
„TÎRGU MUREŞ – ORAŞ AL ARMONIEI, NU AL CONFLICTELOR!” 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2013 AL CONSILIERULUI 

MUNICIPAL CLAUDIU MAIOR, CONSILIER AL PRIMARULUI 

MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ 

 

„Am fost şi rămân fidel principiului că legătura directă cu cetăţenii este 

modalitatea cea mai sigură de a le rezolva problemele!” 

 

 

În calitate de consilier municipal şi consilier al primarului Municipiului 

Tîrgu Mureş, Dorin Florea, în cursul anului 2013, activitatea pe care am 

desfăşurat-o în cadrul municipalităţii s-a axat, în principal, pe următoarele 

coordonate: reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere a municipiului, 

asigurarea continuităţii programelor sociale, implicarea în evenimentele 

culturale, sportive şi de divertisment organizate de municipalitate cu prilejul  

sărbătorilor tradiţionale ale oraşului. În toate aceste demersuri, am urmărit 

armonizarea activităţilor social-edilitare, derularea şi finalizarea lor  potrivit 

programelor şi termenelor asumate de municipalitatea târgumureşeană.  

Împuternicit de primarul municipiului, am supravegheat îndeaproape 

stadiul lucrărilor de reabilitare şi modernizare a reţelei stradale pe 19 străzi şi 

artere din municipiu, cuprinse în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a 

Municipiului, tranşa I, finanţat din POR 2007-2013, Axa prioritară 1 – 



Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli urbani de creştere.  Au fost 

realizate lucrări de reabilitare a carosabilului, trotuarelor, bordurilor, asigurării 

scurgerii apelor pluviale, marcaje şi indicatoare rutiere, finalizate cu 

modernizarea integrală a străzilor: Crângului, Dimitrie Cantemir, Subpădure, 

Suceava, Şurianu, Salcâmilor, Remetea III, Remetea IV, Remetea V, pe o 

lungime de 5.286 de metri. 

De asemenea,  au fost realizate lucrări de reabilitare şi modernizare pe 

străzile Aiudului, Arinului, Dealului, Făgăraşului, Fântânii, Izvorului, 30 

Decembrie, Bucinului, Busuiocului, Mărăşti, Păcii, Recoltei, Retezatului, 

Sudului, Tisei, Turzii, George Coşbuc, Aleea Covasna, Nufărului, Panseluţelor, 

Violetelor – pe o lungime totală de peste 6.000 de metri. 

 

 



 

 



 

 



 

 



În funcţie de resursele financiare disponibile, lucrările vor continua şi pe 

parcursul acestui an, pe străzile: Apaductului, Bogatei, Fabricii de Zahăr, 

Justiţiei, Franz Liszt, Milcovului, Voinicenilor, Strâmbă, Narciselor, Aleea Haţeg, 

Bobâlna, pe o lungime estimată la 4.500 de metri. Tot pentru 2014 sunt 

propuse lucrări de modernizare pe străzile: Negoiului, Toamnei, Benefalău şi 

extindere strada Subpădure, precum şi reparaţii la alei interioare, parcări, strat 

de uzură pe străzile: Viile 1 Mai, Băneasa, cartier Cornişa, Banat, Mimozelor, 

Aleea Carpaţi  ş.a.  

 

 

Prezenţa la verificarea stadiului de realizare a lucrărilor de modernizare 

mi-a prilejuit, de fiecare dată, posibilitatea de a purta discuţii cu locuitorii din 

zonele respective, ale căror opinii şi sugestii le consider mereu un îndreptar 

preţios în activităţile viitoare, străduindu-mă să le dau curs în măsura 

posibilităţilor. 



