

din strada Cutezanţei nr.32-34, am inaugurat aici 14 parcări acoperite, 

împărţind locurile de parcare în mod egal, aşa cum ne-am înţeles cu asociaţia 

de proprietari. Alte 150 de locuri de parcare au fost amenajate la Platoul 

Corneşti, pe o suprafaţă de 3000 de metri pătraţi, reabilitându-se, 

concomitent, aleile, locurile de joacă şi căile de acces. În parcul Diamant s-a 



lucrat la revopsirea gardurilor, repararea leagănelor, spre bucuria copiilor şi a 

părinţilor din zonă. Parcarea din spatele Direcţiei Finanţelor Publice a fost de 

asemenea reabilitată pe o suprafaţă de 1.800 de metri pătraţi, prin turnarea de 

covor asfaltic şi redefinirea locurilor de parcare.  

Lucrările au continuat în ritm susţinut pe tot parcursul primăverii – strat 

asfaltic de uzură, alei, platforme, parcări pe strada Bucinului, reabilitarea 

completă a  străzii Fabricii de Zahăr – tronsonul 1, una dintre cele mai vechi 

străzi din municipiu, cu porţiuni de pământ – a străzii Artei, prin consolidarea 

versanţilor de pământ, care ani de-a rândul au creat neajunsuri pentru pietoni, 

a străzii Bobâlna – finalizarea trotuarelor, asfaltări – a străzii Godeanu, unde au 

fost amenajate parcări, alei de acces, zone verzi, spaţii reabilitate după mai 

bine de 40 de ani de la darea lor în folosinţă. După ce, în 2013, blocul cu 10 



etaje din strada Koos Ferenc a fost reabilitat termic în 2013, anul trecut, la 

finele lunii mai am dat în folosinţă 10 parcări acoperite, în imediata vecinătate 

a imobilului, potrivit promisiunii făcute locatarilor din zonă. Pe de altă parte, în 

urma sesizărilor primite privind starea avansată de degradare a infrastructurii, 

s-a trecut la asfaltarea unei suprafeţe de 2000 de metri pătraţi – platforme, 

parcări, alei de acces, pe strada Muncii, paralelă cu Bulevardul 1 Decembrie 

1918, în dreptul blocurilor 235, 237, 238, 241.  

 



Un obiectiv pe care îl aveam de mult pe agendă a fost strada 

Voinicenilor. S-a lucrat mult aici, la reţeaua de apă, la mutarea reţelei electrice, 

la canalizare şi la infrastructura drumului. Carosabilul este acum mai lat şi 

serios consolidat. Au fost asfaltaţi 570 ml, ceea ce înseamnă o suprafaţă de 

7.260 mp de carosabil; s-au realizat 2.510 mp de trotuar şi 160 mp de parcări, 

investiţia ridicându-se la peste 1,8 milioane de lei.  

O zonă intens circulată, ca aceea din apropierea Pieţei Cuza Vodă, nu 

putea fi omisă din programul de reabilitări. La începutul lunii iunie, la cererea 

cetăţenilor, în doar câteva zile  trotuarele au fost complet refăcute.  

 

După cum am precizat, de un real folos s-au dovedit, de fiecare dată, 

întâlnirile cu cetăţenii şi conducerile asociaţiilor de proprietari. O asemenea 

discuţie, avută în luna iunie cu cetăţenii din Aleea Carpaţi, ne-a orientat în 

stabilirea priorităţilor şi programarea lucrărilor. Locuitorii au ridicat mai multe 

probleme cu care se confruntă: necesitatea montării de camere video în 

parcurile de joacă, amenajarea unor parcări ecologice, montarea unui canal de 



scurgere a apei pluviale etc. În bună parte, lucrările au fost realizate, s-a 

asfaltat aleea principală şi s-au amenajat locuri noi de parcare.  

 

 

 

 



Tot împreună cu reprezentanţii asociaţiilor de proprietari, am iniţiat 

reabilitarea trotuarelor pe Bulevardul 1848 – Dâmbu Pietros, la urcarea 

dinspre centru, pe porţiunea ce urmează după intersecţia cu strada Slatina. 

Este o zonă intens circulată, iar solicitarea oamenilor absolut justificată.  

 

Apoi, a fost lărgită şi sistematizată parcarea de pe strada Ion Buteanu 

din acelaşi cartier, o lucrare vastă, cuprinzând peste 3000 de metri pătraţi.  

 



În decursul lunii iunie, în numai două zile, strada Nicolae Iorga, una din 

cele mai intens circulate, a fost reabilitată, spaţiul a fost bine gestionat, 

amenajându-se 10 noi locuri de parcare.  

 

În aceeaşi perioadă a fost asfaltată şi redată circulaţiei strada Milcovului 

din cartierul Rovinari, una dintre cele mai vechi din oraş. Întreaga 

infrastructură a fost consolidată şi reţeaua de apă a fost înlocuită.  

La cererile repetate ale locuitorilor din Bulevardul 1 Decembrie 1918, 

între intersecţia Fortuna şi ING Bank, au fost create 50 de noi locuri de parcare, 

prin reconfigurarea spaţiului şi lărgirea trotuarelor.  

