RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2015 AL PRIMARULUI
MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ, dr. DORIN FLOREA

Preocuparea Municipiului Tîrgu Mureș a fost și continuă să fie proiectele menite
să transforme orașul într-un important centru economic, comercial și turistic.
Anul
2015 a fost un an al finalizărilor, cele mai multe proiecte pe fonduri europene au fost
încheiate, iar câștigul a fost al tuturor. Planurile pentru un oraș nou continuă, încă
există proiecte în implementare, iar altele vor începe chiar din acest an. Totodată,
având în vedere Acordul de parteneriat 2012-2020, încheiat între Comisia Europeană și
România, semnat în august 2014, au fost elaborate o mulțime de proiecte de interes
regional cu fișe de proiecte care vor sta la baza atragerii unor fonduri europene, fonduri
care vor fi investite în dezvoltarea municipiului Tîrgu Mureș.
Am ținut cont în tot acest timp de criteriile de eligibilitate ale programelor de
finanțare, de aceea am fost atenți la întocmirea documentațiilor solicitate de
Autoritățile de Management pentru elaborarea cererilor de finanțare în vederea
accesării unor noi fonduri nerambursabile, aprobarea proiectelor aflate în evaluare în
vederea semnării contractelor de finanțare, aprobarea cererilor de plată și rambursare
pentru proiectele aflate în implementare.
În concluzie, orașul Tîrgu Mureș se află în topul celor care au atras cele mai
multe fonduri europene. S-au aflat în implementare 14 proiecte finanțate prin POR și
POS Mediu, aferente contractelor de finanțare semnate la nivelul anilor 2010-2015, în
valoare totală de 71,3 milioane euro. În anul 2015 au fost finalizate 5 proiecte în
valoare totală de 20,6 milioane euro.
Din fondurile europene necheltuite și necontractate în anii anteriori lui 2015, la
nivelul Regiunii Centru, Municipiul Tîrgu Mureș a depus la Agenția pentru Dezvoltare
Regională Centru, prin Programul Operațional Regional, un număr de 9 cereri de
finanțare în valoare de 85,5 milioane lei pentru reabilitarea unor blocuri, mansardarea
școlilor și reabilitarea infrastructurii străzilor din municipiu. În concluzie, unele
proiecte se află acum în implementare, cum ar fi: reabilitarea termică a blocurilor de
locuinţe - Lot I, Lot V, Lot VI, Lot VII; modernizarea şi reamenajarea spaţiilor publice
de agrement Platoul Corneşti; crearea stradă de legătură între strada Livezeni şi
Spitalul Judeţean de Urgenţă Mureş; ,mansardarea şi reabilitarea internatului Liceului
de Artă – 148.481 Euro; reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal de deşeuri 30 ha –
Tîrgu Mureş - 30.776.553 Euro.
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Totodată, relația de colaborare pe care Primăria Tîrgu Mureș o are cu zona periurbană,
proiectele pe care le inițiem împreună, buna conlucrare a instituției cu Camera de
Comerț și Industrie Mureș, consider că este una privilegiată, iar demersurile noastre au
avut singur scop promovarea și funcționalitatea comunității mureșene.
Nu putem vorbi de o dezvoltarea economică a zonei, pe termen mediu și lung,
fără a nu aminti de Strategia municipiului Tîrgu Mureș (2016-2021), care vizează
scoaterea Tîrgu Mureșului din izolare prin crearea unei infrastructuri rutiere puternice
în jurul municipiului reședință, legarea municipiului la culoarul feroviar de viteză și
eficientizarea Aeroportului Tîrgu Mureș, dar totodată funcționalitatea mediului
educațional prin punerea bazelor Școlii de Arte și Meserii și a Consorțiului Universitar
Mixt. Totodată, amintim Strategia de dezvoltare în domeniul IT - proiectul de mare
anvergură Oraşul Digital, consfinţit prin semnarea cu IBM a Memorandumului privind
înfiinţarea la Tîrgu Mureş a celui mai mare Centru de informatică medicală din
România şi din Europa. Amintesc aici și proiectele de infrastructura serviciilor publice,
turismul și zonele de agrement, toate vin să contureze Mureșul drept cel mai puternic
județ din inima României.
O asemenea strategie, în care instituțiile au o colaborare deschisă, ne permite să
venim în întâmpinarea dorințelor populației. Prin găsirea unor noi formule de
colaborare, promovând evenimente care să acopere un spectru larg, putem satisface
pretențiile cetățenilor și ale mediului de afaceri. Menținerea unui climat concurențial,
constituie, nu o dată, adevărate provocări pentru angajatori și angajați, deopotrivă.
Considerăm că acestea sunt modalități de a menține orașul viu, dinamic, conectat la
cele mai noi tendințe, oferind exemple demne de urmat, prin raportarea la tot ce este
performant în domeniul economiei.
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SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ

Pentru Municipiul Tîrgu Mureş, fondurile europene reprezintă unul din cele mai
importante instrumente utilizate pentru finanţarea proiectelor oraşului.
Preocuparea majoră şi imediată a Municipiului Tîrgu Mureş o reprezintă finalizarea cu
succes a proiectelor aflate în implementare, ale căror contracte de finanţare au fost
semnate în perioada 2010-2015, precum şi absorbţia de fonduri nerambursabile
alocate României pentru perioada de programare 2007-2013 şi neutilizate ca urmare a
gradului de absorbţie scăzut la nivel naţional.
În acest sens, în vederea finalizării contractelor de finanţare semnate a fost creat la
nivelul Primăriei Tîrgu Mureş un mecanism în care au fost antrenate toate direcţiile.
Datorită activităţii susţinute a întregii echipe din cadrul Serviciului Proiecte cu
Finanţare Internaţională în colaborare cu direcţiile de specialitate, Municipiul Tîrgu
Mureş ocupă un loc important la nivel regional în privinţa gradului de absorbţie a
fondurilor europene.
La proiectele pentru care au fost semnate contractele de finanţare în perioada 20102015, ţinând cont de regulile şi de criteriile de eligibilitate care au stat la baza alocării
fondurilor nerambursabile, au fost întocmite documentaţiile solicitate de Autorităţile
de Management pentru:
aprobarea proiectelor aflate în evaluare în vederea semnării contractelor de
finanţare;
aprobarea cererilor de
plată şi rambursare pentru proiectele aflate în
implementare.
Concret:
S-au aflat în implementare un număr de 14 proiecte, finanţate prin POR şi POS
Mediu, aferente contractelor de finanţare semnate la nivelul anilor 2010-2015 în
valoare totală de 71,3 milioane euro.
Din care:
Au fost finalizate în cursul anului 2015 un număr de 5 proiecte în valoare totală
de aproximativ 20,6 milioane euro.
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În data de 23 iunie 2015 prin decizia Comisiei Europene a fost aprobat
Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, program aferent Acordului de
parteneriat 2014-2020. În acest context, a fost acordată o atenţie deosebită studiului
pentru cunoaşterea condiţiilor generale de accesare a fondurilor europene în vederea
pregătirii următoarelor proiecte la nivelul Municipiului Tîrgu Mureş. Astfel, au fost
iniţiate demersurile necesare pentru actualizarea portofoliului de proiecte de interes
regional cu fişe de proiecte care vor sta la baza atragerii de fonduri europene pentru
investiţiile oraşului, în perioada imediat următoare.
Pentru perioada de programare 2014-2020 o condiţie de bază pentru accesarea de
fonduri financiare este existenţa unui document de planificare strategică pentru a
răspunde nevoilor specifice de dezvoltare a municipiului Tîrgu Mureş. În activitatea
de pregătire a strategiei pentru următorul exerciţiu financiar s-a avut în vedere
actualizarea fişelor de proiecte pe domeniile de transport, mediu şi schimbări climatice,
competitivitate şi eficienţă energetică, tehnologia informaţională şi comunicaţii,
educaţie, sprijinirea afacerilor, infrastructura socială şi turism.

I.

PROIECTE FINALIZATE ÎN ANUL 2015

1.
MODERNIZARE REŢEA STRADALĂ ÎN MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ
– TRANŞA II

Partener: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-potenţiali poli de creştere
Domeniul 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană
Valoarea totală:
40.384.002,80 lei
Grant:
31.839.335,64 lei
Contribuţia proprie 7.897.82,36 lei
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TVA
7.754.884,8 lei
Proiectul prevede: creşterea calităţii vieţii în municipiul Tîrgu Mureş prin reabilitarea
a 32 străzi existente în municipiu, precum şi reabilitarea reţelei de alimentare cu apă
de pe 27 de străzi din municipiu din cele 32 cuprinse in acest proiect.
PRECIZARE: proiectul „Modernizare reţea stradală în municipiul Tîrgu Mureş
– Tranşa II”, alături de alte 2 proiecte (proiectul „Modernizare reţea stradală în
municipiul Tîrgu Mureş – Tranşa I” şi proiectul „Sistem de monitorizare pentru
siguranţa populaţiei”) face parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană.

2.
REAMENAJARE ŞI CONSERVARE CETATEA MEDIEVALĂ TÎRGU
MUREŞ
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Partener: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
Axa prioritară 5. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul: 5.1. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
Valoare totală:

30.987.845,53 lei

Grant:

21.705.285,15 lei

Contribuţie proprie: 3.338.047,50 lei
TVA:

5.944.512,88 lei

Proiectul prevede: reamenajarea a 7 bastioane şi 4 clădiri, căi de acces pietonale,
platforme interioare, Piaţa cetăţii pentru crearea de spaţii multifuncţionale (expoziţii,
colocvii, artă culinară tradiţională), ateliere pictură, spaţii cazare, Centru de conferinţe,
Casa Căsătoriilor, Spaţii muzeistice şi arheologice, Centru de tineret, săli de conferinţe,
Centru de informare şi promovare turistică,Teatru în aer liber.

3.
REABILITAREA TERMICĂ A 26 BLOCURI DE LOCUINŢE ÎN TÎRGU
MUREŞ – LOT II
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Partener: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere
Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a
blocurilor de locuinţe
Valoarea totală a proiectului este de: 18.507.343,43 lei (cheltuieli eligibile+neeligibile)
Din care:
Asistenţa financiară nerambursabilă: 10.406.987,13 lei
Contribuţia Municipiului Tîrgu Mureş 20% +neeligibile: 4.631.360,58 lei
Contribuţia AP 20%: 3.468.995,71 lei
Proiectul prevede: reabilitarea termică a 26 blocuri de locuinţe din muncipiul Tîrgu
Mureş, pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice şi implicit a condiţiilor de viaţă a
locatarilor, prin perfecţionarea condiţiilor de confort interior, reducerea consumurilor
energetice şi a costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă menajeră. Blocurile de
locuinţe supuse reabilitării prin acest proiect sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Blocul de locuinţe din Bd. Pandurilor nr. 92,
Blocul de locuinţe din Str. Moldovei nr. 26,
Blocul de locuinţe din Str. Ciucaş nr. 1,
Blocul de locuinţe din Str. Ciucaş nr. 5,
Blocul de locuinţe din Str. Ciucaş nr. 9,
Blocul de locuinţe din Aleea Cornişa nr. 28,
Blocul de locuinţe din Str. Koos Ferenc nr. 4,
Blocul de locuinţe din Str. Koos Ferenc nr. 14,
Blocul de locuinţe din Str. Violetelor nr. 5,
Blocul de locuinţe din Aleea Tîmplarilor nr. 5,
Blocul de locuinţe din Piaţa Trandafirilor nr. 27-30,
Blocul de locuinţe din Piaţa Armatei nr. 30,
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Blocul de locuinţe din Str. Braşovului nr. 12,
Blocul de locuinţe din Str. Moldovei nr. 8,
Blocul de locuinţe din Str. Ciucaş nr. 2-6,
Blocul de locuinţe din Bd. 22 Decembrie 1989 nr. 34,
Blocul de locuinţe din Str. Depozitelor nr. 6,
Blocul de locuinţe din Str. Depozitelor nr. 8,
Blocul de locuinţe din Bd. 1848 nr. 52-56,
Blocul de locuinţe din Bd. Pandurilor nr. 8,
Blocul de locuinţe din Str. Mimozelor nr. 3,
Blocul de locuinţe din Str. Violetelor nr. 4,
Blocul de locuinţe din Str. Liviu Rebreanu nr. 41,
Blocul de locuinţe din Str. Ceahlău nr. 5-7,
Blocul de locuinţe din Str. Panseluţelor nr. 4,
Blocul de locuinţe din Str. Moldovei nr. 24A.

4.
REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINŢE ÎN
TÎRGU MUREŞ – LOT IV
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Partener: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere
Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a
blocurilor de locuinţe
Valoarea totală a proiectului este de: 894.760,06 lei (cheltuieli eligibile+neeligibile)
Din care:
Asistenţa financiară nerambursabilă: 473.736,56 lei
Contribuţia Municipiului Tîrgu Mures 10% +neeligibile: 184.155,21 lei
Contribuţia Asociaţiilor de Proprietari 30%: 236.868,28

lei

Proiectul prevede: reabilitarea termică a blocului de locuinţe din strada Gheorghe
Marinescu, nr. 31 din muncipiul Tîrgu Mureş, pentru îmbunătăţirea eficienţei
energetice şi implicit a condiţiilor de viaţă a locatarilor prin îmbunătăţirea condiţiilor
de confort interior, reducerea consumurilor energetice.