 

 



 

 



 

M-am întâlnit cu cetăţenii de pe străzile Coşbuc şi Aleea Constructorilor, 

unde au fost efectuate lucrări cuprinse în Programul Integrat de Dezvoltare 2, 

lucrările constând în  asfaltarea drumurilor carosabile, parcări şi trotuare, în 

suprafaţă totală de aproximativ 6000 mp, precum şi înlocuirea reţelei de apă 

potabilă. Cu această ocazie am aflat că locuitorii îşi doresc ca, pe parcursul 

lucrărilor, să fie realizate şi parcări ecologice acoperite şi parc de joacă pentru 

copii.   

 



Am dezbătut, cu cetăţenii de pe strada Semănătorilor şi Bulevardul 1 

Decembrie 1918, problemele cu care se confruntă, înregistrând dorinţa lor ca, 

în zona blocurilor din spatele Direcţiei Generale a Finanţelor Publice să fie 

amenajate parcări ecologice şi parcări acoperite iar aleile pietonale să fie 

asfaltate etc. 

La solicitarea cetăţenilor de pe strada Mimozelor – cartierul Budai Nagy 

Antal (Asociaţia de proprietari nr. 336), am discutat despre amenajarea în zonă 

a unor parcări acoperite, toaletări şi tăieri de copaci, repoziţionarea 

containerelor de gunoi. 

Spre finele anului, am avut bucuria de a anunţa public faptul că o mare 

parte dintre cetăţenii care au depus cereri pentru amenajarea unor parcări 

acoperite îşi vor vedea dorinţa împlinită. Astfel  de lucrări au fost demarate pe 

strada Hunedoara, lucrându-se în paralel şi pe alte străzi din cartierele oraşului, 

numărul total al acestor parcări cifrându-se la 400. 

 

 



 

Astfel de întâlniri cu cetăţenii şi cu reprezentanţii asociaţiilor de 

proprietari au fost numeroase pe tot parcursul anului – străzile Parângului,  

Braşovului, Bucinului,  Busuiocului, Suceava, Şurianu şi multe altele. S-a 

dovedit, încă o dată, că este foarte util să discutăm cu cetăţenii, la faţa locului. 

O concluzie îmbucurătoare care s-a desprins din toate aceste întrevederi este 

dorinţa târgumureşenilor de a beneficia, în fiecare an, de material dendro-

floricol – gard viu, puieţi, plante de sezon, pentru a-şi înfrumuseţa spaţiile verzi 

din zonele în care locuiesc, de a beneficia de parcuri de joacă, parcări, spaţii de 

agrement. Am reţinut, de asemenea, preocuparea în domenii ca:  rezolvarea 

problemelor la apartamentele care nu beneficiază de căldură şi apă caldă, în 

urma încetării contractului de furnizare a energiei termice, gestionarea 

deşeurilor menajere, amenajarea de sensuri unice pentru fluidizarea traficului, 

instalarea de containere subterane , reabilitarea termică a blocurilor etc. 

Toate aceste dialoguri, purtate nemijlocit sau în cadrul unor emisiuni 

ale posturilor locale de televiziune, au constituit un real sprijin în depistarea 

şi  - acolo unde a fost posibil - rezolvarea cu promptitudine a problemelor 

sesizate. 

În colaborare cu specialiştii din cadrul Direcţiei Tehnice am elaborat 

Studiul de oportunitate pentru analiza şi diagnoza asupra soluţiilor de 

alimentare cu energie termică în municipiu, identificând, totodată, bunurile din 



patrimoniul  oraşului aflate în centralele termice dezafectate (la sediul 

Energomur, societate aflată în faliment). 

Prin eforturi comune cu cele ale specialiştilor din cadrul A.S.P.Z.V. am 

reuşit, şi în anul 2013, să păstrăm imaginea de „Oraş al Florilor”, nu numai în 

centrul municipiului, ci şi în cartiere, asigurând asociaţiilor de proprietari 

materialul dendro-floricol necesar pentru înfrumuseţarea balcoanelor şi 

amenajării zonelor verzi din spaţiile aparţinătoare blocurilor de locuinţe. 