O realizare importantă a constituit-o reabilitarea zonei Gării CFR 

(străzile Liviu Rebreanu, Gh. Doja), în apropierea complexului Moca. Este o 

zonă veche a oraşului, considerată de unii ca zonă de categoria a II-a. Acum, 

această „etichetă” nu mai este valabilă:  am redefinit parcurile, zonele de 

parcări, aleile, iar blocurile au fost reabilitate şi termoizolate. Întregul 

perimetru a primit o faţă nouă, în locul noroiului şi a fundaţiei unui vechi 

chioşc, se află 12 noi locuri de parcare, într-o arie considerată inutilizabilă. 



 

În programul de reabilitare din fonduri europene a fost cuprinsă şi 

strada Bogatei (zona Gh. Doja – Autogară). Lucrările de modernizare au 

cuprins 440 de metri, o suprafaţă carosabilă de 2.730 mp şi 1.340 mp trotuar. 

Trotuarele au fost refăcute pe ambele părţi, la fel accesul la casele de locuit, iar 

vechea reţea de apă a fost şi ea înlocuită. 

 



Pe parcursul verii au fost executate lucrări de reabilitare pe străzile Franz 

Liszt, Justiţiei, Apaductului, Banat, iar pe strada Înfrăţirii, tronsonul cuprins 

între pârâul Pocloş şi strada Muncii au fost reparate şi reabilitate trotuarele  pe 

o suprafaţă de 1.500 metri pătraţi.  

În ideea de a reduce la zero numărul accidentelor de circulaţie, o nouă 

trecere de pietoni supraînălţată a fost dată în folosinţă pe strada Cutezanţei 

din cartierul Tudor. Este o promisiune mai veche făcută celor care locuiesc în 

zonă, îngrijoraţi de numărul mare de accidente, produse într-un timp relativ 

scurt. Potrivit statisticilor serviciului de poliţie rutieră, după amplasarea acestui 

tip de trecere de pietoni, nu au mai fost înregistrate accidente de circulaţie în 

acest mare cartier al oraşului.  

Am iniţiat un amplu proces de reabilitare şi modernizare a scărilor de 

acces din oraş. Pe scările care leagă zona Gării CFR de cartierul Dâmbu, scări cu 

un grad de uzură  extrem de avansat, au fost înlocuite bordurile vechi şi 

balustradele. Lucrări de reparaţii au fost executate şi la scările de acces din 

cartierele 7 Noiembrie şi Tudor. 

O „pată neagră” a dispărut de pe harta oraşului, odată cu reabilitarea 

izvorului cu apă potabilă de pe Calea Sighişoarei. Pe bună dreptate, locuitorii 

din zonă ne-au cerut să intervenim, astfel că au fost  înlocuite inelele, montată 

şi vopsită balustrada, au fost instalate 3 bănci şi un coş de gunoi. Locul este 

acum unul curat, civilizat şi atrăgător, iar cetăţenii m-au asigurat că sunt 

mulţumiţi şi mândri de izvorul lor, al cărui debit a crescut în urma lucrărilor 

efectuate. 

  



Tot în această zonă, şi tot la cererea cetăţenilor, a fost amenajată o 

parcare, facilitând astfel accesul celor care poposesc la izvor pentru a se 

aproviziona cu apă proaspătă.  

Lunile septembrie, octombrie şi noiembrie au fost… foarte aglomerate, 

apropierea sezonului rece impulsionându-ne să nu ne prindă zăpada cu lucru 

neterminat. S-a  muncit intens pe străzile Voiniceni, Apaductului (asfaltări, 

amplasare borduri, refacere trotuare), Haşdeu, Băneasa, Viile 1 Mai,  Piaţa 

Trandafirilor- strada Horea, Luduşului, Lămâiţei (accese) Ceangăilor, Dimitrie 

Cantemir, Strâmbă (plus Aleea Strâmbă),  Revoluţiei, Predeal, Justiţiei 

(aceasta din urmă fiind reabilitată pe o lungime de 186 de metri, cuprinzând o 

suprafaţă carosabilă de 1.330 mp şi 810 mp trotuare, cu înlocuirea şi a 

instalaţiei de canalizare), Benefalău (covor asfaltic pe o lungime de 290 metri, 

suprafaţă carosabilă – 3.340 mp, trotuare – 850 mp), scările de legătură între  

Gara CFR şi străzile Ceahlău şi Ciucaş (investiţie suportată din sume de la 

bugetul local), strada Ilie Munteanu (covor asfaltic pe o suprafaţă de 670 mp ), 

strada Sfântul Ioan (a fost asfaltată o porţiune de 300 de metri,tronsonul 

reprezentând prelungirea străzii de la Cimitirul Livezeni până la Universitatea 

Petru Maior, lucrarea fiind realizată din fonduri de la bugetul local), alei 

reabilitate în cartierul Nicolae Bălcescu (turnarea unui strat de asfalt pe o 

suprafaţă de 250mp). O parcare ecologică de 145  mp şi un acces auto în 

suprafaţă de 277 mp au fost amenajate, la solicitarea cetăţenilor, pe strada 

David Ferenc din cartierul Dâmbu – investiţie de 80.000 de lei, sumă alocată de 

la bugetul local. 