5.
MANSARDARE ŞI REAMENAJARE LA COLEGIUL
ALEXANDRU PAPIU ILARIAN, DIN TÎRGU MUREŞ

NAŢIONAL
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Partener: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii
pentru formare profesională continuă
Valoarea totală a proiectului este de: 2.285.141,54 lei
Din care:
Asistenţa financiară nerambursabilă: 788.166,88 lei
Contribuţia proprie: 1.496.974,66 lei
Proiectul prevede: îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie prin finalizarea
lucrărilor de mansardare a Colegiului Naţional Alexandru Papiu Ilarian din Tîrgu Mureş

I.
PROIECTE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE ÎN ANUL 2015 CU
ŞANTIERE ÎN LUCRU
1.
MODERNIZARE ŞI REAMENAJARE
AGREMENT PLATOUL CORNEŞTI

SPAŢII

PUBLICE

DE
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Partener: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
Axa
prioritară:
5.
Dezvoltarea
durabilă
şi
promovarea
turismului
Domeniul: 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
Valoare totală:
Grant:

14.095.173,04 lei
5.000.997,83 lei

Contribuţie proprie: 5.000.997,84 lei
TVA:

2.655.693,02 lei

Proiectul prevede: diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber,
reamenajarea teatrului de vară, reconsiderarea traseului cu trenuleţul, amenajarea
zonelor pentru diferite activităţi sportive, reabilitarea traseelor pietonale şi carosabile
existente, amenajarea de parcări ecologice.

2.
REABILITARE SIT POLUAT ISTORIC IAZ BATAL DE DEŞEURI 30 HA
– TÎRGU MUREŞ

Partener: Ministerul Mediului şi Pădurilor
Axa prioritară: „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi
reabilitarea siturilor contaminate istoric”
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Domeniul: 2 „Reabilitarea zonelor poluate istoric”
Valoare totală :

135.416.834 lei

Grant:

107.370.534 lei

Contribuţie proprie: 2.251.529 lei
TVA

25.794.771 lei

Proiectul prevede: remedierea sitului poluat istoric al iazului batal de 30 ha, de pe
malul drept al râului Mureş.
3.
CREARE STRADĂ DE LEGĂTURĂ ÎNTRE STRADA LIVEZENI ŞI
SPITALUJ JUDEŢEAN DE URGENŢĂ MUREȘ
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Partener: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere
Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană
Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană
Valoare totală: 39.529.160,07 lei
Contribuţia proprie inclusiv TVA: 13.152.150,07 lei
Asistenţă financiară nerambursabilă inclusiv TVA: 26.377.010,00 lei
Proiectul prevede realizarea unui culoar de legătură între Spitalul Judeţean Mureş şi
strada Livezeni, format dintr-o reţea de străzi urbane (artere principale şi secundare )
grupate ca un tot unitar.
Proiectul prevede reabilitarea unui număr de 12 străzi existente, înlocuire reţele
edilitare de apă şi canalizare, reţea nouă de iluminat public şi canalizaţie pentru fibra
optică inclusiv reabilitarea parcului Mihai Eminescu care se află pe acest traseu.
Străzile care sunt propuse pentru reabilitare : Str. LIVEZENI (tronson str.Sf.Ioan-B-dul
1 Dec.1918), Str. CUTEZANŢEI, Str. LALELELOR, Str. GLORIEI, B-dul 1
DECEMBRIE 1918(tronson str.Lalelelor-Str.Ştefan Cel Mare), Str. ŞTEFAN CEL
MARE, Str. BOLYAI FARKAS(tronson Str.Ştefan Cel Mare-str.Mihail
Kogălniceanu), Str. M. KOGĂLNICEANU, Piata PETOFI SANDOR, P-ţa
BERNADY GYORGY, Str. MIHAI VITEAZU , Str. GHEORGHE MARINESCU.
Prin acest proiect se face legătura dintre celor două zone ale oraşului Cartierul Tudor
Vladimirescu şi Spitalul Clinic Judeţean Mureş.
Acest proiect are rolul de a prelua traficul de pe arterele mari cu străzile laterale
aferente, pentru a asigura accesul rapid din toate zonele oraşului către zona clinicilor.
Totodată va contribui la descongestionarea traficului din zona centrală prin crearea
accesului direct a autovehiculelor din cartierul Tudor (strada Livezeni) înspre Spitalul
Judeţean Mureş (str.Gh.Marinescu).
Astfel proiectat, realizarea drumului de legătură nu mai prevede defrişarea unei
suprafeţe de pădure.
Lungimea totală a drumului este de 7.580 m
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4.
REABILITAREA TERMICĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINŢE ÎN TÎRGU
MUREŞ – LOT I

Partener: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere
Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a
blocurilor de locuinţe
Valoarea totală a proiectului este de: 7.595.920,17 lei (cheltuieli eligibile+neeligibile)
Din care:
Asistenţa financiară nerambursabilă: 4.152.740,74 lei
Contribuţia Municipiului Tîrgu Mures 20% +neeligibile: 2.058.932,52 lei
Contribuţia Asociaţiilor de Proprietari 20%: 1.384.246,91 lei
Proiectul prevede: reabilitarea termică a 10 blocuri de locuinţe din muncipiul Tîrgu
Mureş pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice şi implicit a condiţiilor de viaţă a
locatarilor prin îmbunătăţirea condiţiilor de confort interior, reducerea consumurilor
energetice, reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă menajeră.
Blocurile de locuinţe supuse reabilitării prin acest proiect sunt:
1.
2.
3.
4.
5.

Blocul de locuinţe din Str. Narciselor 6AB;
Blocul de locuinţe din Str. Narciselor 14AB;
Blocul de locuinţe din Str. Pandurilor nr. 10-12;
Blocul de locuinţe din Str. Parângului nr. 2;
Blocul de locuinţe din Calea Sighişoarei nr. 1-3;
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6.
7.
8.
9.
10.

Blocul de locuinţe din Calea Sighişoarei nr. 5-7;
Blocul de locuinţe din Str. Piaţa Teatrului nr. T4;
Blocul de locuinţe din Str. Piaţa Teatrului nr. T5;
Blocul de locuinţe din Str. Aleea Carpaţi nr. 27;
Blocul de locuinţe din Str. Aleea Săvineşti nr. 8-10.

5.
REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINŢE ÎN
TÎRGU MUREŞ – LOT V

Partener: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere
Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a
blocurilor de locuinţe
Valoarea totală a proiectului este de: 3,811,236.19 (cheltuieli eligibile+neeligibile)
Din care:
Asistenţa financiară nerambursabilă: 2,061,507.43 lei
Contribuţia Municipiului Tîrgu Mures 20% +neeligibile: 1.062.559,62 lei
Contribuţia Asociaţiilor de Proprietari 20: 687.169,14 lei
Proiectul prevede: reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Piaţa Gării, nr A
3, din Str. Măgurei, nr. 17, 19, 21, din Str. Măgurei, nr. 23, 25, 27, din Pasajul
Mimozelor, nr. 1 din muncipiul Tîrgu Mureş pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice
şi implicit a condiţiilor de viaţă a locatarilor prin îmbunătăţirea condiţiilor de confort
interior, reducerea consumurilor energetice, reducerea costurilor de întreţinere pentru
încălzire şi apă menajeră.
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6.
REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINŢE ÎN
TÎRGU MUREŞ – LOT VI

Partener: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere
Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a
blocurilor de locuinţe
Valoarea totală a proiectului este de: 2,714,869.08 (cheltuieli eligibile+neeligibile)
Din care:
Asistenţa financiară nerambursabilă: 1,463,522.91 lei
Contribuţia Municipiului Tîrgu Mures 20% +neeligibile: 763.505,20 lei
Contribuţia Asociaţiilor de Proprietari 20%: 487.840,97 lei
Proiectul prevede: reabilitarea termică a blocului de locuinţe din Aleea Covasna, nr
12, din Aleea Carpati, nr. 43, din Str. Koos Ferenc, nr. 21 din muncipiul Tîrgu
Mureş pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice şi implicit a condiţiilor de viaţă a
locatarilor prin îmbunătăţirea condiţiilor de confort interior, reducerea consumurilor
energetice, reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă menajeră.
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7.
REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINŢE ÎN
TÎRGU MUREŞ – LOT VII

Partener: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere
Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a
blocurilor de locuinţe
Valoarea totală a proiectului este de: 1,837,567.58 lei (cheltuieli eligibile+neeligibile)
Din care:
Asistenţa financiară nerambursabilă: 1,008,804.51 lei
Contribuţia Municipiului Tîrgu Mures 20% +neeligibile: 492.494,90 lei
Contribuţia Asociaţiilor de Proprietari 20%: 336.268,17 lei
Proiectul prevede: reabilitarea termică a blocului de locuinţe din Str. Moldovei nr.
18A , Bd. Pandurilor nr. 72, Bd. Pandurilor nr. 5-7 din muncipiul Tîrgu Mureş pentru
îmbunătăţirea eficienţei energetice şi implicit a condiţiilor de viaţă a locatarilor prin
îmbunătăţirea condiţiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice,
reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă menajeră.
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8.
MANSARDAREA ŞI REABILITAREA INTERNATULUI – LICEUL DE
ARTĂ TÎRGU MUREŞ

Partener: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea infrastructurii sociale
Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii
pentru formare profesională continuă
Valoarea totală a proiectului este de: 2.599.235,11 lei
Din care:
Asistenţa financiară nerambursabilă: 1.160.991,77 lei
Contribuţia proprie: 1.438.243,34 lei
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Proiectul prevede: îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie prin finalizarea
lucrărilor de mansardare a internatului de la Liceul Vocaţional de Artă din Tîrgu Mureş

9.

CALEA VERDE SPRE DEZVOLTARE DURABILĂ

Partener: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
Mecanismului Financiar SEE 2009-2014,
Domeniul „Adaptare la schimbările climatice”
Parteneri: Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu
KS – Asociaţia Autorităţilor Locale şi Regionale din Norvegia
Primăria Sibiu
Primăria Tîrgu Mureş
Primăria Braşov
Administraţia Naţională de Meteorologie Bucureşti
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Valoarea totală a proiectului este de: 4.546.115 euro
Din care:
Grant SEE – 85%
Contribuţie MMSC – 15%
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Proiectul prevede:
1.Creşterea capacităţii, cunoştinţelor şi conştietizării privind evaluarea şi reducerea
vulnerabilităţii la schimbările climatice a instituţiilor, organizaţiilor şi publicului din
Regiunea 7 Centru prin programe de instruire, un curs post universitar, prin publicitate,
prin stabilirea unei reţele de comunicatori în domeniul adaptării la schimbări climatice;
2.Elaborarea strategiilor şi planurilor de măsuri pentru a demonstra adaptarea la
schimbări climatice; 3.Îmbunătăţirea eficienţei energetice a Centrului Social Tîrgu
Mureş prin realizarea studiilor privind eficienţa energetică la Centrul Social Tîrgu
Mureş.

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT

Serviciul Public Administraţia Domeniului Public este serviciul public aflat în
subordinea Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş înfiinţat prin H.C.L. nr
27/26.02.2004.
Serviciul Public Administraţia Domeniului Public este serviciul public, fără
personalitate juridică, care îsi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi
cu prezentul regulament de organizare şi funcţionare, sub autoritatea Consiliului Local
al municipiului Tîrgu Mureş, având ca obiect principal de activitate administrarea
bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Tîrgu Mureş.
Administrarea bunurilor din patrimoniul public şi privat se face cu diligenţa unui bun
proprietar, în condiţiile legii.
Obiectul de activitate principal, acela de administrare şi gestionare a domeniului
public şi privat al municipiului Tîrgu Mureş, se realizează în baza mandatului acordat
de Consiliul Local şi cuprinde bunurile ce aparţin domeniului public şi privat ale
municipiului Tîrgu Mureş, aşa cum sunt ele precizate în actele normative specifice.
În activitatea de gestionare şi administrare a bunurilor, S.P.A.D.P. percepe taxe,
tarife, taxe speciale, taxe de folosinţă temporară, corespunzător hotarârilor Consiliului
Local şi care fac parte integrantă capitolului venituri la bugetul municipiului Tîrgu
Mureş.
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II.

ORGANIZAREA

ŞI

FUNCŢIONAREA

ADMINISTRAŢIEI

DOMENIULUI PUBLIC
Serviciul Public Administraţia Domeniului Public este organizat pe compartimente
funcţionale. Compartimentele funcţionale asigură aducerea la îndeplinire în condiţii de
eficienţă a obiectivelor propuse, acestea fiind denumite:
1.

Serviciul tehnic, reparaţii şi întreţinere străzi, coordonare transport

2.

Biroul juridic, exproprieri şi demolări

3.

Serviciul activităţi edilitare, salubrizare şi protecţia mediului

4.

Compartimentul gestionare câini fără stăpân şi ecarisaj

5.

Serviciul de administrare a domeniului public şi privat

6.

Compartimentul aprovizionare, reparaţii şi întreţinere

III. ACTIVITATEA
Principalele activităţi, specifice Serviciului Public Administraţia Domeniului Public,
trebuie să asigure:
- executarea lucrărilor de reabilitare şi întreţinere a arterelor de circulaţie auto şi
pietonale;
- verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea şi localizarea degradărilor produse
în carosabil şi remedierea operativă a acestora;
- participarea la inventarierea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al
municipiului Tîrgu Mureş;
- creşterea eficienţei lucrărilor de reabilitare şi întreţinere a străzilor şi a drumurilor,
prin adoptarea unor soluţii, materiale şi tehnologii performante;
- evitarea şi/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuţia
lucrărilor de construcţii, precum şi refacerea zonelor adiacente afectate;
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- amenajarea şi exploatarea locurilor de parcare şi afişaj publicitar de pe domeniul
public, în condiţiile stabilite conform legislaţiei actuale în vigoare;
- dezvoltarea şi amenajarea spaţiilor publice în strânsă concordanţă cu necesităţile
comunităţii locale şi a documentaţiilor de urbanism aprobate potrivit legii;
- amenajarea, întreţienerea şi reabilitarea spaţiilor de joaca pentru copii, a spaţiilor de
odihnă aflate în subordine;
- verificarea şi sesizarea organelor abilitate pentru aplicarea sancţiunilor conform
actualei legislaţii.
În anul 2015, în cadrul Serviciului Public Administraţia Domeniului Public au
fost înregistrate un număr de 6989 cereri (sub forma adreselor, petiţiilor, reclamaţiilor,
solicitărilor de diferite feluri).
Activitatrea pe parte de siguranţa circulaţiei, pe anul 2015 a Serviciului tehnic,
reparaţii şi întreţinere strazi, coordonare transport, a constat în:
-

urmărirea efectuării marcajelor rutiere longitudinale si transversale pe raza

municipiului Tîrgu Mureş, pe o suprafaţă de 20.000 mp – în baza contractului nr.
22/13.03.2015 şi în regie proprie;
-

înlocuirea a 115 bucăţi de indicatoare rutiere care au fost lovite în urma unor

accidente rutiere, furate sau au fost montate unele noi;
-

urmărirea execuţiei marcajelor rutiere de la giraţia str. Cuza Vodă – Libertăţii –

Baladei;
-

introducerea sensului unic, marcarea şi montarea de balize din beton pe str.