Concursul „Natura pentru viaţă” şi-a dovedit astfel utilitatea, antrenând 

locuitorii cartierelor mureşene într-o competiţie benefică şi stimulatoare, 

apreciată la nivel naţional. În cadrul festivităţii de premiere a câştigătorilor 

ediţiei din 2012 au participat 14 asociaţii de proprietari de pe raza oraşului. 

Juriul a decis acordarea a 12 premii, menţiuni şi premii speciale în bani: premiul 

I – 1.200 de lei: premiul II – 1.000 de lei, premiul III – 800 de lei: 5 menţiuni ( 

câte 500 lei). Au fost acordate două premii pentru continuitate (în valoare de 

câte 600 de lei), un premiu pentru iniţiativă (în valoare de 500 de lei) şi un 

premiu pentru iniţiere (300 de lei). În vederea încurajării, stimulării şi 

continuării activităţilor de îngrijire şi înfrumuseţare a spaţiilor verzi din 

vecinătatea blocurilor de locuinţe, toţi participanţii au primit material dendro-

floricol. 

 



  Zonele verzi ale oraşului au fost refăcute şi extinse inclusiv prin 

plantarea, la cele două sensuri giratorii din Platoul Corneşti, a 3000 de puieţi 

de arbori, prin amenajări de alveole noi şi plantări pe aliniamentele stradale 

(străzile: Verii, Corneşti, Bradului, Mihai Viteazul, Libertăţii, Gheorghe Doja, 

Calea Sighişoarei). Peste 2000 de puieţi au fost plantaţi în cartierul Belvedere, 

realizându-se astfel o perdea de protecţie. Sensurile giratorii (Mureş Mall, 

Călăraşilor, Weekend, Gara CFR, Unic, Triumf, Livezeni, Corina, Secerei, 

Auchan) au dobândit o nouă înfăţişare datorită materialului dendro-floricol şi 

rulourilor de gazon aplicate. La 110 din cele 346 de asociaţii de proprietari au 

fost executate tăieri şi toaletări conform programelor asumate, iar în toamna 

trecută a fost finalizată acţiunea de plantare pe străzile: Tuşnad, Horea, 

Călăraşilor, Cuza Vodă, Matei Corvin, Piaţa Bulgarilor, parcul Gimnaziului Fr. 

Schiller. În primăvara şi toamna anului 2013 au fost repartizaţi gratuit în 

vederea plantării peste 1400 de arbuşti şi 200 de arbori unităţilor de 

învăţământ şi asociaţiilor de proprietari care au depus solicitări în acest sens.  

 

 



 

 

Una dintre problemele majore ale oraşului a vizat instalarea de centrale 

termice la unităţile de învăţământ din oraş, în situaţia creată de falimentul 

Energomur. Din luna iulie până la sfârşitul lunii octombrie au fost montate 

astfel  de centrale la: Liceul Tehnologic Electromureş, Liceul Tehnologic 

Gheorghe Şincai, Şcoala Gimnazială Al. Ioan Cuza, Şcoala Gimnazială Liviu 



Rebreanu, Şcoala Gimnazială Dacia (corp A), Şcoala Gimnazială Mihai Viteazu,  

grădiniţele: Dumbrava Minunată, Albinuţa, Rândunica, Licurici, Paradisul 

Copilăriei, Administraţia Creşelor. 

 

 



Inaugurarea corpului de clădire destinat Liceului sportiv Szasz Adalbert, 

renovarea Şcolii Gimnaziale Europa, lucrările de modernizare de la Şcoala 

Gimnazială Dacia (corpul A), reparaţiile sistemului de hidroizolaţie la Liceul 

tehnologic Electromureş, Şcoala Gimnazială Romulus Guga şi Liceul cu program 

sportiv Szasz Adalbert (clasele I-VIII) au fost, de asemenea, lucrări pe care le-

am supravegheat şi îndrumat îndeaproape, împreună cu personalul de 

specialitate din cadrul Direcţiei Şcoli a Municipiului . În vacanţa de vară, 

unităţile de învăţământ din oraş au fost igienizate (grupuri sanitare, 

bucătării,spaţii de depozitare) astfel încât să corespundă din punct de vedere 

igienico-sanitar. 