 



După reabilitarea unor străzi vechi din municipiu, tot împreună cu 

cetăţenii, am găsit soluţii şi pentru unele străzi periferice, relativ noi, din 

anumite zone unde s-au construit case în ultimii ani, ajungând astfel şi în zona 

Mureşeni Sat, pe străzile Vlădeasa, Vasile Lupu şi Porumbului, străzi de 

pământ, pe care am efectuat o seamă de lucrări intermediare, urmând ca în 

acest an, odată cu venirea primăverii, să reluăm proiectele de edificare şi 

reabilitare.  

  

Nu în ultimul rând, în contextul preocupării pentru un comerţ civilizat, 

desfăşurat în condiţii de siguranţă şi igienă, în Piaţa de zi din cartierul 7 

Noiembrie, 50 de mese vechi, de beton, au fost înlocuite cu mese din plastic 

prevăzute cu lădiţe pentru depozitarea mărfurilor agroalimentare, în 

concordanţă cu standardele impuse de legislaţia europeană. Atât 

cumpărătorii cât şi producătorii s-au bucurat de această noutate fiindcă, după 

cum mi-a mărturisit un comerciant „nu-i totuna să scoţi marfa din sac sau s-o 

aranjezi frumos, pe lădiţă”. Asemenea modificări se vor face la toate pieţele 

din oraş. 

  

  



Conchizând: în toată această perioadă „de vârf” (august-noiembrie) au 

fost reabilitate şi modernizate aproximativ 25 de străzi din municipiu, inclusiv 

aleile de acces dintre blocuri, iar pe o suprafaţă de 900 de metri pătraţi au 

fost amenajate parcări. Am finalizat peste 36 de obiective cuprinse în 

programele municipalităţii.  

Adunate, cifrele indică o lungime de peste 7.000 de metri de stradă 

reabilitaţi şi o suprafaţă carosabilă de circa 41.000 de metri pătraţi, 

trotuarele reparate însumând 7.500 de metri pătraţi. În paralel, s-a procedat 

la înlocuirea reţelelor de apă şi canalizare pe o lungime de peste 2.000 de 

metri. Valoarea totală a lucrărilor efectuate în această perioadă se ridică la 

peste 11 milioane de lei, din care peste 6 milioane reprezintă fonduri 

europene. 

Desigur, târgumureşenii sunt cei care pot aprecia calitatea şi 

oportunitatea tuturor acestor lucrări care, ţin să-i asigur, vor continua şi în anul 

2015. Le mulţumesc pentru sprijinul acordat în această uriaşă muncă de 

reconstrucţie şi mă bazez, în continuare pe acest preţios parteneriat. 

În semn de recunoştinţă şi preţuire pentru excelenta colaborare pe care 

am avut-o pe tot parcursul anului, împreună cu colaboratorii din cadrul 

municipalităţii, am fost primiţi cu colindul de mai multe asociaţii de proprietari, 

prilej de a ne bucura împreună şi de a ne transmite, reciproc, tradiţionalele 

urări de sfârşit şi început de an. 

 



TÎRGU MUREŞ, ORAŞUL FLORILOR 

  

 

În contextul preocupării pentru diversificarea şi conservarea spaţiilor 

verzi din oraş, am urmărit cu atenţie derularea lucrărilor de profil şi asigurarea 

materialului dendrologic pentru asociaţiile de proprietari. Pe parcursul 

toamnei, 28 de asociaţii au primit din partea serviciului de specialitate al 

primăriei, în total, 570 de arbuşti şi 15 arbori pentru a fi plantaţi în zonele verzi 

din apropierea blocurilor. Tot în această perioadă au fost amenajate 

aliniamente noi în zonele Benefalău şi Florilor şi au fost completate golurile de 

pe aliniamentele stradale din zonele străzilor Bradului, Liviu Rebreanu, 

Secerei, Pandurilor, Gheorghe Marinescu, Libertăţii, Gheorghe Doja, Înfrăţirii, 

I.L. Caragiale, N. Grigorescu, Aleea Carpaţi, Bolyai, Lavandei, Matei Corvin. 

Alte zone verzi au fost amenajate în Cetate, pe strada Artei, Piaţa Teatrului, 

scuarul de pe strada Gh. Doja, sensul giratoriu de pe strada C. Romanu Vivu şi 

în zona Colegiului Naţional „Unirea”. 

Am avut, şi în acest domeniu, o 

colaborare excelentă cu asociaţiile de 

proprietari şi cu cetăţenii, pe care 

contăm în continuare în acţiunile de 

amenajare şi întreţinere a spaţiilor 

verzi.   



ORAŞUL CONTEAZĂ PE OPTIMISMUL, ENTUZIASMUL ŞI BUNA PREGĂTIRE A 

TINERILOR SĂI! 

 

Un domeniu în care m-am implicat şi căruia i-am acordat o importanţă 

deosebită l-a constituit promovarea relaţiilor dintre municipalitate şi mediul 

educaţional şi academic din oraş.  Am răspuns cu plăcere invitaţiei de a 

participa la festivităţile de absolvire  organizate de liceele şi universităţile 

târgumureşene şi la manifestările culturale desfăşurate în unităţile de 

învăţământ, asigurându-i pe tineri că toate proiectele importante ale oraşului 

dar şi cele regionale, iniţiate de primarul Dorin Florea, au drept scop crearea 

unui Tîrgu Mureş puternic, un oraş al elitelor, în care tinerii să se realizeze din 

punct de vedere personal şi profesional.  La Liceul Tehnologic  „Electromureş”, 

la Colegiul Agricol „Traian Săvulescu”, la Liceul Sanitar „Gheorhe Marinescu”, la 

Colegiul Naţional „Unirea”, am împărtăşit  emoţiile absolvenţilor, ale dascălilor 

şi părinţilor, mesajul meu – în consens cu cel al primarului municipiului – a fost 

unul şi acelaşi: oraşul contează pe optimismul, entuziasmul  şi buna pregătire a 

tinerilor săi şi îi încurajează să rămână la Tîrgu Mureş!  