Baladei;
-

urmărirea execuţiei, marcarea corespunzătoare (pe verticală şi pe orizontală) a

giraţiei de pe str. Gh Doja de la intersecţia acesteia cu str. Bogatei;
-

introducerea sensului unic cu marcajele şi indicatoarele aferente pe str. Alba

Iulia;
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-

urmărirea şi semnalizarea corespunzătoare pe traseele de circulaţie şi deviaţie a

autovehiculelor pe traseul Livezeni – Spitalul Judeţean, conform PID III;
-

introducerea sensului unic pe str. Bărăganului – cu marcajele şi indicatoarele

aferente noilor locuri de parcare amenajate;
-

urmărirea executării şi marcării corespunzătoare a giraţiei din P-ţa Matei Corvin;

-

desfiinţarea tuturor parcărilor de pe str. 22 Dec 1989 (tronson cuprins între str.

Luntraşilor – str. Lăcrămioarei) pentru crearea unei noi benzi de circulaţie;
-

înfiinţarea de treceri pentru pietoni pe str. Cuza Vodă, N. Bălcescu, Târgului,

Barajului, P-ţa Mărăşeşti;
-

montarea de praguri limitatoare de viteză la unele treceri pentru pietoni pe str.

Decebal, str. Muncii;
-

amenajarea intersecţiei str. Călăraşilor – str. Tisei (podul Mureş înspre Sâncrai)

cu balize din beton, pentru fluidizarea circulaţiei în zonă;
-

numărul mopedelor şi utilajelor înregistrate în cursul anului 2015 este de 151

(139 mopede şi 12 utilaje);
-

eliberarea unui număr de 3825 autorizaţii de liberă trecere, 412 acorduri de

transport deşeuri şi 188 de adeverinţe pentru parcare gratuită;
-

continuarea furnizării de către SC KISS UNICUM SRL a indicatoarelor rutiere şi

a materialelor pentru siguranţa circulaţiei, conform contractului nr. 167/21.08.2014, în
valoare de 127.803 lei + TVA.
Contractele de lucrări încheiate în anul 2015 şi urmărite de acest serviciu au fost:
1. Contractul
nr. 236/24.11.2014 privind lucrarea «MODERNIZARE ŞI
REAMENAJARE SPAŢII PUBLICE DE AGREMENT PLATOUL CORNEŞTI DIN
TÎRGU MURES»
Valoare contract:
a) lucrări =v9.762.460,10+TVA=12.105.450,52 lei
b) cheltuieli diverse şi neprevăzute=353.401,06+TVA=438.217,31 lei
total=10.115.861,16+TVA=12.543.667,83 lei
2. Contractul nr.69/28.04.2015 privind lucrarea «Realizare drum acces şi parcare la
Biserică pe strada Ciucaş din Tîrgu Mureş»
Valoare contract:119.823,10+TVA=148.580,64 lei
23

3. Contractul nr.94/15.05.2015 privind lucrarea «Amenajare şi împrejmuire
plaforma unitate militară-str.Călăraşi din Tîrgu Mureş»
Valoare contract:413.450+TVA=512.678 lei
4. Contractul nr.243/25.11.2015 privind lucrarea «Colmatare a fisurilor şi a
crăpăturilor din carosabilul oraşului Tîrgu Mureş-2015»
Valoare contract:329.000+TVA=407.960 lei
5. Contractul nr.15/26.02.2015 privind lucrarea «Balastare în regim de urgenţă a
străzilor din Tîrgu Mureş»
Valoare contract:161.290,32+TVA=200.000 lei
6. Comanda nr. 25075/2215 ADP/30.04.2015 privind lucrarea «Desfacere acoperiş
imobil-incinta fostei cazarme-str.Călăraşi lângă pod Mureş»
Valoare:27.418,16+TVA=33.998,52 lei
7. Comanda nr.7575/615 ADP/06.02.2015 privind achiziţia « Licenţe definitive
INTEL SOFT- devize profesionale»
Valoare:15.200+TVA=18.848 lei
8. Contractul nr.14/26.02.2015 privind lucrarea «Plombări în regim de urgenţă a
străzilor din Tîrgu Mureş»
Valoare contract:241.935,48+TVA=300.000 lei
9. Contractul nr.231/03.11.2015 privind lucrarea «Lucrări de reabilitare izvoare din
Dâmbul Pietros,str.Budiului şi Aleea Cornişa dinTîrgu Mureş-2015»
Valoare contract:128.942,95+TVA=159.889,26 lei
10. Contractul nr.208/21.09.2015 privind lucrarea «Lucrări de reparaţii 318 ml de
balustrade la scări din Tîrgu Mureş»
Valoare contract:64.236+TVA=79.652,64 lei
11. Acord Cadru 85 subsecvent 1 privind lucrările:
- Executare parc de joacă str. Rozmarinului
Valoare 49.877,08+TVA=61.847,58
-

Alveole copaci trotuar str. Cuza Vodă

Valoare 756,93+TVA=938,59
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-

Ridicări capace şi guri de scurgere în municipiul Tîrgu Mureş
Valoare 43.328,40+TVA=53.727,22

-

Pavare staţie de autobuz str. Voinicenilor nr.54
Valoare 6.188,07+TVA=7.673,21

-

Amenajare str. Liviu Rebreanu
Valoare 64.343,61+TVA=79.786,08

-

Plombări de urgenţă în municipiul Tîrgu Mureş
Valoare 157.826,51+TVA=195.704,87

-

Amenajare trotuar B-ul 1 Dec. 1918
Valoare 212.441,67+TVA=263.427,67

- Amenajare trotuar str. Dorobanţilor
Valoare 284.784,78+TVA=353.133,12
-

Amenajare parcare str. Pandurilor nr. 2
Valoare 105.714,43+TVA=131.085,89

-

Amenajare parc str. Pandurilor(parcul Roşu)
Valoare 83.761,38+TVA=103.864,11

Amenajare parc str. Muncii
Valoare 36.118,03+TVA=44.786,36
Amenajare parc Calea Sighişoarei
Valoare 28.544,57+TVA=35.395,27
Parcare str. Gh. Marinescu
Valoare 43.207,14+TVA=53.576,85
12.Acord Cadru 85 subsecventul 2 privind lucrările:
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Refacere trotuar cu pavaj str. Avram Iancu
Valoare 37.604,72+TVA=46.629,85
Refacere asfalt staţie de autobuz Piaţa Trandafirilor
Valoare 24.819,54+TVA=30.776,23
Asfaltare curte Primăria Tîrgu Mureş
Valoare 67.074,17+TVA=83.171,97
Ridicare la cotă capace şi pavaje tasate în Piaţa Victoriei
Valoare 10.730,97+TVA=13.306,03
Refacere trecere pietoni str. Secerei
Valoare 2.585,18+TVA=3.205,62
Pavare staţii de autobuz str. Voinicenilor nr. 88
Valoare 5.131,14+TVA=6.362,61
Plombări străzi în municipiul Tîrgu Mureş
Valoare 18.812,98+TVA=23.328,09
Asfaltare drum de acces la cimitirul Livezeni str. Sfântul Ioan
Valoare 42.260,76+TVA=52.403,34
Refacere calup de piatră str. Petry Adam
Valoare 9.929,01+TVA=12.311,97
Refacere bordură şi pavaj Piaţa Victoriei
Valoare 13.917,13+TVA=17.257,24
Refacere pavaj Piaţa Victoriei
Valoare 2.011,73+TVA=2.494,54
Montare rigole cu grătar Piaţa Victoriei
Valoare 4.580,81+TVA=5.680,20
-

Parcare str. Nicolae Bălcescu
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Valoare 156.643,69+TVA=194.238,18
Reparaţii scări
Valoare 21.344,26+TVA=26.466,88
Plombări asfaltări în municipiul Tîrgu Mureş
Valoare 1.429.706,45+TVA=1.772.836,00
Plombări şi balastări
Valoare 76.832,72+TVA=95.272,57
Amenajare str. Nucului
Valoare 161.542,28+TVA=200.312,43
Asfaltare şi racorduri B-ul Cetăţii
Valoare 111.228,69+TVA=137.923,58
13. Contract nr.243 - „Extindere reţea de apă în str. VERDE”.
Valoare contract:
a) lucrări = 149.953,97 + TVA = 185.942,92
b) cheltuieli diverse/neprevăzute = 7.047,84+ TVA = 9.447,84

14. Contract nr.244 „Extindere reţea de apă în str. COTITURA de JOS”
Valoare contract:
a) lucrări= 113.824,68 +TVA = 141.142,60

b) cheltuieli diverse neprevăzute = 5.349+TVA = 6.633,70 lei

Pe partea de autorizaţii de spargere s-a înregistrat un număr de 717 autorizaţii; dintre
acestea au fost readuse la starea iniţială 711 locaţii. Valoarea încasată din emiterea
autorizaţiilor de spargeri este de 173.608 lei. Serviciul Public Administraţia
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Domeniului Public a emis avize pentru construire, branşamente, împrejmuire, accese,
totalizând un număr de 306, achitate şi ridicate 292, în valoare de 26.280 lei.
Obiectivele atinse de Biroul juridic, exproprieri şi demolări pentru 2015 au fost:
-

au fost întăbulate 222 străzi (finalizate, cu extrase comunicate Serviciului

Urbanism şi Direcţiei Tehnice);
-

alte imobile înscrise la OCPI (întăbulări/înscrieri provizorii) cu sau fără

documentaţii cadastrale: 56

imobile (de ex.: Podeni 10, Apaductului 54, sediul

Primariei Tg Mureş, Tuşnad 5, Piaţa de vechituri din str. Mureşului, Ştrand Voinţa,
Sere Mures, terenurile aferente centralelor termice);
-

alte documentaţii cadastrale sunt în lucru pe baza de comandă: 23 documentaţii

(de ex. : cooperative meşteşugăreşti, hotel Parc, cladire trezorerie, Tisei);
-

întăbulări coridoare de expropriere: 1 (Vălureni);

1;

proiecte promovate pentru hotărâri de Consiliu: 41 din care aprobate 40, respinse

promovarea “Note de fundamentare” şi Proiect de hotărâre de guvern pentru
atestarea dreptului de proprietate al Municipiului pentru 80 străzi şi alte 10 imobile;
alte dosare: Cariera de argilă - Identificare şi corespondenţă cu Ministerul
Mediului pentru Mureşeni (CF 214 Mureşeni, 214/I Mureseni, 660 Mureseni, 660/III
Mureseni).
-

litigii: 89 dosare pe rolul instanţelor, finalizate 17 dosare, câştigate 15 dosare.

În anul 2015, activitatea Serviciului activităţi edilitare, salubrizare şi protejarea
mediului a constat în:
-

finalizarea Fazei I a proiectului “Reabilitarea sitului poluat istoric – Iaz batal

30ha – Tîrgu Mureş”, constând în închiderea Celulelor 1 – 4 şi închiderea parţială a
celulelor 5, 6 şi 9 din faza a II-a, finanţată din fonduri POS Mediu;
-

identificarea amplasamentelor pentru containerele de deşeuri subterane;

-

supravegherea şi coordonarea acţiunii ,,Curăţenia generală de primăvară şi

toamnă 2015”;
-

participarea la organizarea tuturor festivalurilor, evenimentelor culturale,

sportive, comemorări şi evenimente culturale organizate de Primărie;
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-

întocmirea şi redactarea de proiecte de hotărâri conform atribuţiilor de serviciu;

-

activităţi permanente:coordonarea şi verificarea salubrizării zilnice, verificări pe

teren ale inspectorilor, rezolvarea reclamaţiilor şi sesizărilor, identificarea şi rezolvarea
problemelor ivite pe sectoare;
-

diverse activităţi edilitare (cu asociaţiile de proprietari, curăţarea cursurilor

secundare de apă, şanţuri şi mai multe locuri la periferia oraşului de materiale de
construcţii şi deşeuri);
-

deszăpezire şi prevenirea poleiului pe perioada ianuarie-martie şi noiembrie-

decembrie 2015;
-

dezinsecţia şi deratizarea generală a domeniului public - primăvara şi toamna

2015, inclusiv la asociaţiile de proprietari, instituţii de învăţămănt şi gospodării
individuale;
-

colaborarea cu alte instituţii şi societăţi comerciale pentru rezolvarea

reclamaţiilor;
-

achiziţionarea a 50 de bucăţi de eurocontainere de 1100 l pentru depozitarea

deşeurilor menajere;
-

colaborarea cu echipele de la Penitenciarul Tîrgu Mureş pentru activităţi de

salubrizare;
-

finalizarea lucrărilor la staţia de epurare a apelor uzate provenite din depozitul

neconform de la Tîrgu Mureş;
-

implicarea în activităţile de colectarea deşeurilor de tip DEEE şi în colectarea

PET-urilor pe plan local.
În anul 2015, Compartimentul de gestionare câini fără stăpân şi ecarisaj a
capturat 497 de câini din diferite zone ale oraşului.
Din adăpostul Municipiului Tîrgu Mureş, s-au dat spre adopţie în ţară 102 câini, în
Germania au fost adoptaţi 238 de câini şi au fost revendicaţi 4 câini.
Au fost eutanasiaţi 39 de câini şi au murit 57 de câini.
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Au fost introduse microcipuri la un număr de 413 câini, aceştia fiind şi vaccinaţi,
deparazitaţi intern şi extern; 265 au fost revaccinaţi; numărul patrupedelor sterilizate şi
castrate este de 338.
De pe domeniul public au fost adunate 2.276 kg de cadavre de animale, iar din adăpost
au fost ridicate 1.078 kg cadavre de câini.
În anul 2015, Serviciul de administrare a domeniului public şi privat a realizat
următoarele activităţi:
S-au întocmit avize/prelungiri avize pentru:

1.
-

terase sezoniere, inclusiv verificare în teren şi măsurători 132 avize/prelungiri

avize, suma totală încasată: 190.648 lei.
- avize pentru comerţ în faţa punctelor de lucru ale agenţilor economici un număr
de 63 avize/prelungiri, suma totală încasată:13.527 lei.
- avize pentru manifestări pe domeniul public, întocmire planuri de amplasare şi
predarea amplasamentelor în teren, un număr de 201 avize, suma total încasata: 28.391
lei.
- avize/ prelungiri avize pentru ocuparea domeniului public cu schele, materiale de
construcţii, containere,

un număr de 233 de avize/prelungiri avize, suma totală

încasată:73.943 lei.
- avize/prelungiri avize pentru afişaj pe panourile de afişaj ale municipiului, un
număr de 19 avize/prelungiri, suma totală încasată: 5.745 lei .
- avize/prelungiri avize pentru panouri mobile (pliante) autoportante , un număr de
35 avize/prelungiri avize, suma totală încasată: 21.390 lei.
-

avize/prelungiri avize

pentru distribuire de pliante, un număr de 106

avize/prelungiri avize, suma totală încasată: 23.970 lei.
-

avize pentru organizare de expoziţii, de campanii publicitare pe amplasamente

fixe sau mobile, suma totală încasată: 53.820 lei.
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-

avize/prelungiri avize pentru ocuparea domeniului public cu mijloace de

publicitate tip bannere,mash-uri. Steaguri publicitare cu caracter temporar, suma totală
încasată: 18.410 lei.
-

avize/prelungiri avize pentru artificii, un număr de 3 avize/prelungiri avize, suma

totală încasată: 270 lei.
-

avize/prelungiri avize pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare

cu suprafaţă de afişaj între 1mp- peste 10mp şi panouri direcţionale amplasate pe
stâlpi, suma totală încasată: 359.600 lei.
- s-a încasat taxă de ocupare domeniu public şi privat cu construcţii (în cazul
expirării contractului de concesiune, închiriere sau alte forme de atribuire conform
legii) până la eliberarea amplasamentului în valoare de: 64.130 lei.
2.

Încasare taxe speciale ale SADPP (parcări acoperite autorizate şi parcări

acoperite edificate de Municipiul Tîrgu Mureş), suma totală încasată: 490.846 lei.
3.

Eliberare avize şi încasare taxe pentru panouri publicitare mari, prisme, panouri

direcţionale.
4.

Afişaj gratuit pe panourile municipiului pentru Teatru Naţional, Filarmonica de

Stat Tîrgu Mureş, Baschet Club Tîrgu Mureş şi alte parteneriate ale Municipiului Tîrgu
Mureş.
5.

Actualizarea în baza de date a avizelor/prelungirilor de avize, cu încasările

aferente, (numărul chitanţei), perioada de valabilitate a avizului, amplasamentul.
6.

Personalul din cadrul SADPP a realizat acţiunea de reevaluare a bunurilor ce

aparţin domeniului public al municipiului (terenuri şi clădiri).
7.

Inventarierea bunurilor aparţinând domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş

pentru anul 2015.
8.

Verificări în teren a sesizărilor cetăţenilor pe diverse probleme ce ţin de

competenţele serviciului, dintr-un număr de 6989 de adrese şi sesizări intrate la
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SPADP, un număr de 1995 fiind soluţionate de inspectorii Serviciului de Administrare
a Domeniului Public şi Privat.
9.

Colaborarea cu Direcţia Poliţia Locală în vederea intrării în legalitate a unor

agenţi economici – legat de funcţionarea teraselor sezoniere, ocuparea ilegală a
domeniului public cu bannere, mashuri, panouri publicitare mobile,comerţ stradal
ambulant, rafturi expunere marfă, amplasate ilegal pe domeniul public.
10. Verificări în teren şi urmărirea concesionărilor pe domeniul public (fiecare
inspector pe zone de responsabilitate).
11. Au fost realizate împreună cu Direcţia Arhitect Şef, recepţiile construcţiilor
edificate pe terenurile concesionate (inclusiv alei şi accese la spaţiile comerciale,
cabinete etc.)
12. A fost elaborată documentaţia tehnică de achiziţie coşuri de gunoi pentru zonele
de cartier şi zona centrală şi finalizată prin încheierea unui contract de furnizare coşuri
de gunoi zone de cartier.
13. A fost elaborată documentaţia tehnică de achiziţie de bănci stradale pe structura
metalică.
14. A fost elaborată documentaţia pentru achiziţia de containere mari tip birou şi
finalizată prin încheierea unui contract de furnizare.
15. A fost elaborată expunerea de motive şi proiect de hotărâre pentru stabilirea
taxelor speciale încasate de către SPADP pe anul 2016.
16. A fost promovat în cadrul Consiliului Local proiectul de hotărâre privind
aprobarea studiului de oportunitate şi caiet de sarcini, comisie de licitaţie şi membri
înlocuitori cu drepturi depline pentru licitarea terenurilor aparţinând domeniului public
al municipiului Tîrgu Mureş, în vederea amplasării unor chioşcuri comerciale.
17. A fost întocmită documentaţia tehnică pentru achiziţia şi montarea de containere
subterane de gunoi îngropate.
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18. A fost documentaţia tehnica în vederea achiziţiei şi montării de parcări acoperite în
zonele de cartier şi finalizate prin încheierea unui contract de lucrări.
19. A fost organizată şi coordonată manifestarea anuală Sărbătoarea Mărţişorului şi a
Zilei de 8 Martie, în perioada 27.02-09.03.2015, eliberându-se un nr. de 142 avize de
ocupare a domeniului public de către agenţii economici şi producători.
20. A fost organizată împreuna cu SAAE manifestarea anuală Expoziţie de Flori
2015, în perioada octombrie-noiembrie, eliberându-se un nr. de 42 avize de ocupare a
domeniului public de către agenţii economici şi producători.
21. Au fost elaborate şi finalizate planurile de pază pentru obiectivele licitate
împreună cu Poliţia Municipiului Tîrgu Mureş.
22. A fost organizată împreuna cu SAAE manifestarea anuală Târgul de Crăciun
2015, în perioada 04.12-31.12.2015, eliberându-se un nr. de 17 avize de ocupare a
domeniului public de către agenţii economici şi producători.
23. Au fost întocmite în urma identificărilor efectuate în teren, acte (procese verbale
de identificare a garajului, transcrieri de garaje în cazul vânzării-cumpărării şi diverse
succesiuni, acte adiţionale conform HCL 10/2013. prelungiri pe 3 ani a actelor emise).
24. Au fost întocmite contracte de asociere, respectiv acte adiţionale cu Asociaţiile de
Proprietari, pentru predarea în administrare a parcărilor acoperite edificate de către
Municipiul Tîrgu Mureş şi întocmirea proceselor verbale de predare-primire conform
procedurii operaţionale PO 04.
25. Se fac demersuri pentru obţinerea avizelor de la APM, SC ELECTRICA SA, SC
E-ON GAZ, SC SALUBRISERV SA, SC COMPANIA AQUASERV SA,
ROMTELECOM necesare obţinerii şi aprobării documentaţiei (C.U. şi A.C.), pentru
implementarea unor proiecte de amenajare şi reamenajare pe domeniul public,
respectiv amplasarea unor panouri mari publicitare care trebuie depuse la Direcţia
Arhitect Şef în vederea obţinerii autorizaţiilor de construire şi certificatelor de
urbanism.
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26. Se continuă discuţiile cu Faur Consulting IPURL şi cu alţi administratori judiciari
referitoare la starea de insolvenţa şi chioşcurile de presă şi carte aparţinând SC
Difprescar SRL şi fostul Rodipet SA, aflate pe domeniul public al municipiului în
vederea eliberării amplasamentelor.
27. Se întocmesc referate de plată a terţilor - lucrări, prestări servicii, achiziţii, etc.
28. Au fost achiziţionate materiale şi servicii în vederea realizării iluminatului de
sărbătorile de iarnă şi împodobirea bradului din Piaţa Trandafirilor.
29. Se actualizează şi centralizează în bazele de date în sistem electronic procedurile
operaţionale referitoare la gestionarea domeniului public.
30. A fost promovat şi aprobat de catre Consiliul Local Tîrgu Mureş proiectul de
hotarâre privind utilizarea în comun a domeniului public din zonele adiacente
blocurilor de locuinţe de către Municipiul Tîrgu Mureş şi Asociaţiile de proprietari
constituite în Tîrgu Mureş.
31. Se întocmesc avize, planuri şi documentaţii în vederea amplasării tonetelor şi
mobilierului pentru comercializarea de îngheţată, castane, flori, dozatoare de lapte pe
amplasamentele aprobate în urma licitaţiei pentru comerţ ambulant.
32. A fost elaborată documentaţia tehnica de achiziţie a unui soft de inventariere
(module: circulaţie, mobilier urban, parcări acoperite, garaje) prin încheierea unui
contract de furnizare.
33.

A fost elaborată documentaţia tehnică de achiziţie a programului legislativ

Sintact.
34. Întocmirea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă, elaborarea
unui plan de prevenire şi protecţie, verificarea şi testarea cunoştinţelor în domeniu
SSM, elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, completare periodică a
fişelor de SSM şi Situaţii de Urgenţă pentru întreg personalul SPADP.
35. Elaborarea documentaţiilor în vederea recuperării prejudiciilor ocazionate de
distrugerea mobilierului urban cum ar fi: coşuri de gunoi, bănci, refugii de călători,
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gărduleţe de protecţie la spaţii de joacă, stâlpi de protecţie, borduri distruse şi
întocmirea adreselor către firmele de asigurări în vederea recuperării sumelor.
În cadrul Compartimentul aprovizionare, reparaţii şi întreţinere, în anul 2015 au
fost atinse următoarele obiective:


Repararea şi vopsirea obiectelor de joacă/mobilierului urban în parcuri;



Montarea/demontarea obiectelor de joacă/mobilierului urban în parcuri;



Montarea/repararea indicatoarelor rutiere;



Confecţionarea/montarea de stâlpi de protecţie;



Montarea, repararea de bănci şi coşuri de gunoi;



Montarea de balize în staţii de autobus şi sensuri giratorii;



Vopsire treceri pentru pietoni;



Repararea complexelor de tobogane;



Montarea/demontarea garajelor;



Lucrări de atelier (sudare, confecţionare şipci pentru bănci, debitat materiale,

confecţionat materiale lemnoase pentru jardiniere, confecţionare uşi metalice pentru
ghene de gunoi, confecţionare plase gard/stâlpi, debitare ţevi/plase de sârmă pentru
geamuri, confecţionare indicatoare rutiere);


Transportare şi umplere gropi cu nisip în parcuri;



Transportare/spălare/reparare/întindere nisip (pentru amenajare suprafeţe cu

covor cauciucat în parcuri);


Montare corturi/căsuţe/prelate corturi în Piaţa Trandafirilor, Parcul Municipal;



Reparare garduri (grădiniţe, parcuri, terenuri de fotbal);



Curăţare panouri publicitare;



Reparare foişoare;
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Amenajare/curăţare magazie/depozit de materiale;



Montare/demontare/schimbare plexid pentru panourile publicitare;



Executarea suporturilor pentru coşurile de gunoi (tăiere, găurire, sudare);



Inventarierea mobilierului urban şi a coşurilor de gunoi;



Montarea capacelor de canal;



Transportul mobilierului urban;



Constatarea neregulilor din teren şi luarea măsurilor necesare în vederea

soluţionării acestora;


Trasarea marcului rutier pe o lungime de 5.400 mp;



Montarea a 583 buc. coşuri de gunoi;



Montarea unui număr de 322 buc. bănci stradale;

DIRECŢIA TEHNICĂ

I.

SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE

a)

Dezvoltarea sistemului de locuinţe

1.

Locuinţe ANL, str. Depozitelor

Municipaliatea a revenit cu solicitarea construirii a 200 de apartamente pe strada
Depozitelor - etapa III, prin Programul guvernamental de construire locuinţe, program
desfăşurat de primărie în colaborare cu ANL. Locuinţele vor fi predate Ministerului
Apărării Naţionale în schimbul primirii unor imobile – teren şi construcţii. Prin acelaşi
program guvernamental, primăria a mai propus şi realizarea în două etape, a încă 6
blocuri ANL pentru tineri, cu câte 20 de apartamente fiecare, în str. Depozitelor etapa I
şi II.
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2.Locuinţe sociale din Cartierul Rovinari
Municipiul nostru a solicitat cuprinderea în Programul guvernamental de finanţare a
locuinţelor sociale destinate chiriaşilor evacuaţi din locuinţele retrocedate, în
conformitate cu prevederile OUG nr. 74/2007 a încă unui bloc cu 20 apartamente cu 1
şi 2 camere în Cartierul Rovinari.

b) Administrarea Domeniului Public

1.