 

 

Şcoala Gimnazială Europa – sală de clasă 

 

 

Şcoala Gimnazială Europa - casa scării 



Tot în 2013 au fost finalizate lucrările de extindere, mansardare şi 

renovare a centrului de zi Rozmarin, iar la trei instituţii de învăţământ au fost 

montate suporturi pentru biciclete. 

Nu în ultimul rând, pentru siguranţa elevilor şi desfăşurarea în bune 

condiţii a orelor de curs, a fost montată şi pusă în funcţiune reţeaua  de 

internet şi camere de supraveghere la Gimnaziul Dacia (strada Panseluţelor nr. 

6), Şcoala generală nr. 2 (strada Gh. Doja nr. 11), Grupul şcolar Avram Iancu 

(strada Gh. Doja nr. 13). 

În domeniul asistenţei sociale, ca şi în anii precedenţi, am fost 

preocupat, în limitele posibilităţilor şi potrivit legislaţiei în vigoare,  de 

rezolvarea problemelor concetăţenilor noştri defavorizaţi, susţinând şi 

continuând programul „Să ne îngrijim bunicii”, prin acordarea de  meniuri 

calde de două ori pe săptămână, lunar unui număr de 50 de persoane. Alte 

4500 de persoane au beneficiat de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie 

termică furnizată în sistem centralizat, cu gaze naturale, energie electrică sau 

cu lemne, iar în baza HCL nr.114/2011 au fost acordate celor îndreptăţiţi,  

tichete sociale în valoare de 70 de lei. Pe tot parcursul anului, am urmărit 

aplicarea HCL nr. 99/2012 prin care s-a aprobat acordarea unor meniuri, de trei 

ori pe săptămână, pentru familiile / persoanele singure al căror venit nu 

depăşeşte cel pentru acordarea ajutorului de încălzire. De acest program social 

au beneficiat lunar, în medie, 700 de persoane. 

 



În calitate de consilier local, am susţinut şi am salutat decizia 

legislativului local de a aproba proiectul de hotărâre ce prevede costul mediu 

lunar de întreţinere pentru copiii ce frecventează creşele din oraş în anul de 

învăţământ 2013-2014, în sensul suportării, de către municipalitate a unei părţi 

din aceste costuri, în funcţie de veniturile părinţilor şi de numărul de copii.  

Îi asigurăm pe târgumureşeni că, şi pe viitor, cei mici se vor bucura de 

cele mai bune condiţii în creşele şi grădiniţele din oraş iar personalul calificat 

va avea grijă de cei mai mici târgumureşeni.  

 

 

 

Am susţinut în cadrul Consiliului local, adoptarea Hotărârii privind 

achiziţionarea de containere subterane pentru depozitarea  gunoiului menajer 

şi reciclabil, ocupându-mă de aplicarea acesteia. Cetăţenii,  reprezentanţii 

asociaţiilor de proprietari prezenţi la şedinţa C.L. şi-au impus voinţa în ciuda 

încercărilor de  a bloca acest  proiect  atât de important pentru întreaga 

comunitate locală, ghenele  insalubre, adevărate focare de infecţie, fiind 

înlocuite cu instalaţii moderne, menite a spori gradul de confort al cetăţenilor.  