  

 



  

 

Alături de colectivul de profesori şi de elevii de la Liceul Tehnologic 

„Gheorghe Şincai”, în prezenţa conducerii ISJ, am inaugurat noul amfiteatru al 

şcolii, devenită Grupul Şcolar „Gheorghe Şincai”, un omagiu adus reputatului 

făuritor de şcoală românească, născut pe meleaguri mureşene, prilej cu care a 

fost lansată şi lucrarea „Gheorghe Şincai – 260 de ani sub semnul istoriei”. 

 

 

 



PROIECTELE CULTURALE DE SUCCES SPORESC CAPITALUL DE IMAGINE AL  

ORAŞULUI 

 

Este îmbucurător faptul că universităţile târgumureşene întăresc tot mai 

mult numele oraşului pe harta cercetării, a dezvoltării şi a multiculturalismului. 

La sfârşitul lunii mai, am avut ocazia de a deschide în mod oficial lucrările 

Conferinţei internaţionale „Globalizare, dialog intercultural şi identitate 

naţională”, organizată în parteneriat cu  Universitatea „Petru Maior” şi 

Institutul de Studii socio-umane „Gheorghe Şincai” al Academiei Române, cu 

participarea unor distinşi profesori, cercetători şi doctoranzi din România şi din 

străinătate. În alocuţiunea rostită în Aula Magna a UPM, mi-am exprimat 

convingerea că nu se putea alege un oraş mai potrivit decât Tîrgu Mureşul 

pentru a se vorbi despre multiculturalitate, precum şi speranţa că asemenea 

evenimente academice vor deveni tradiţii şi repere ale vieţii noastre spirituale.  

 

În acelaşi cadru elevat, am participat, la sfârşitul lunii octombrie, la 

deschiderea celei de a treia ediţii a Conferinţei Internaţionale Comunicare, 

Context, Interdisciplinaritate, organizată de Institutul de Studii Multiculturale 



Alpha, în parteneriat cu Universitatea „Petru Maior” şi primăria, pe teme de 

filologie, comunicare, relaţii publice, jurnalism, istorie, geografie, drept, studii 

europene şi politice etc. În cuvântul adresat participanţilor, am subliniat că 

prezenţa în municipiul nostru a elitelor mediului academic, la manifestări cu 

rezonanţe naţionale şi internaţionale este o dovadă că educaţia, inteligenţa, 

spiritul creator ne definesc, plasându-ne confortabil pe traiectoria 

multiculturalităţii şi sporind frumuseţea şi atractivitatea Tîrgu Mureşului.   

Un parteneriat la fel de onorant este şi cel stabilit cu Universitatea de 

Arte Tîrgu Mureş, oraşul fiind, în iulie 2014, gazda celei de a treia ediţii a 

Taberei Internaţionale de Scriere Dramatică, personalităţi marcante ale 

dramaturgiei americane exprimându-şi interesul de a cunoaşte nu numai 

potenţialul cultural, ci şi pe cel  economic, turistic şi social al zonei. 

În context, menţionez şi întâlnirea pe care am avut-o, la finele lunii 

august, alături de colegul Peti Andrei, cu regizorul americano-maghiar Poor 

Istvan, artistul al optând pentru Tîrgu Mureş ca loc de acţiune pentru noul său 

film, o poveste  despre înţelegere, prietenie şi armonie, în care vor juca actori 

români şi maghiari, iar târgumureşenii care doresc vor putea participa la 

realizarea acestei producţii evoluând în echipa de figuraţie. I-am spus 

oaspetelui că dacă filmul va fi prezentat la Cannes (aşa cum ne-a mărturisit că 

îşi doreşte), înseamnă că frumuseţile oraşului vor fi arătate întregii lumi şi cu 

toţii vom avea de câştigat.  Iată că proiectele culturale pot consolida 

înţelegerea între oameni şi pot reliefa adevăratele valori pe care avem datoria 

să le apărăm.    

 



Răspunzând acestui deziderat, am participat la deschiderea Galei 

Filmelor Româneşti şi a Galei Filmelor Maghiare, ambele găzduite de Cinema 

ARTA în cadrul manifestării desfăşurate sub genericul „Simfonii de toamnă – 

Zilele culturale târgumureşene” ediţia 2014. Dublul eveniment dovedeşte, încă 

o dată, că Tîrgu Mureşul are de oferit un spaţiu generos actului de cultură, care 

se adresează, într-un limbaj comun, tuturor iubitorilor de frumos. 

  

Tot în cadrul Simfoniilor de Toamnă – Zilele Culturale Tîrgumureşene, a 

avut loc şi concertul susţinut de renumita formaţie Ricchi e Poveri, organizat 

de Primăria Tîrgu Mureş. A fost o bucurie şi o mare onoare să-i ofer doamnei 

Angela Brambati un buchet de flori şi să-i asigur pe artiştii italieni că au fost 

aşteptaţi la Tîrgu Mureş de mai bine de 25 de ani, dovadă cei peste 4.000 de 

spectatori  care au fredonat, împreună cu ei, melodii ce le-au încântat copilăria 

şi tinereţea. 