Amenajare parc zonă centrală cartier Belvedere

– Documentaţia tehnică şi Autorizaţia de construire – finalizat.
-

Execuţia lucrărilor în curs de licitaţie

Pentru asigurarea unor condiţii decente de recreere a locuitorilor din zonă – copii
şi adulţi, municipalitatea a realizat un proiect în fază de Studiu de fezabilitate pentru
care a obţinut toate avizele necesare, pentru un parc în zona centrală a noului cartier
Belvedere, aşa cum a fost propus şi în Planul Urbanistic Zonal. În anul 2015 s-a
elaborat documentaţia tehnică în fazele de proiectare Proiect tehnic şi Detalii de
execuţie şi a fost obţinută autorizaţia de construire pentru zona limitrofă construcţiilor
de locuinţe existente, făcându-se astfel o etapizare a execuţiei lucrărilor. În anul 2016
vor începe lucrările la prima etapă a acestui proiect.

2.

Amenajare spaţiu pentru arhivă în imobil strada Bolyai nr. 18
– Documentaţia tehnică– finalizată.

Întrucât municipalitatea se confruntă cu o acută lipsă de spaţiu pentru arhivare, sa cercetat şi identificat în această clădire aflată în proprietatea primăriei, un spaţiu
nefolosit în suprafaţă de cca 114 mp ce poate fi amenajat în acest scop. A fost
întocmită documentaţia tehnică necesară, urmând ca în anul 2016 să se treacă la
execuţia lucrărilor de reamenajare şi refuncţionalizare a spaţiilor, precum şi la
modernizarea şi echiparea lor.

37

3.

Spaţii de alimentaţie publică şi depozit recuzite Piaţa Teatrului
– Finalizat.

În vederea sporirii gradului de atractivitate în circuitul comercial şi culturalartistic al acestei zone reprezentative pentru municipiul nostru, în baza unui proiect
aprobat de consiliul local, au fost edificate 2 construcţii cu un caracter provizoriu, cu
următoarele destinaţii:
- lângă amfiteatrul existent în Piaţa Teatrului- un spaţiu pentru depozitare
recuzită, cabină pentru artişti şi de alimentaţie publică tip cafe-bar;
- în zona limitrofă Cofetăriei Teatrului, respectiv fostei Agenţii Tarom şi CFR –
un spaţiu de alimentaţie publică tip cafe-bar ce va deservi o terasă amenajată în zonă

II. ÎNVATAMÂNT

1.Reabilitare imobil internat Grup Şcolar de Chimie Emil Dandea
– Finalizat.

În anul 2015 au fost finalizate lucrările de reabilitare şi modernizare a acestei clădiri.
În cazul în care municipalitatea va obţine avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului privind schimbarea destinaţiei clădirii în locuinţe sociale,
clădirea va avea altă destinaţie decât cea actuală, adică cea de locuinţe sociale (ţinând
cont de faptul că actualmente nu se mai derulează activitatea de învăţamânt în locaţia
respectivă, unitatea şcolară fiind desfiinţată şi oricum, în ultimii ani, clădirea
internatului nu a fost folosită în scopul pentru care a fost construită deoarece nu au
existat cereri de cazare din partea elevilor).

III. TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII

1.Prelungire Calea Sighişoarei în două direcţii– legătura cu DN13 şi DN15
– Faza de SF- finalizată.
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Prin grija Municipiului Targu Mureş a fost elaborat în anii anteriori proiectul sus
menţionat.
Având în vedere costurile foarte mari necesare pentru efectuarea tuturor
lucrărilor de devieri reţele electrice şi de gaz de pe amplasamentul lucrării şi pentru
achiziţionarea terenurilor proprietate privată situate pe traseul drumului, precum şi
datorită apariţiei unor circumstanţe neprevăzute la data întocmirii documentaţiei
tehnice pentru investiţia mai sus menţionată, cum ar fi:
- necesitatea translatării racordului de drum la DN13 în corelare cu
proiectul în curs de implementare propus de Consiliul Judeţean Mureş privind Centura
de ocolire Est a Municipiului Tîrgu Mureş,
- preluarea unui tronson din drumul de legătură cu DN15 de către CNADR
(respectiv porţiunea dintre str. Gh. Doja şi primul sens giratoriu prevăzut în proiectul
iniţial), în vederea includerii lui în breteaua de legătură de la Autostrada Transilvania –
tronson Tîrgu Mureş – Câmpia Turzii,
- decizia municipalităţii de a renunţa în această fază la un tronson din
drumul de legătură la DN15 şi de a-l lega la str. Budiului, cu rezolvarea tuturor
problemelor ce implică acest lucru (sens giratoriu etc)
- şi nu în ultimul rând, intenţia municipalităţii de a accesa etapizat fonduri
europene pentru realizarea acestui obiectiv, ceea ce presupune depunerea la finanţator a
unor documentaţii nu mai vechi de 2 ani decât data depunerii cererii de finanţare, în
conformitate cu cerinţele impuse prin Ghidul Solicitantului emis de Autoritatea de
Management pentru Programul Operaţional Regional,
a fost necesară refacerea documentaţiei tehnice iniţiale, elaborându-se Studiile de
fezabilitate pentru cele două prelungiri ale Căii Sighişoarei, denumite astfel:
„Prelungirea Căii Sighişoarei în direcţia DN13, Tîrgu Mureş”
„Tronson de legătură între str. Budiului şi Autostrada Transilvania”

2. Pod peste râul Mureş Zona Aleea Carpaţi
– Faza de SF si obţinere avize- finalizată.
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Pentru descongestionarea traficului din zona străzilor Aleea Carpaţi, Tisei,
Călăraşilor, Sinaia, Paul Chinezu s-a propus realizarea unui nou pod de legătură peste
râul Mureş, între str. Zăgazului şi str. Mureşului. Acest pod va prelua o parte din
traficul care se desfăşoară actualmente pe podul actual peste râul Mureş. În acest scop,
în anul 2015 au fost continuate formalităţile privind obţinerea tuturor avizelor,
acordurilor şi aprobărilor necesare, iar după obţinerea acestora, va fi elaborată şi restul
documentaţiei necesare şi vor fi făcute toate demersurile necesare pentru accesarea
unor fonduri în vederea finanţării investiţiei, altele decît cele de la bugetul local.

4.

Prelungire strada Burebista
- Contractată execuţia lucrărilor

În vederea asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a circulaţiei auto şi
pietonale şi pentru mărirea fluenţei traficului de tranzit pe relaţia Tîrgu Mureş –
Voiniceni şi Tîrgu Mureş -Sâncraiu de Mureş, a fost propusă această investiţie ce
prevede extinderea Bulevardului Burebista până la podul de pe râul Mureş şi
executarea unui sens giratoriu. În anul 2015, a fost finalizată procedura de achiziţie
pentru executarea lucrării prin încheierea Contractului de lucrări.
În cursul anului 2016, după obţinerea Autorizaţiei de construire, vor începe
lucrările de execuţie, durata lor fiind de 10 luni.

4. „Lucrări de modernizare reţea stradală la nivelul municipiului Tîrgu Mureştranşa III finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 axa
prioritară 1-Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli urbani de creştere,
Domeniul major de intervenţie 1.1.- Planuri integrate de Dezvoltare urbană,
subdomeniul- Poli de dezvoltare urbană”

În cursul anului 2015, după finalizarea procedurii de achiziţie publică pentru
executarea lucrării, a fost încheiat Contractul de lucrări nr. 175/06.08.2015. În cadrul
acestui proiect au fost cuprinse lucrări de modernizare a carosabilului, trotuarelor,
reţelei de apă, iluminatului public, introducerea fibrei optice pentru telecomunicaţii
pentru un număr de 12 străzi şi modernizarea Parcului Mihai Eminescu.
În cursul anului 2015 au fost realizate următoarele lucrări:
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Nr.
Crt.

1.

Denumire
stradă

Bulevardul

Carosabil/

Reţea apă/

Trotuare

Branşamente

Canalizare
pluvială

Canalizaţie
fibră
optică

Iluminat
publicnr. stâlpi
(buc.)

(m)

(m/mp)

(m/buc.)

0/6.526

-

-

1.637

-

(m)

1 Decembrie
1918
2.

Piaţa Bernady
Gyorgy

293 /0

317 /65

-

600

12.

3.

Strada Bolyai
Farkas

419
/2.170

943 /375

-

557

*

4.

Strada
Cutezanţei

0/11.623

1.764 /450

-

2.170

47

5.

Strada
Gheorghe
Marinescu

1.865
/7.837

1.456 /340

2.150

3.461

69

6.

Strada Gloriei

246 /809

308 /125

550

468

9

7.

Strada
Lalelelor

500 /**

-

778

862

*

8.

Strada
Livezeni

1.100
/3.170

-

1.300

2.334

34

9.

Strada Mihai
Viteazul

800
/3.266

860 /275

-

1.623

20

10.

Strada Ştefan
cel Mare

232
/1.096

591 /440

-

639

*

11.

Strada Mihail
Kogălniceanu

270 /846

303 /170

-

482

*

12.

Piaţa

85 /0

68 /10

257

7

Petofi
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Sandor
13.

Parcul Mihai
Eminescu***

*Lucrările de montare a stâlpilor elecrici şi racordarea lor la reţeaua de distribuţie a
energiei electrice vor fi executaţi în anul 2016, după finalizarea investiţiei SC
ELECTRICA SA de trecere a liniilor electrice aeriene în linii electrice subterane.
**Lucrările de execuţie a trotuarelor vor fi executate şi finalizate în cursul anului 2016.
*** Lucrările au fost incepute în cursul anului 2015, urmând a fi finalizate în anul
2016. Tipurile de lucrări sunt: amenajare spaţiu verde, construcţii (fundaţii, structură
de rezistenţă, alei şi platforme), construcţii mobilier urban, instalaţii electrice, dotări.
Lucrările nu au fost finalizate, recepţia urmând a fi făcută în cursul anului 2016.
5.Alte lucrări de investiţii
5.1 În cursul anului 2015 au fost finalizate lucrările de execuţie pentru proiectul
„Modernizare strada Negoiului”. Au fost executate lucrări de modernizare pentru
carosabil 950 m, trotuare şi parcări 400 mp.
6. Lucrări de reabilitare a carosabilului şi lucrări de intervenţie şi reparaţii
străzi, parcări, trotuare şi lucrări edilitare (apă-canal) pe următoarele străzi:

Nr
.
crt
.

DENUMIRE STRADĂ

TIP
LUCRARE

SUPRAFA
TA (MP)

1.

Gh. Doja (str. Lăpuşna-P.ţa
Gării)

Covor asfaltic

6.564

2.

Ion Buteanu, nr. 5-15

Parcare
trotuare

4.

Aleea Carpaţi, nr. 27A, 31A

Parcare

249

5.

Calea Sighişoarei (Izvor)

Parcare

110

şi

1.640
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6.

Eden

Balastare

3.000

7.

Aeroportului

Balastare

564

8.

Fragilor

Modernizare(ca
rosabil
şi
trotuare)

1.456

9.

Liliacului

Modernizare(ca
rosabil
şi
trotuare)

1.164

10.

Tolstoi

Modernizare(ca
rosabil
şi
trotuare)

1.232

11.

Baladei-Cuza Vodă-Libertăţii

Amenajare sens
giratoriu

12.

C.R. Vivu (D2, D4)

Accese

77

13.

Aleea Carpaţi (Aleea Mică)

Amenajare
parcări şi alei
circulabile

2.943

14.

Bărăganului

Covor asfaltic
şi trotuare

5.329

15.

Ilie Munteanu

Asfaltare

711

16.

Nicolae Bălcescu

Reparaţii
trotuare
accese

471

17.

Paul Chinezu

Carosabil
trotuare

18.

Viile Unu Mai

Reprofilare

TOTAL

7.

1.282

şi
şi

375
2.800
29.967

Servicii proiectare
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În cursul anului 2015 au fost elaborate Studii de fezabilitate pentru următoarele
obiective:
Supralărgire Bulevardul 22 Decembrie 1989, între strada Nicolae Grigorescu şi
strada Secuilor Martiri;
Fluidizare trafic în intersecţia strada Gheorghe Doja- Bulevardul 1848;
Modernizare intersecţie giratorie Calea Sighişoarei- Bulevardul 1 Decembrie
1918;
Modernizare Bulevardul 1 Decembrie 1918, între intrarea în municipiul Tîrgu
Mureş- strada Lalelelor şi strada Ştefan cel Mare- Piaţa Trandafirilor;
Modernizare strada Revoluţiei- strada Republicii- Bulevardul 22 Decembrie
1918;
Modernizare strada Gheorghe Doja, între strada Recoltei şi Piaţa Trandafirilor.
După aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Consiliul Local, se va trece la
elaborarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie.