 

 

În calitate de consilier al primarului, i-am fost alături şi m-am implicat în 

buna desfăşurare a tuturor evenimentelor culturale, de divertisment şi sportive 

organizate la sărbătorile oraşului. Am răspuns cu plăcere invitaţiei de a 

participa la festivităţile de absolvire la liceele şi universităţile din oraş, 



împărtăşind emoţiile tinerilor absolvenţi, ale dascălilor şi părinţilor. Fie că a 

fost vorba de Colegiul Agricol „Traian Săvulescu”, de Liceul Vocaţional 

Pedagogic „Mihai Eminescu”, de Colegiul Economic „Transilvania” sau de 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, mesajul meu – în consens cu cel al 

primarului municipiului – a fost unul cât se poate de clar: „Îi sprijinim pe tineri 

să rămână la Tîrgu Mureş!” 

 

Avem nevoie de specialişti bine pregătiţi, avem nevoie de profesionişti 

care să dezvolte patrimoniul oraşului. Lecturarea proiectelor cu caracter 

regional, iniţiate de primarul municipiului şi aflate pe agenda primăriei sunt de 

natură a convinge, fără putinţă de tăgadă, că toate eforturile noastre se 

concentrează pe crearea unui Tîrgu Mureş puternic, cu un parcurs ascendent, 

un oraş al elitelor în care tinerii să se realizeze din punct de vedere  personal şi 

profesional.  



 

M-am străduit ca evenimentele culturale şi de divertisment să se 

adreseze şi să răspundă tuturor categoriilor de vârstă şi profesionale şi să se 

desfăşoare în mai multe puncte ale municipiului, creând o atmosferă de 

dinamism şi efervescenţă. 

 



De un succes deosebit s-a bucurat concertul susţinut de celebrul Julio 

Iglesias, organizat cu sprijinul financiar al agenţilor economici, spectacol la care 

au participat mii de târgumureşeni. Cu acest prilej i-am înmânat marelui artist, 

în semn de preţuire, Medalia de aur a artelor  transilvane.  

 

 

 



 

 

 

 



Scenele din Parcul Municipal şi cele ale Centrului Cultural Mihai 

Eminescu, Sala Polivalentă, Platoul Corneşti Complexul de Agrement şi Sport 

Mureşul au fost, în cadrul Zilelor Târgumureşene, al Festivalului Vinului şi Artei 

Meşteşugăreşti şi nu numai, locuri în care cetăţenii au avut parte de momente 

de relaxare, de rafinament şi eleganţă.      

 

 



 

Mărţişorul şi Ziua Femeii au fost marcate prin evenimente dedicate 

concitadinelor noastre – mame, soţii, surori, prietene – iar Complexul 

President a găzduit spectacolul „Un mărţişor pentru persoanele vârstnice”. Cu 

ocazia Zilei Internaţionale a Copilului a avut loc „Sărbătoarea liceenilor şi a 

tineretului” – un ciclu de manifestări dedicate copiilor, iar spectacolul –concurs 

„Copiii mureşeni au talent”, organizat în septembrie, s-a bucurat  de un succes 

deosebit, promovând spiritul de competitivitate în rândul celor mai tineri 

cetăţeni ai oraşului.  

 



 

 

Ca în fiecare an, am acordat o atenţie deosebită vârstnicilor. Relaţia 

dintre primărie şi filiala locală  a Uniunii Pensionarilor din România este una 

specială şi s-a consolidat în timp, înscriindu-se în tradiţiile cele mai 



semnificative şi respectate la nivelul comunităţii locale. Am răspuns de fiecare 

dată cu bucurie invitaţiei de a participa, alături de primarul Dorin Florea, la 

zilele de club organizate la Casa de Oaspeţi a primăriei. În octombrie, Ziua 

Internaţională a Vârstnicilor  a fost sărbătorită prin manifestări organizate la 

mai multe restaurante din oraş cu participarea a peste 2500 de pensionari 

târgumureşeni. Au fost şi sunt nu doar întâlniri de suflet, ci şi ocazii de a mă 

informa asupra problemelor cu care se confruntă şi a le rezolva, în măsura 

posibilităţilor, susţinând programele sociale derulate în sprijinul pensionarilor, 

organizarea unor evenimente culturale, excursii, ieşiri la iarbă verde etc.   