  

 

Remarcabil este faptul că, cea de a VII-a ediţie a Taberei Naţionale de 

Pictură, eveniment susţinut de primărie şi organizat în parteneriat cu Asociaţia 

Artiştilor Plastici, a avut ca temă „Primăvara târgumureşeană”. Cu prilejul 



vernisajului expoziţiei, i-am felicitat pe artiştii participanţi, atât pentru calitatea 

lucrărilor cât şi pentru că şi-au găsit „muza” la Tîrgu Mureş, ceea ce ne 

încurajează în strădaniile noastre de a menţine oraşul la cele mai ridicate 

standarde de ordine, curăţenie şi estetică. 

  

Reamintesc că, la iniţiativa primarului Dorin Florea, începând de anul 

trecut, primăria pune la dispoziţia instituţiilor şi asociaţiilor culturale şi 

profesionale spaţiile pe care le deţine, pentru organizarea de evenimente 

specifice. Am urmărit îndeaproape realizarea acestei iniţiative, constatând, cu 

satisfacţie, că rezultatele sunt dintre cele mai încurajatoare. Un exemplu 

concret este Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, care a găzduit, în 2014, 

numeroase conferinţe, lansări de carte, seminarii şi dezbateri pe teme  

ştiinţifice şi culturale. Instituţia îşi redescoperă astfel locul şi rolul în viaţa 

spirituală a oraşului iar prezenţa la manifestări a unor distinşi reprezentanţi ai 

culturii şi mediului universitar ne onorează de fiecare dată, fiind vorba de 

personalităţi pe a căror experienţă şi capacitate superioară de înţelegere şi 

judecare a lucrurilor contăm în administrarea treburilor oraşului.  

 



Astfel de evenimente îmbogăţesc peisajul cultural mureşean, dar şi pe 

cel naţional şi internaţional. Este un prilej de satisfacţie ori de câte ori Tîrgu 

Mureşul se află în centrul atenţiei publice prin faptul că ştie să recepteze, să 

păstreze şi să promoveze valoarea. Marcăm  puncte pozitive în cartea de 

vizită a oraşului, imaginea sa dominată de concordie şi multiculturalitate 

sporindu-ne capitalul de imagine. 

În această idee, în deplin acord cu primarul municipiului,am considerat 

necesară şi reabilitarea 

statuilor din oraş. Astfel de 

lucrări au fost întreprinse la 

statuia lui Nicolae Bălcescu, 

statuia Holocaustului, statuia 

lui Petofi Sandor, Pseudoflora 

ş.a. Aceste nu sunt simple 

obiecte de for public, ele fac 

parte din trecutul şi din 

prezentul oraşului, din zestrea 

sa patrimonială. A le îngriji înseamnă a le respecta semnificaţiile – fie că evocă 

personalităţi culturale ori evenimente din istoria românilor, maghiarilor, 

evreilor din Tîrgu Mureş. Este un gest necesar, de recunoaştere şi de preţuire a 

istoriei multiculturale a oraşului.  

La fel, „Scările Artei”, inaugurate toamna trecută pe strada Piatra de 

Moară (proiect în care primăria a fost partener, alături de SC Azomureş SA) nu 

reprezintă doar o simplă realizare menită a uşura circulaţia pietonală în zonă, ci 

şi un spaţiu de exprimare artistică. Sunt redate figuri reprezentative ale 

spiritualităţii locale şi naţionale, 

oameni de cultură români şi 

maghiari (George Enescu, Petofi 

Sandor, Bolyai Farkas, Nicolae 

Grigorescu, Teleki Samuel ş.a.), 

fapt ce imprimă, încă o dată, 

pecetea multiculturalităţii pe 

imaginea oraşului.  

 



INVESTIND ÎN COPII, INVESTIM ÎN VIITORUL TÎRGU MUREŞULUI 

 

Începând din 2014, cei mai tineri cetăţeni ai oraşului au un teatru 

numai al lor. Este vorba de o scenă şi un amfiteatru în aer liber, amplasate în 

parcul din spatele Centrului Cultural „Mihai Eminescu”. A fost surpriza pe care 

le-am pregătit-o copiilor cu prilejul zilei de 1 Iunie când, în colaborare cu 

Teatrul pentru copii şi tineret „Ariel” am organizat spectacole în limbile română 

şi maghiară. M-am bucurat să constat că, în ciuda vremii nu prea generoase, 

peste 400 de prichindei  au urmărit cu sufletul la gură aventurile personajelor 

preferate, lăsându-se cu greu convinşi să plece din parc. Asemenea manifestări 

au fost organizate pe tot parcursul anului, spaţiul fiind în permanenţă 

„cotropit” de cei mici, aşa cum ne-am şi dorit. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fidel principiului că investiţia în grădiniţe şi şcoli este o investiţie în 

viitorul oraşului, am urmărit îndeaproape realizarea lucrărilor de reabilitare a 

unităţilor de învăţământ din oraş. Ne-am propus şi am promis dascălilor, 

părinţilor şi elevilor că anul de învăţământ 2014-2015 va debuta în şcoli şi 

grădiniţe curate, moderne şi apreciez că, în mare măsură am şi reuşit. Astfel, 

la Grădiniţa nr. 12, respectiv  şcoala Beşa, aparţinând Gimnaziului „A. Ioan 

Cuza”, una dintre cele mai îndepărtate şcoli de centrul municipiu, a fost 

reabilitată infrastructura şi au fost renovate grupurile sanitare, şcoala 

funcţionând la standarde corespunzătoare, cu perspective de a fi extinsă, dat 

fiind numărul mare de copii din zonă.  