IV.PROTECŢIA MEDIULUI - SALUBRITATE

1.Platformă pentru instalaţia de compactare şi ambalare deşeuri – drum acces
A fost efectuată procedura de achiziţie şi a fost încheiat contractul de lucrări
pentru execuţia sistemului carosabil rutier la drumul de acces (care actualmente este
din pământ) ce face legătura de la strada Gh. Doja până la platforma pentru instalaţia
de compactare şi ambalare deşeuri (situată în apropierea gropii de gunoi). Urmează ca
în anul 2016 să fie demarate şi realizate lucrările respective.
2. Drum de acces ( tronsonul dintre staţia de epurare a apelor uzate şi staţia
de transfer, sortare, compostare), reţea de apă-canal pentru staţiile de transfer,
sortare compostare, compactare-ambalare deşeuri menajere şi a staţiei de
epurare a apelor uzate provenite de la depozitul de deşeuri
După obţinerea Autorizaţiei de construire au început lucrările de execuţie în
luna iulie 2015.
Lucrările de execuţie pentru drum acces sunt executate în proporţie de 95%,
drumul fiind practicabil pe toată lungimea lui.
Lucrările de canalizare menajeră respectiv apă potabilă sunt finalizate.
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Până la finele lunii mai 2016 vor fi finalizate lucrările la Staţia de pompare a apei
potabile.
V. ILUMINAT PUBLIC
1. Mentenanţă a Sistemului de Iluminat Public (SIP)
Menţinerea în funcţiune a Sistemului de Iluminat Public (SIP) prin lucrări de
reparaţii curente, de revizii periodice şi de remedieri ale defecţiunilor apărute
accidental, dispecerizarea reclamaţiilor şi remedierea în timp util a defecţiunilor, toate
acestea desfăşurându-se în mod continuu, asigurând continuitatea şi liniaritatea
desfăşurării serviciului de iluminat public (Municipiul Tîrgu Mureş respectându-şi
astfel obligaţiile contractuale din contractul de folosinţă infrastructurii sistemului de
distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public nr. 215
din 14.05.2008, încheiat cu S.D.E.E. Mureş).
Perioada executării lucrărilor: permanent
Pe parcursul anului 2015 au fost înregistrate peste 1250 defecte în reţeaua de
alimentare a Iluminatului Public ( defecte Linii Electrice Subterane, Linii Electrice
Aieriene, în Posturi de Transformare, aparataj etc).
2. Reabilitarea iluminatului public
a. Reabilitare iluminat public str. Fr. Liszt, str. Justiţiei.
Determinată de necesitatea suprapunerii şi corelării lucrărilor de natură electrică cu
lucrările de reabilitare a suprafeţei carosabile şi a trotuarelor, de înlocuire a reţelelor de
apă şi canalizare, a reţelelor de gaz metan şi de trecere în subteran a reţelelor electrice
de distribuţie urbană existente şi care respectă direcţiile stabilite în "Strategia
energetică a Municipiului Tîrgu Mureş în iluminatul obiectivelor de interes public"
aprobată prin HCL nr.93 din 26.02.2009.
Reabilitarea iluminatului public a fost realizat etapizat 2014-2015, concomitent
cu lucrările de reabilitare menţionate şi a cuprins demontarea stâlpilor de iluminat
public existenţi, montarea de stâlpi metalici zincaţi de 6m, echipaţi cu corpuri de
iluminat tip LED 57W, execuţia LES IP prin pozare cablu ACYABY 3X150+70mmp,
racordarea la Sistemul de Iluminat Public
Lucrările au fost finalizate în cursul anului 2015.
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b. Reabilitare iluminat public str. Busuiocului, Aleea Vrancea, Parc PTTR
(B-dul Pandurilor), str. Lămâiţei, alei şi parc str. Moldovei, Aleea Şurianu, str.
Ion Buteanu, B-dul 1848.
Scopul principal al reabilitării constă în stabilirea posibilităţilor şi mijloacelor de
creştere a eficienţei energetice în administrarea Sistemului de Iluminat Public de pe
raza municipiului Tîrgu Mureş, prin descongestionarea consumului de energie
electrică, reducerea poluării luminoase şi eliminarea problemelor de amorsare a
surselor de lumină, astfel încât să fie asigurat un nivel corespunzător al iluminatului pe
timp de noapte.
Pentru reabilitarea iluminatului public pe străzile mai sus menţionate au fost
executate următoarele lucrări׃
- montare stâlpi metalici de iluminat de 4m – 22 buc.
- montare stâlpi metalici de iluminat de 6m – 10 buc.
- montare stâlpi metalici de iluminat de 9m - 20 buc.
- montare corpuri de iluminat tip LED 57W – 6 buc.
- montare corpuri de iluminat tip Olimp 70W – 22 buc.
- montare corpuri de iluminat tip Malaga 70W – 13 buc.
- montare corpuri de iluminat tip Aluroad 150W – 21 buc.
- montare LES 1KV lungime 1,9 km.
Lucrările au fost finalizate în cursul anului 2015.
c. Reabilitarea iluminatului arhitectural
Medievală).

Biserica Reformată

(Cetatea

Pentru reabilitarea iluminatului arhitectural al Bisericii Reformate, s-a avut în
vedere înlocuirea surselor de lumină existente cu surse de lumină şi aparataj nou de
100W, reabilitarea şi consolidarea soclurilor reflectoarelor, refacerea traseului de
alimentare LES între reflectorul 4 şi 5 şi montarea unui tablou de iluminat care va
deservi instalaţia de iluminat arhitectural.
Lucrările au fost finalizate în cursul anului 2015.

3.
Reabilitarea Iluminatului Public şi
municipiului Tîrgu Mureş – etapa I

optimizarea consumului energetic a
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Este motivată şi determinată de respectarea direcţiilor stabilite în "Strategia
energetică a municipiului Tîrgu Mureş în iluminatul obiectivelor de interes public"
aprobată prin HCL nr.93 din 26.02.2009 şi de Legea serviciului de iluminat public nr.
230 din 7 iunie 2006, pentru realizarea obiectivului din art. 9, pct. 3/e - reducerea
consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor
echipamente specializate şi prin asigurarea unui iluminat public judicios.
Reabilitarea şi optimizarea iluminatului public pe străzile şi intersecţiile mai
jos consemnate se realizează cu corpuri de iluminat noi proiectate de tip LED 57/83 cu
putere de 42W, 57W, 110W, respectiv corpuri de iluminat din demontări tip Malaga
70W, 100W, 150W, Estoril 100W, 150W, Trafic Vizion 250W, Marbela 250W, PVB
250W. Corpurile de iluminat supradimensionate se vor reechipa cu surse şi aparataj de
putere mai mică corespunzătoare standardelor şi cerinţelor în vigoare. kOptimizarea
iluminatului arhitectural al clădirilor şi monumentelor va fi realizată prin înlocuirea
corpurilor şi proiectoarelor existente cu proiectoare moderne de tip LED de 30W. De
asemenea, din cauza numeroaselor probleme datorate degradării reţelei clasice de
iluminat public, se înlocuieşte reţeaua existentă cu o reţea aeriană nou proiectată
realizată cu TZIR 16x25 mmp.
Nr.
STRĂZI

corpuri

Puterea
înainte de
optimizare

Putere
după
optimizare

kw

kw

Diferenţa
de putere
kw

Alba Iulia

15

1,77

0,54

1,23

Bogatei

14

1,52

0,75

0,77

Ciocanului

6

1

0,25

0,75

Caraiman

8

0,72

0,56

0,16

Iernutului

12

2,17

0,84

1,33

Luduşului

13

1,82

0,91

0,91

Horea

13

3,25

0,54

2,71

Szechenyi Istvan

16

1,85

1,12

0,73

Predeal

8

1,65

0,70

0,95
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Petrila

5

0,45

0,21

0,24

Grădinarilor

2

0,25

0,1

0,15

Armoniei

13

0,91

0,54

0,37

Prieteniei

14

1,05

0,63

Progresului

10

1,00

0,57

0,43

Mugurilor

2

0,5

0,13

0,37

Rămurele

12

0,98

0,59

0,39

Rămurele parcare

31

3,43

2,06

1,37

Muncii

15

1,05

0,63

0,42

Artei

6

0,9

0,25

0,65

Colegiului

1

0,25

0,10

0,15

30 Decembrie

8

1,75

0,80

0,95

Dâmbu Pietros

8

0,62

0,52

0,10

Turnu Roşu

3

0,37

0,21

0,16

Piatra de Moară

4

0,28

0,27

Urcuşului

4

0,25

0,28

Cireşului

4

0,37

0,28

0,09

Slatina

7

1,15

0,70

0,45

Deva

7

0,65

0,35

0,30

Lămâiţei

15

3,80

1,44

2,36

Cucului

2

0,125

0,140

- 0,015

Scări Furnica

10

0,84

0,50

0,34

Canal Pocloş

20

1,47

0,88

0,59

Voinicenilor

16

2,75

2,25

0,50

6

3,6

2,4

Dezrobirii

0,55

0,42

- 0,03
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Barajului

5,25

3,15

2,10

0,6

0,9

21
Ilie Munteanu

6

1,5

Gh. Doja

16

1

0,44

0,56

Intersecţie B-dul 1 Dec.1918 Fortuna

4

2

0,88

1,12

Intersecţie B-dul Pandurilor Staţia de carburanţi MBO

1

1

0,44

0,56

Intersecţie B-dul 22 Dec. 1989
- Triumf

3

1,5

0,66

0,84

Intersecţie B-dul 22 Dec. 1989
- Favorit

4

2

0,88

1,12

Liceul Bolyai Farkaş

10

2,5

0,3

2,2

Liceul Al. Papiu Ilarian

8

2

0,24

1,76

Liceul Unirea

8

2

0,24

1,76

Statuia Petru Maior

3

0,75KW

0,09

0,5KW

0,06

0,44

INTERSECŢII

CLĂDIRI ŞI
MONUMENTE

Statuia Petofi Sandor

2

0,66

Statuia Bernady Gyorgy

2

0,5KW

0.06

0,44

Statuia Emil Dandea

2

0,75KW

0,09

0,66

Monument Holocaust

2

0,5KW

0,06

0.44

Total

446

79,45

35,08

44,37

Puterea totală instalată actuală de 35,08 kW faţă de 79,45 KW înaintea
optimizării, a fost redusă cu 44,37 Kw. Prin reabilitarea şi optimizarea consumului de
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energie electrică a municipiului Tîrgu Mureş pe străzile mai sus amintite, va fi
realizată o reducere a consumului energetic a iluminatului public cu aprox. 55%,
respectiv de la 79,45KW la 35,08KW. ,, REABILITAREA ILUMINATULUI PUBLIC
ŞI OPTIMIZAREA CONSUMULUI ENERGETIC A MUNICIPIULUI TÎRGU
MUREŞ - Etapa I”, sunt conforme ca valoare cu preţurile unitare stabilite prin Acord
Cadru nr. 269 din 17.12.2013, încheiat între Municipiul Tîrgu Mureş şi S.C. Insta
Grup S.R.L..
Perioada de execuţie 2015 - 2016.
Lucrare realizată în proporţie 70%.

VI. TRECEREA REŢELELOR AERIENE ÎN SUBTERAN

1.
Construcţii canalizaţii reţele subterane de transfer de informaţie str.
Bărăganului.
Determinată de necesitatea reamplasării în subteran a reţelelor aeriene existente pe
strada Bărăganului şi de creearea de condiţii pentru montarea altora noi, fără a necesita
ulterior lucrări de spargere a căilor de circulaţie rutieră, pietonală şi a zonelor verzi. De
asemenea, necesitatea de trecere în subteran a reţelelor de transmitere de informaţie
este conformă cu HCL nr. 19/27.01.2005 privind aprobarea măsurilor de îmbunătăţire
a aspectului urban al municipiului Tîrgu Mureş, iar realizarea canalizaţiei şi asigurarea
condiţiilor de amplasare a reţelelor subterane pentru orice operator de telecomunicaţii
este conformă cu OUG nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a
comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002.
Au fost executate lucrări de pozare tuburi din PE în trotuar, cămine de vizitare din
beton armat, cămine de branşament, tubulatura fiind structurată în tubulatură de tranzit,
locală şi de integrare.
Perioada executării lucrărilor: 2015
Lucrare finalizată.

2. Construcţii canalizaţii reţele subterane de transfer de informaţie Cetatea
Medievală.
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S-au executat lucrări de pozare tuburi din PE în cămine de vizitare din beton armat,
cămine de branşament, tubulatura fiind structurată în tubulatură de tranzit, locală şi de
integrare.
Perioada executării lucrărilor: 2015
Lucrare finalizată.

3. De asemenea, în cadrul lucrărilor de modernizare reţea stradală –tranşa III au fost
realizate canalizaţii subterane pentru introducerea fibrei optice pentru 12 străzi în
lungime de 15.090 m

VII.
ASISTENŢĂ
COMPARTIMENTE

SERVICII

ENERGETICE

CĂTRE

ALTE

- Conform contractului de furnizare nr. 163 din 24.07. 2015, achiziţionarea a 10 bucăţi
sursă de alimentare în tampon în vederea alimentării cu energie electrică a unor camere
video stradale de supraveghere în municipiul Tîrgu Mureş.
-Realizarea alimentării cu energie electrică a turnicheţilor destinaţi controlului
traficului pietonal în punctele de acces în Complexul de Agrement şi Sport Mureşul,
precum şi remedierea instalaţiei electrice la tobogan.
- Alimentare cu energie electrică a sistemului de irigaţii spaţii verzi pe B-dul 1848
(zona Palas), a serei modulare.
- Servicii energetice Ceas floral.
- Verificare instalaţii forţă sere.
- Verificare instalaţii electrice alimentare generală sere.

VIII.TERMIE

Inventarierea bunurilor aparţinând patrimoniului privat al Municipiului Tîrgu
Mureş, ce au fost în concesiune la SC Energomur SA, respectiv la SC E-STAR Mureş
Energy SA şi SC Locativ SA (acţiune în derulare).
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Participarea la îndeplinirea atribuţiilor Comisiei de propuneri de management
al gestiunii bunurilor şi problematicii vizând SC Energomur SA, comisie numită
prin Dispoziţia nr.1893 din 23 iunie 2014.