 

  Aceeaşi bună colaborare am păstrat-o cu organizaţiile 

neguvernamentale din municipiu, susţinând acordarea, şi în 2013, a 

subvenţiilor ce se pot acorda de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor care 

înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.  Astfel de subvenţii au 

fost acordate la 10 fundaţii şi asociaţii, pentru un număr de peste 384 de 

persoane. 

O latură importantă a activităţii desfăşurate în 2013 a vizat sportul 

târgumureşean, promovarea valorilor în domeniu, sprijinind şi promovând 

iniţiativele primarului Dorin Florea în asigurarea bazei materiale pentru 



dezvoltarea tuturor ramurilor sportive (vezi Raportul de activitate al primarului 

pe anul 2013). Rezultatele au fost pe măsura eforturilor depuse, 3 cluburi 

participând la cupele europene – C.S. City Us. B.C. Mureş, C.S. Universitar.  

 

Personalităţi de marcă ale sportului românesc au fost oaspeţii primăriei, 

atraşi de interesul pe care municipalitatea în manifestă în domeniu. La 

începutul anului, timp de două zile, Tîrgu Mureşul a devenit capitala boxului 

românesc, zeci de pugilişti întrecându-se în cadrul celei de a XVII-a ediţii a 

Cupei Mărţişorului. L-am primit, cu bucurie pe fostul campion mondial Leonard 

Doroftei,  ale cărui aprecieri nu pot decât să ne bucure şi să ne încurajeze: „Am 

început o campanie prin care luptăm să avem din nou un campion olimpic şi, 

dacă va începe de la Tîrgu Mureş, cu atât mai bine”, a declarat, cu prilejul 

întâlnirii de la primărie, preşedintele Federaţiei Române de Box”. 



 

Un alt oaspete de marcă a fost Ivan Patzaichin, o veritabilă legendă a 

sportului românesc, multiplu campion olimpic şi mondial la canoe, venit la 

Tîrgu Mureş pentru a-şi promova proiectul „Descoperă ROWmania”. Împreună 

cu primarul Dorin Florea am discutat despre înfiinţarea unui centru din cadrul 

proiectului, la Tîrgu Mureş şi am propus organizarea unui concurs de 

ambarcaţiuni pe râul Mureş, între oraşele Tîrgu Mureş şi Szeged, din Ungaria.   

 



Împreună cu primarul municipiului, am participat, la mijlocul lunii 

noiembrie, la o întâlnire cu membrii echipei de futsal City’us Tîrgu Mureş, cu 

prilejul deplasării lor la Pardubice – Republica Cehă, în runda de elită a UEFA 

Futsal Cup, competiţia campioanelor din Europa. M-am bucurat să aud de la 

antrenorul echipei, Kacso Endre, că primăria este „susţinătoarea number one a 

echipei”. L-am asigurat, la rândul meu, că ambasadorii sportului sunt cei mai 

importanţi vectori de imagine ai oraşului.  

 

 

 



 

 

În ultimii ani, o preocupare constantă a primăriei a fost ce legată de 

scăderea gradului de poluare a aerului pe care îl respiră târgumureşenii şi  

locuitorii localităţilor limitrofe. Nu este un secret că, de multe ori, nivelul de 

poluare a atins cote îngrijorătoare. De aceea, în numele municipalităţii, am 

salutat  încheierea unui important contract de colaborare dintre compania 

Azomureş şi Chemo Prokject din Cehia, pentru modernizarea  Fabricii de 

producere Uree.   

Vom urmări cu interes derularea în bune condiţii  a acestui proiect, ce 

constituie un semnal economic pozitiv în această perioadă de criză, în speranţa 

că investiţia va contribui la scăderea considerabilă a poluării la nivelul 

municipiului.  

 

Consilier, 

Claudiu Maior 