 



  

 

De altfel, în perioada premergătoare începerii anului şcolar, au fost 

finalizate majoritatea lucrărilor de reabilitare şi modernizare la unităţile de 

învăţământ din oraş, au fost terminate lucrările de hidroizolaţii şi reparaţii 

şarpante, reparaţii la pardoselile sălilor de sport de la Colegiul Economic 

„Transilvania”, Liceul Tehnologic „Avram Iancu”, Liceul Tehnologic „Gheorghe 

Şincai”, lucrările de tâmplărie, reparaţii la centralele termice, reabilitări de alei 

pietonale, au fost reabilitate integral 4 grupuri sanitare la Şcoala Gimnazială 

Dacia Corp A, fiecărei unităţi de învăţământ fiindu-i oferite materiale de 

construcţii şi finisaje şi exemplele pot continua.  Cert este că s-a lucrat „la foc 

continuu” pe toată perioada vacanţei de vară. 

  

 



Pentru siguranţa elevilor de la Liceul Bolyai, dând curs solicitării 

părinţilor şi a profesorilor, am amplasat o trecere de pietoni supraînălţată 

pentru a limita viteza şoferilor care circulă pe strada Târgului, în apropiere de 

liceu. Am avut în vedere faptul că acest tip de treceri de pietoni au salvat multe 

vieţi, numărul accidentelor de circulaţie în zonele cu asemenea treceri de 

pietoni a scăzut la zero. 

 

 

 

În contextul aceleiaşi preocupări pentru buna desfăşurare a procesului 

de învăţământ, în preajma începerii anului şcolar, împreună cu primarul Dorin 

Florea şi cu reprezentanţii conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean, am avut 

o întâlnire de lucru cu directorii şi administratorii şcolilor din oraş, căzând de 

acord asupra programării unor vizite de informare la fiecare unitate de 

învăţământ unde se impun reparaţii şi, mai mult, asupra înfiinţării unei grupe 



de intervenţie operativă, materialele urmând să fie asigurate de primărie iar 

forţa de muncă de către personalul administrativ din şcoli. Tot în cadrul 

întâlnirii s-a discutat despre necesitatea reorganizării reţelei şcolare şi s-a 

reconfirmat iniţiativa municipalităţii de dotare a atelierelor cu aparatură şi 

utilaje  performante, în vederea dezvoltării învăţământului de arte şi meserii la 

Tîrgu Mureş. 

De Moş Nicolae, le-am pregătit celor mici Orăşelul Copiilor şi Patinoarul 

artificial, ambele situate în parcul Municipal, şi intens „exploatate” pe timpul 

vacanţei de iarnă. În cadrul Târgului de Crăciun, organizat în scuarul din Piaţa 

Trandafirilor, copiii au avut la dispoziţie Căsuţa lui Moş Crăciun, unde Moşul le-

a primit scrisorile, a discutat cu ei, le-a ascultat poeziile, poveştile şi cântecele 

şi – în măsura posibilităţilor – le-a oferit daruri. 

 

 

 

 

 



DESPRE VÂRSTNICI, CU RESPECT ŞI PREŢUIRE… 

 

Relaţia dintre primărie şi pensionarii târgumureşeni s-a înscris, şi în 

2014, în aceleaşi coordonate ale respectului şi colaborării, problemele 

vârstnicilor fiind constant în atenţia noastră. 

Unul dintre cele mai aşteptate şi emoţionante momente la toate ediţiile 

„Zilelor Tîrgumureşene” este Nunta de Aur, „oficiată”, anul trecut, la Centrul 

Cultural „Mihai 

Eminescu”. M-am 

adresat celor 55 de 

cupluri cu dragoste şi 

respect, asigurându-i pe 

sărbătoriţi că modelele 

de succes pe care ni le 

oferă sunt tot atâtea 

lecţii de viaţă şi prilejuri 

de reflecţie şi învăţătură.  

 

Pe tot parcursul anului, m-am întâlnit adesea cu membrii filialei locale a 

Uniunii Generale a Pensionarilor, la tradiţionalele „zile de club”, acordându-ne, 

împreună, răgazul de a 

privi partea frumoasă şi 

liniştită a lucrurilor. Este 

o bucurie să ştii că eşti 

înconjurat de dragostea 

şi simpatia unor oameni 

atât de înţelepţi şi de 

înţelegători, de la care 

avem mereu ceva de 

învăţat.   

 



De la doamna Ujfalosi Anna, pe care am felicitat-o cu prilejul împlinirii a 

100 de ani, am aflat că secretul longevităţii îl constituie viaţa cumpătată şi 

gândul senin. 