DIRECŢIA ARHITECT ŞEF

În cursul anului 2015, Direcţia Arhitect Şef prin Serviciul „Urbanism, Dezvoltare
Durabilă, Informatizare” a desfăşurat următoarele activităţi esenţiale:

Secţiunea” Urbanism, Dezvoltare Durabilă, Cadastru”:

- a elaborat şi supus spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea şi
completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 369 din 27.11.2014 referitoare
la încadrarea străzilor din intravilanul municipiului Tîrgu Mureş în zone de interes
urban, în vederea stabilirii impozitelor pe clădiri şi terenuri;
- proiect de hotărâre cu referire la stabilirea cuantumului taxelor locale speciale pentru
anul fiscal 2016, aferente activităţii Direcţiei Arhitect Şef;
- proiect de hotărâre pentru prelungire „Plan Urbanistic General al Municipiului Tîrgu
Mureş” cu regulamentul local de urbanism aferent;
- propuneri/sugestii proiecte de acte normative specifice domeniului de activitate;
- a emis, eliberat şi arhivat un nr. de 20 avize prealabile de oportunitate pentru
întocmire Planuri Urbanistice Zonale;
- a emis, eliberat şi arhivat un nr. de 150 avize ale Comisiei Tehnice de Amenajarea
Teritoriului şi Urbanism;
- a emis şi eliberat un nr. de 108 avize eliberate în vederea obţinerii Autorizaţiei de
funcţionare provizorie a teraselor sezoniere
- a promovat spre aprobarea Consiliului Local Municipal un nr. de 18 PUD-uri;
- a promovat spre aprobarea Consiliului Local Municipal 20 PUZ-uri;
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- a organizat 8 dezbateri publice pentru consultarea publicului privind propuneri
reglementări prin documentaţii de urbanism;
- a coordonat informarea şi consultarea publicului asupra planurilor de urbanism prin
afişarea proiectelor la avizierul instituţiei, prin publicarea pe pagina proprie de internet
a Municipiului şi în mod direct la solicitările cetăţenilor.
- a verificat (prin şef serviciu) un nr. de 2077 acte soluţionate pentru diferite
cereri/adrese/sesizări/note interne
- a soluţionat cereri/sesizări/note interne etc cu diferite subiecte în nr. de 844 prin
referenţii şi inspectorii de specialitate ai serviciului
- a soluţionat adrese/sesizări pe linie juridică prin consilierul juridic al serviciului
- a emis un nr. de 1118 certificate de urbanism pentru diferite solicitări specifice
activităţii serviciului şi s-a prelungit valabilitatea de certificate de urbanism;
- colaborare cu ADP pentru avizarea şi notarea dreptului de proprietate asupra unor
imobile în favoarea Municipiului Tîrgu Mureş;
- acordarea informaţiilor de profil, solicitate de cetăţeni în mod direct, telefonic sau
prin poşta electronică
- identificări topocadastrale pentru solicitări primite atât din instituţie cât şi din afara ei
- colaborare cu Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională pe subiecte de
specialitate (avize, certificate de urbanism, autorizaţii de construire/desfiinţare,
identificări proiecte iniţiale blocuri de locuinţe propuse pentru anvelopare prin
finanţare externă etc) şi pentru răspunsuri la clarificările necesare pe anumite proiecte
aflate în derulare;
- colaborare cu Direcţia Economică – Serviciul de Stabilire Impozite şi Taxe, Serviciul
Buget Contabilitate;
- colaborare cu OCPI pe probleme de cadastru şi publicitate imobiliară;
- colaborare cu ISC şi APM în activitatea de control documentaţii de urbanism;
- participare la şedinţele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal
pentru prezentarea spre avizare a proiectelor de hotărâri întocmite;
- efectuate verificări pe teren în situaţii impuse;
- reprezentarea în instanţele de judecată care au avut pe rol cauze ce vizează activitatea
direcţiei;
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- întreţineri registre manuale pentru avizele emise şi dezbaterile publice, clasări de acte
în cadrul serviciului.
- a desfăşurat activitate specifică controlului managerial intern: actualizare proceduri
operaţionale specifice activităţilor serviciului, registru riscuri, chestionar de
autoevaluare.
- a inventariat baza de date digitală GIS recepţionată de la SC Geotop 2001 SRL;
- a corectat erorile de geometrie, a validat geometriile disponibile şi a încărcat pe
serverul GIS;
- a repoziţionat în GIS, numerele poştale aferente unor stăzi ale municipiului
- actualizare date în aplicaţia GIS – M2N: încărcare corpuri de străzi întăbulate;
introducere numere poştale, vechi şi noi cu datele de identificare ale imobilului;
- arhivare documentaţii de urbanism aprobate prin HCL (PUZ-PUD) şi evidenţierea
acestora pe planşe: PUD- 18; PUZ- 20

PROIECTE:
1. REACTUALIZAREA PLANULUI
MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ

URBANISTIC

GENERAL

AL

În 2015 a continuat obţinerea de avize. Astfel, au fost obţinute şi actualizate
avize de la 8 instituţii (SRI, Telekom, Romgaz, Ministerul Afacerilor Interne Direcţia
Logistică, ISU, E-ON Distribuţie România SA, Transgaz, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale – ANIF), la alte 6 instituţii fiind depuse solicitări de avize (GDF
Suez Depomures, Secţia de Drumuri Naţionale Mureş, Compania Naţională de Căi
Ferate “CFR”, Ministerul Transporturilor, Ministerul pentru Societatea Informaţională,
Ministerul Afacerilor Interne – IPJ Mureş). De asemenea, continuă procedura de
obţinere a avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş. Alte instituţii ne-au
comunicat faptul că nu au atribuţii în vederea avizării PUG-urilor (Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale, ISC.)
Au fost solicitate informaţii suplimentare de la UM 01011 Tîrgu Mureş –
Ministerul Apărării Naţionale - privind zonele de siguranţă ce vor face parte din
viitorul regulament local de urbanism.
A fost transmise către SC Proiect SRL (elaborator PUG), în colaborare cu D-nul
Stefan Andras, CD-urilor care conţin PUZ-uri şi PUD-uri aprobate de Consiliul Local
începand cu anul 2013 (cele înainte de 2013 au fost transmise anterior).
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A fost recepţionat, a fost verificat în colaborare cu APM Mureş şi cu elaboratorul
proiectului de Reactualizare PUG şi a fost transmis către 10 instituţii Raportul de
Mediu (document de 201 pagini), inclusiv către APM Mureş în vederea continuării
procedurii de obţinere a avizului de mediu.
Au fost solicitate informaţii de la diverse instituţii şi a fost completat un
chestionar cu informaţii cerute de către Centrul de Mediu şi Sănătate în vederea
elaborării Raportului de Mediu.
Au fost solicitate şi au fost obţinute informaţii suplimentare privind zonele de
protecţie şi siguranţă aferente obiectivelor aflate în exploatarea TRANSGAZ.
S-a colaborat cu diverşi colegi din Primărie şi cu elaboratorul proiectului de
Reactualizare PUG în vederea clarificării mai multor probleme: aspectul legat de
modificarea limitei intravilanului municipiului în zona 1 Mai (cf. HCL 5/02/1996),
punerea la punct a unui model de organizare a informaţiilor în sistem GIS în cazul
Regulamentului Local de Urbanism, verificarea suprafeţelor rezervă de spaţii verzi.
S-a solicitat către Consiliul Judeţean Mureş traseul Autostrăzii Transilvania şi al
centurii ocolitoare şi aceste informaţii au fost transmise către elaborator PUG
A fost pregătit procesul de evidenţiere a suprafeţelor care urmează a fi introduse
în intravilan
2. STRATEGIA DE SPECIALIZARE
INTELIGENTĂ A AGENŢIEI
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU
A fost analizată strategia şi au fost propuse completări ale acesteia la Capitolul
“Analiza sectorului medical şi farmaceutic" şi la Capitolul “Analiza Domeniului
Cercetare- Inovare – Transfer”.
3. PROMOVAREA SISTEMELOR URBANE DE TRANSPORT PUBLIC DE
MARE CAPACITATE ÎN ROMÂNIA
Fundamentarea participării Municipiului Tîrgu Mureş la competiţia cu alte oraşe
în vederea câştigării statutului de oraş pilot în cadrul proiectului. Aceasta a presupus
pregătirea răspunsului solicitat de Asociaţia pentru Mobilitate Metropolitană privind
caracteristicile şi potenţialul Municipiului Tîrgu Mureş, sectoarele critice din structura
urbană şi socio-economică pentru oraş şi zona metropolitană, priorităţile de dezvoltare
a unui sistem de transport public de mare capacitate, stadiul de structură, echipare şi
calitate a serviciilor de transport public, propuneri viabile pentru proiecte de transport
public integrat, potenţialul pentru creşterea calităţii vieţii, etc.
Colaborarea cu diverse instituţii şi organisme în vederea obţinerii de informaţii
necesare pentru chestionarul AMM: DJS Mureş, CFR Călători, CFR Infrastructură,
Transport SA&Siletina Impex SRL, Poliţia Rutieră, ANAF,CJ Mureş, Secţia de
Drumuri Naţionale Tîrgu Mureş, Prefectura Mureş, diverse servicii ale primăriei
(ADP, Direcţia Tehnică, Platoul Corneşti şi Grădina Zoo, Piscina, Complexul de
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Agrement şi Sport „Mureşul”, ) precum şi solicitarea de informaţii de la alte instituţii
care nu au răspuns. Completarea chestionarului AMM şi transmiterea acestuia.
Pregătirea întâlnirii din 26.08.2015 (identificarea invitaţilor şi obţinerea datelor
de contact ale acestora, transmiterea invitaţiilor, contactarea acestora, colaborare cu
AMM pentru pregătirea sălii, alte detalii administrative specifice organizării unei
întâlniri oficiale)
Colaborare la pregătirea întâlnirii din 15 decembrie (identificarea invitaţiilor din
partea Municipiului Tîrgu Mureş şi obţinerea datelor de contact ale acestora,
contactarea unora dintre ei în vederea confirmării participării)
STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI
Pregătirea completărilor şi îmbunătăţirilor propuse de Municipiul Tîrgu Mureş la
„Strategia de Dezvoltare Teritorială a României” privind obiectivele strategiei, precum
şi proiectele Municipiului Tîrgu Mureş
ALTELE
Completarea chestionarului primit de la CJ Mureş necesar pentru documentaţia
pentru candidarea la statutul de Capitala Culturală
Completarea chestionarului aferent Studiului privind Potenţialul de Dezvoltare
Socio-economică Durabilă a Văii Râului Mureş. Regiunea Centru
Pregătirea şi transmiterea către Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională a
răspunsului privind informaţii necesare în proiectul „Calea Verde spre Dezvoltare
Durabilă”
Pregătirea fişelor de proiect conţinând informaţii actualizate şi completate pentru
proiectele majore ale Municipiului Tîrgu Mureş
MOBILITATE URBANĂ
Participarea la proiectul Challenge în calitate de partener, proiect internaţional cu
tema "Principalele provocări ale planificării unei mobilităţi urbane sustenabile".
Organizarea proiectului Snake Game, proiect-joc derulat împreuna cu gimnaziul
Europa pe o perioadă de 4 săptămâni cu scopul conştientizării populaţiei asupra
importanţei utilizării unui sistem de transport sustenabil în oraş.
Aderarea la reţeaua naţională Endurance, reţea care asistă oraşele si regiunile
europene în dezvoltarea planurilor de mobilitate urbană sustenabilă prin schimb de
experienţă şi bune practici între ţările membre.
7.