  

 

La sfârşitul lunii septembrie, cu prilejul Zilei persoanelor de vârsta a 

treia, mii de pensionari târgumureşeni au răspuns invitaţiei municipalităţii, 

participând la tradiţionala întâlnire pe care o organizăm an de an. Le-am 

promis că ne vom face datoria de a continua modernizarea oraşului, aşa cum ei 

şi-au făcut, cu prisosinţă, datoria de a contribui la construirea lui. 

  

 

Tradiţional a devenit şi „Revelionul persoanelor de vârsta a treia”, 

organizat, anul trecut, la Complexul „President”, evenimentul bucurându-se de 

mare succes în rândul participanţilor. Atât la venire cât şi la întoarcere, am pus 

la dispoziţia pensionarilor, în cartierele oraşului, mijloace de transport în 

comun, pentru a le facilita participarea la eveniment şi confortul cuvenit.  

 



  

  

  

  

 

 



ALĂTURI DE CEI CU NEVOI SPECIALE 

 

Am răspuns cu promptitudine unui grup de persoane cu dizabilităţi care 

au solicitat sprijinul primăriei pentru a organiza o deplasare la Vlăhiţa, la o 

tabără specială,punându-le la dispoziţie un autobuz corespunzător, echipat cu 

rampă pentru persoane cu handicap locomotor.  

 

 



Cu prilejul Zilei Internaţionale Alzheimer, în colaborare cu Asociaţia 

Marianum şi Direcţia de Sănătate Publică, am organizat, şi anul trecut, o 

întâlnire de informare şi sensibilizare a populaţiei privind această afecţiune 

asociată înaintării în vârstă. Evenimentul, menit a trage un semnal de alarmă 

într-o chestiune de sănătate extrem de importantă, se înscrie în sfera bunelor 

relaţii de colaborare cu ONG-urile şi instituţiile din oraş. Am susţinut şi susţin 

astfel de manifestări, prin care cetăţenii sunt informaţi asupra unor subiecte de 

actualitate. 

O atenţie deosebită am acordat şi copiilor cu nevoi speciale din 

municipiu. Participarea la festivitatea de încheiere a anului de învăţământ la 

Centrul de Zi „Perseverenţa” din cadrul Fundaţiei Alpha Transilvană, mi-a dat 

prilejul de a adresa specialiştilor de aici felicitări pentru eforturile şi totala 

dăruire depuse pentru ca aceşti copii să se poată bucura de copilărie, convins 

că, împreună, în echipă, ne facem datoria de a readuce zâmbetul pe feţele lor. 

Evenimentul a constituit un bun prilej de a mă informa asupra problemelor de 

la Centru şi de a le rezolva, în măsura posibilităţilor. 

 

 

 

 

 

 



SPORTIVII MUREŞENI CONFIRMĂ ÎNCREDEREA ŞI SPRIJINUL DE CARE SE 

BUCURĂ DIN PARTEA MUNICIPALITĂŢII 

 

Ca şi în anii anteriori, am acordat o atenţie deosebită sportului 

mureşean, dezvoltării armonioase a tuturor ramurilor şi disciplinelor, prin 

asigurarea bazei materiale şi crearea condiţiilor corespunzătoare pentru 

antrenamente şi competiţii, precum şi pentru buna desfăşurare a orelor de 

sport în şcolile din oraş. 

Astfel, la începutul vacanţei de vară, mai puţin de două săptămâni, a fost 

reabilitată sala de sport de la Liceul Tehnologic „Avram Iancu”, suprafaţa de joc 

fiind acoperită cu un covor poliuretanic special, iar structura podelei a fost 

refăcută, după ce, în 2012, primăria a renovat în întregime acoperişul la corpul 

A al clădirii. 

  

 

Personalităţi de marcă ale sportului românesc au fost, şi în 2014, 

oaspeţii primăriei, atraşi de interesul pe care îl manifestăm în domeniu.  În 

cursul verii, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, dl Răzvan Burleanu, a 

participat la Finala Cupei României la Futsal, desfăşurată între echipa City US 

Tîrgu Mureş şi Spicom Sfântu Gheorghe, competiţie câştigată de echipa 

noastră, cu scorul de 6-4. În timpul şederii sale la Tîrgu Mureş, i-am prezentat 

preşedintelui FRF baza sportivă din Parcul Municipal, Academia de Sport, 

Complexul de Agrement şi Sport Mureşul, dl Burleanu fiind plăcut surprins de 

modul în care municipalitatea înţelege să sprijine mişcarea sportivă.  



 

De altfel, în vara anului trecut, între municipalitate şi FRF au fost puse 

bazele unui parteneriat privind înfiinţarea la Tîrgu Mureş a primului Centru 

Regional de Excelenţă în Fotbal, din cele 8 preconizate la nivel naţional, în 

cadrul căruia vor fi selecţionaţi şi antrenaţi – pe categorii de vârste – copii din 

6 judeţe arondate Centrului.   

 



Tîrgu Mureşul a fost vizat nu întâmplător, reprezentanţii FRF apreciind că 

oraşul nu numai că dispune de o solidă bază sportivă, dovedind interesul 

pentru sport al edililor săi, dar reprezintă şi un pol de dezvoltare economico-

financiară, iar latura socială  precum şi cea comunitară, româno-maghiară îi 

sporesc atractivitatea, în beneficiul procesului de selecţie. 

Terenul sintetic al Stadionului Municipal ASA Tîrgu Mureş, terenul de la 

Weekend şi cel al Academiei de Sport au fost, la începutul lunii septembrie, tot 

atâtea locuri de desfăşurare a celei de a VIII-a ediţii a Cupei E.ON Kinder 2014 

la fotbal. Deschiderea oficială şi lovitura de începere au fost „executate” de 

Gheorghe Hagi, revenit în acest scop la Tîrgu Mureş.   

 

 



 

Pe parcursul anului, am avut satisfacţia şi bucuria de a-i felicita pe 

membrii echipei BC Mureş pentru rezultatele obţinute în cadrul Ligii Naţionale, 

„urcând” numele Tîrgu Mureşului pe podiumul de premiere . 

  

Dar şi pe tinerii campioni mondiali la dans sportiv, Cristina Tătar şi Paul 

Moldovan, care şi-au sacrificat ani din copilărie pentru a face cinste nu numai 

clubului lor, ci oraşului, nouă tuturor. 



 

Pentru a demonstra (dacă mai era nevoie) că la  Tîrgu Mureş armonia şi 

buna convieţuire dintre români şi maghiari sunt la ele acasă, am luat iniţiativa 

de a organiza o partidă amicală de fotbal, disputată la 14 octombrie, între 

echipa primăriei şi cea a jurnaliştilor români şi maghiari din oraş. Alături de 

colegul viceprimar Peti Andrei şi de consilierul municipal Bakos Attila, din 

echipa noastră au mai făcut parte membri ai Consulatului General al Ungariei 

la Miercurea Ciuc, în frunte cu Consulul General Zsigmond Barna. Jucătorii au 

fost răsplătiţi au diplome de participare  şi Cupe ale Armoniei. Evenimentul a 

fost consemnat de mass media drept „o lecţie despre concordie şi fair play”. 

  

  O manifestare deosebită s-a desfăşurat la Sala Polivalentă, sub genericul 

„Sportivii ajută copiii”, la finele lunii noiembrie, în preajma sărbătorilor. 

Evenimentul, la care au participat echipele ASA Tîrgu Mureş şi BC Mureş, a fost 



unul caritabil, cuprinzând un meci de fotbal şi unul de baschet, dar şi 

concursuri de slam dunk, aruncări la coş sau şuturi la poartă, demonstraţii de 

judo oferite se sportivii de la Clubul Hikariori. Fondurile strânse au fost donate 

Casei de tip familial „Sf. Elisabeta” din Tîrgu Mureş. 

  

Un eveniment sportiv de maximă importanţă l-a constituit  de marcarea 

de către veteranii clubului ASA Tîrgu Mureș a 50 de ani de la înființarea 

clubului fanion al orașului și al județului. În cadrul manifestărilor prilejuite de 

acest semicentenar,  pentru toate performanțele obținute, pentru toate 

bucuriile aduse, pentru tot ce a  însemnat și înseamnă ASA Tîrgu Mureș, i-am 

felicitat şi i-am aplaudat  pe acești oameni deosebiți – domnul colonel Cornel 

Cacoveanu, domnul Levente Czako, domnul Arpad Fazekas, domnul Florea 

Ispir, domnul George Ciorceri, domnul Attila Kanyaro și mulți alții. Despre ce a 

însemnat ASA în anii de glorie vorbesc faptele consemnate de istorie și oamenii 

aceștia. Prin munca și dăruirea lor și a multor altora astăzi ASA Tîrgu Mureș 

este un reper în istoria sportivă a oraşului. Rămân memorabile meciurile la cele 

3 ediții ale Cupei UEFA, în 1975-1976 cu Dinamo Dresda, în 1976-1977 cu 

Dinamo Zagreb și în 1977-1978 cu AEK Atena. Să nu uităm că echipa a avut 

performanțe bune și în Cupa Balcanică în 1972-1973 când a ajuns în finală cu 

Lokomotiv Sofia. Țin să subliniez că al doilea jucător ca număr de meciuri din 

Divizia A din România este domnul Florea Ispir cu 485 de prezențe în Divizia A, 

care a jucat aproape întreaga carieră la ASA Târgu Mureș. Este o mare onoare 

pentru noi să avem posibilitatea de a duce mai departe renumele acestei 

echipe care iată că și-a înscris emblema în istoria orașului.  

 



 

 

 

 



Tot în 2014, am avut plăcerea de a premia doi tineri campioni mondiali, 

ale căror performanţe fac cinste oraşului şi sportului mureşan: Poczo Zoltan – 

box thailandez, şi Varo Norbert, campion mondial la fotbal-tenis, deţinător a 

patru medalii obţinute anul trecut la campionatul Mondial de la Nicosia. 

De un real interes în rândul elevilor s-a bucurat prima ediţie a Ligii de 

Baschet a Liceelor, organizată de primărie în colaborare cu S.C. „Gladius”, 

având toate şansele să devină un eveniment de tradiţie în oraş. Alături de 

coorganizatori, am avut bucuria de a înmâna celor peste 300 de fete şi băieţi 

medalii, cupe, echipamente şi material sportiv.  

 

Graţie rezultatelor excelente obţinute de sportivii săi, adevăraţi vectori 

de imagine ai oraşului, Tîrgu Mureşul iese tot mai mult în lume, confirmând 

încrederea şi sprijinul de care se bucură din partea municipalităţii. 

Claudiu Maior, 

       Viceprimarul municipiului Tîrgu Mureş 