STRATEGIA DIGITAL MUREŞ

S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS
S.A. reprezintă Municipiul Tîrgu Mures ca partener activ în consorţiul de
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implementare a proiectului Polului de Competitivitate pentru cercetare şi informatică
medicală şi a Strategiei Digital Mureş. În acest sens, conducerea SC The Science City
for Research and Medical Informatics, coordonată de Arhitectul Şef, a întreprins în
anul 2015 următoarele măsuri:
- Consiliul de administraţie al societăţii s-a întrunit pe parcursul anului 2015 de 3 ori
conform Proceselor verbale în care a fost consemnată ordinea de zi a şedinţelor
(23.01.2015, 18.08.2015, 10.12.2015). De asemenea, au fost convocate 3 şedinţe AGA
(29.01.2015, 28.05.2015, 17.12.2015). Aceste şedinţe au avut ca obiect decizii privind
obligaţiile fiscale, înfiinţarea şi extinderea polului de competitivitate şi aprobarea
strategiei polului. Procesele verbale ale şedinţelor sunt disponibile şi pe pagina de
internet a primăriei. Au fost întocmite şi depuse la instituţiile abilitate documentele
financiare obligatorii pentru exerciţiul financiar 2015. De asemenea au fost
reactualizate, la Oficiul Registrul Comerţului Mureş, datele din Actul Constitutiv al
societăţii referitor la prelungirea mandatului Consiliului de Administraţie (conform
Hotărârii AGA nr. 22/28.05.2015).
- Realizarea demersurilor necesare în vederea cooptării partenerilor, înfiinţării şi
înregistrării Asociaţiei LifeTechCity - Polul de Competitivitate în domeniul medical, al
Ştiinţelor vieţii şi al medicinei informatice. In data de 30.06.2015 Judecătoria Tîrgu
Mureş dispune înregistrarea Asociaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor
conferind personalitate juridică Polului de competitivitate.
Asociaţia LifeTech City înregistrează în prezent un număr de 19 membri fondatori,
respectiv: Municipiul Tirgu Mures, Judeţul Mureş, Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Centru, Universitatea de Medicină ţi Farmacie Tîrgu Mureş, Universitatea
Petru Maior Tîrgu Mureş, Universitatea Sapientia, Universitatea Cultural Stiinţifică
Tîrgu Mureş, Spitalul Clinic Judeţean Tîrgu Mureş, Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Tîrgu Mureş, Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardio Vasculare şi Transplant
Tîrgu Mureş, Camera de Comerţ şi Industrie Mureş, SC Locativ SA, SC The Science
City for Research and Medical Informatics SA, SC Bioeel SRL, SC Vim Spectrum
SRL, SC Plasmaterm SA, SC Procontrol SRL, SC Tetronic SRL, SC Ecomotive
Development SRL. În continuare Asociaţia LifeTech City este interesată de cooptarea
de noi membri în rândul asociaţiei. În prezent, Fundaţia pentru SMURD; Autoritatea
Naţională de Management al Calităţii în Sănătate; Asociaţia Scientifica; SC Ortoprofil
SRL; SC Procardia SRL; SC 3D Creativity SRL sunt entităţile care au depus
candidatura pentru includerea în cadrul Asociaţiei. În data de 11.08.2015 a fost semnat
Acordul de Parteneriat între SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND
MEDICAL INFORMATICS SA şi UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI
FARMACIE din Tîrgu Mureş în vederea realizării proiectului de investiţii „CENTRU
DE CERCETARE ÎN NANOBIOLOGIE ŞI NANOTEHNOLOGIE – INSTITUTUL
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NANO-X” în incinta Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş, proiect
finanţabil în cadrul Programului Operaţional de Competitivitate 2014-2020, Acţiunea
1.1.1 Mari infrastructuri de CD, Prioritatea de investiţii PI 1a Îmbunătăţirea
infrastructurilor de cercetare şi inovare şi a capacităţilor pentru a dezvolta excelenţa în
materie de CDI şi promovarea centrelor de competenţă în special a celor de interes
european, Cod competiţie POC – A.1-A.1.1.1-F-2015. Proiectul a fost depus pentru
obţinerea finanţării şi se află în procedura de evaluare. Scopul acestui Acord de
Parteneriat îl constituie facilitarea colaborării în cadrul Asociaţiei LifeTech City a
Institutului NANO – X cu ceilalţi membri din cadrul asociaţiei şi extinderea relaţiilor
cu alţi potenţiali parteneri;
-A fost elaborată Strategia Polului de Competitivitate în domeniul medical, al Ştiinţelor
vieţii şi al medicinei informatice si va fi supusă spre aprobare în şedinţa AGA a
Asociaţiei în luna ianuarie 2016;
-Au fost organizate întâlniri periodice cu membrii Polului de Competitivitate în
vederea identificării de noi proiecte şi parteneriate;
-Au fost identificate noi oportunităţi de finanţare din fonduri structurale, fonduri
europene, granturi internaţionale în vederea finanţării proiectelor definite împreună cu
partenerii;
-A fost revizuită Strategia Digital Mureş şi va fi propusă spre aprobare în Consiliul
Local în primul semestru al anului 2016.
Secţiunea “Informatică”:
În anul 2015 s-a continuat întreţinerea reţelei de calculatoare existentă, extinsă în anul
2011 cu o suită de echipamente noi, constând în calculatoare, servere şi echipamente
de reţea achiziţionate prin proiecte cu finanţare europeană.
Au fost efectuate următoarele operaţii pe aceste sisteme:
Instalări şi reinstalări de sisteme de operare pentru sistemele deteriorate;
Constatări de defecţiuni tehnice şi supervizarea reparaţiilor de către firma
responsabilă cu reparaţiile fizice;
Instalări şi reinstalări de imprimante pe sistemele de calcul;
Instalări de configurări de reţea în urma defecţiunilor apărute sau modificărilor de
poziţii a sistemelor de calcul;
S-au efectuat devirusări şi reparaţii la o serie de sisteme de operare;
Întreţinere pagină web
S-a continuat întreţinerea paginii web a Municipiului Tîrgu-Mureş cu informaţii noi,
anunţuri, publicaţii, comunicate de presă, dezbateri publice, activitatea consilierilor
locali, declaraţii de avere, declaraţii de interese atât pentru consilierii locali cât şi
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pentru funcţionarii publici, informaţii publice legate de documentaţiile de urbanism.
Îmbunătăţirea continuă a interfeţei, cu o nouă structură şi interfaţă mai interactivă, cu
informaţii în limba română, maghiară şi engleză.
Au fost adăugate următoarele module şi secţiuni noi:
Spectacole, manifestări artistice cu actualizări continue a afişelor de promovare
pe pagina web
Reactualizarea actelor necesare şi formularelor tipizate la direcţiile şi serviciile
din cadrul instituţiei
Prin această nouă formă s-a realizat integrarea cu celelalte aplicaţii din cadrul
instituţiei facilitând accesul cetăţenilor la informaţii publice şi în mediul online.
Servere de internet
Serverele de internet, email şi acces web au fost întreţinute permanent prin crearea de
utilizatori pentru acces, adrese de email şi configurarea acestora pe staţiile de calcul.

Backup baze de date
Pentru toate bazele de date au fost efectuate salvări periodice pe suporţi magnetici,
hard diskuri sau servere de back-up, în funcţie de configurările din reţea. A fost
configurat în luna noiembrie un server adiacent pentru îmbunătăţirea şi controlul strict
al procedurilor de backup, legând şi serviciile externe la aceste proceduri.
Registrul electoral
A fost actualizat şi operat Registrul Electoral Naţional cu informaţii despre persoanele
decedate şi actualizate listele cu persoane pe secţii de votare.
Întreţinere softuri – proiecte europene
A continuat implementarea şi îmbunătăţirea următoarelor proiecte cu finanţare externă
din cadrul instituţiei:
- „Modernizarea şi eficientizarea serviciilor publice în folosul cetăţenilor din
Municipiul Tîrgu Mureş ” – CIC. Administrarea acestui program a constat în crearea
de utilizatori noi, modificări organigramă, modificări şabloane a formularelor de ieşire,
corectări erori în baza de date, actualizări şi dezvoltări cu noi informaţii şi rapoarte pe
formularele de intrare/ieşire.
- „Eficientizarea duratei livrării serviciilor publice prin soluţii geospaţiale pentru
urbanism – Municipiul Tîrgu-Mureş” – GIS. Au fost importate şi actualizate informaţii
legate de străzi şi numere poştale, cod poştal şi zone fiscale. Au fost introduse în baze
de date noile Unităţi Administrativ Teritoriale.
- „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice în Municipiul
Tîrgu-Mureş” – TIC. Administrarea acestui program a constat în supervizarea folosirii
de către utilizatori şi a modificărilor legislative implementate de firma furnizoare.
- „TÎRGU MUREŞ - ORAŞ DIGITAL EUROPEAN”
- „IAZ BATAL” – creearea de pagină web pe pagina instituţiei pentru vizualizarea
informaţiilor legate de stadiul de implementare al proiectului.
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Au fost întocmite contracte de mentenanţă şi ajutor pentru utilizatori, pentru aceste
aplicaţii, care astfel au fost actualizate permanent conform noilor modificări legislative
apărute în cursul anului.
Întreţinere alte aplicaţii
Aplicaţii care au fost întreţinute şi actualizate în cursul anului:
Programul legislativ Lex Expert
Gestiunea investiţiilor
Gestiunea facturilor
Gestiunea locuinţelor
Gestiunea ordinelor de plată
Gestiunea biletelor de acces
Gestiunea programelor pentru abonamentele de transport emise de
Serviciul social la elevi, studenţi, pensionari.
Firme partenere
Colaborarea cu firmele partenere (SC Redatronic SRL, SC Netsoft SRL, SC Sobis
Solutions SRL, SC Indeco Soft SRL, SC Intergraph SRL, RDS, Vodafone) pentru
întreţinerea, dezvoltarea şi protecţia reţelei de calculatoare s-a derulat în bune condiţii,
fără incidente care să pericliteze buna funcţionare a sistemului informatic.
Alte activităţi
Au fost achiziţionate licenţe de antivirus pentru încă un an calendaristic în vederea
asigurării protecţiei staţiilor de lucru, serverelor şi adreselor de e-mail.
S-a colaborat cu Serviciul salarizare şi resurse umane pentru realizarea
legitimaţiilor de serviciu a angajaţilor din cadrul instituţiei.
S-au realizat o serie de diplome, lucrări grafice, legitimaţii de acces cu ocazia
diverselor evenimente organizate de instituţie.
S-a demarat procedura de achiziţie pentru echipamente de calcul şi accesorii
pentru înlocuirea calculatoarelor care nu mai corespund tehnic activităţilor zilnice.
Acte registratură
Număr total acte întocmite/repartizate/rezolvate prin registratură: 170
Proiecte ce urmează a fi derulate în 2016:
Achiziţia de servicii de mentenanţă pentru actualizarea şi întreţinerea proiectele,
serverelor şi softurilor implementate.
Achiziţia de echipamente de calcul (calculatoare, imprimante, softuri) pentru
îmbunătăţirea parcului de calculatoare existente.
Trecerea paginii web a instituţiei pe o platformă nouă, mai securizată şi
îmbunătăţită.
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Cu referire la activitatea desfăşurată în anul 2015, de către Serviciul autorizări în
construcţii din cadrul Direcţiei Arhitect Şef , vă comunicăm următoarele :
Pe parcursul anului 2015, activitatea serviciului s-a desfăşurat cu 8 inspectori de
specialitate şi 1 referent, astfel :
Unul dintre inspectori a efectuat în cadrul serviciului de relaţii cu publicul,
preluarea şi înregistrarea celor 7180 acte pentru Direcţia Arhitect Şef, din care un nr.
de 4456 acte pentru Serviciul autorizări în construcţii.
Din totalul actelor înregistrate în anul 2015 , în cadrul Direcţiei Arhitect Şef , au
fost întocmite de către inspectorii în cadrul Serviciului autorizări în construcţii,
următoarele acte de autoritate :
- 1050 certificate de urbanism,
- 166 prelungiri de valabilitate de certificate de urbanism,
- 502 autorizaţii de construire,
- 100 prelungiri de valabilitate de autorizaţii de construire,
- 37 autorizaţii de desfiinţare,
- 1 prelungire de valabilitate de autorizaţie de desfiinţare,
- 3 avize către Consiliul Judeţean Mureş,
- 214 de somaţii pentru depunerea de către titularii de autorizaţii de construire a
declaraţiilor privind valoarea finală a lucrărilor autorizate,
- 300 de procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, semnate în calitate de
reprezentanţi ai administraţiei publice locale, din care 32 de procese verbale cu
menţionarea stadiilor fizice a lucrărilor autorizate la expirarea valabilităţii autorizaţiei
de construire
- 332 de fişe de calcul privind regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de
construire,
- 106 de amenzi aplicate în conformitate cu prevederile Codului Fiscal , pentru
nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiilor privind valoarea finală a
lucrărilor executate cu autorizaţie de construire de către titularii acestora. Pentru
încasarea sumelor datorate şi neachitate în termenul legal, un număr de 23 amenzi au
fost transmise Direcţiei Economice în vederea începerii procedurii de executare silită a
acestora,
- 4 decizii de impunere transmise Direcţiei Economice, în vederea începerii procedurii
de executare silită,
- 12 note interne adresate Direcţiei Economice, cuprinzând liste cu autorizaţiile de
construire emise şi titularii acestora care au obligaţia să declare construcţiile realizate
în vederea impunerii la organele financiare,
- 12 note interne adresate Direcţiei Economice, cuprinzând liste cu autorizaţiile de
construire emise şi titularii acestora care au obligaţia să declare firmele şi reclamele
realizate în vederea achitării taxelor locale pentru folosirea mijloacelor de publicitate,
- 4 rapoarte trimestriale transmise Inspectoratului de Stat în Construcţii cuprizând
situaţia actelor de autoritate emise de către Direcţia Arhitect Şef, autorizaţii de
construire emise în anii precedenţi a căror valabilitate a expirat,
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- 12 rapoarte lunare cuprinzând situaţia certificatelor şi autorizaţiilor de construire
emise în anul în curs de către Direcţia Arhitect Şef, transmise Inspectoratului de Stat în
Construcţii,
- 12 rapoarte lunare, 4 rapoarte trimestriale transmise Institutului Naţional de
Statistică cuprinzând datele referitoare la suprafeţele construite, desfăşurate, locuibile
aferente autorizaţiilor de construire emise în vederea construirii de locuinţe individuale
sau colective,
- 352 de răspunsuri la petiţii ce conţin cereri formulate în baza Legii nr.544/2001
privind liberul acces la informaţii de interes public, plângeri prealabile, sesizări,
comunicări,
- 1177 de răspunsuri la cereri pentru emiterea de certificate de urbanism, autorizaţii de
construire/ desfiinţare pentru completarea documentaţiei prezentate, alte note interne
către diverse servicii /direcţii din cadrul instituţiei,
- 1 proiect de hotărâre cu referire la stabilirea cuantumului taxelor locale pentru
emiterea certificatelor de urbanism, avizelor şi autorizaţiilor în anul fiscal 2016,
aferente activităţii Direcţiei Arhitect Şef.
Activitatea de asigurare a urmăririi permanente în teren, a respectării legislaţiei
specifice privind executarea lucrărilor de construcţii, a fost realizată astfel :
1. Verificări săptămânale a amplasamentelor pentru care se solicită emiterea de
certificate de urbanism şi autorizaţii de construire/desfiinţare, în vederea executării de
lucrări de construire/desfiinţare efectuate de către consilierii şi inspectorii de
specialitate din cadrul Serviciului autorizări şi în construcţii. Transmiterea săptămânală
către Poliţia Locală a listelor cu amplasamentele verificate însoţite de fotografii
aferente acestora, pe care s-au constatat executarea de lucrări de construire/desfiinţare,
în vederea aplicării măsurilor legale conform competenţelor pe care acestea le au.
2. Verificări ale construcţiilor efectuate cu ocazia întocmirii proceselor verbale la
terminarea lucrărilor autorizate;
3. Verificări ale stadiilor fizice ale construcţiilor, la expirarea valabilităţii autorizaţiilor
de construire emise, la care titularii acestora nu s-au prezentat pentru efectuarea
recepţiei lucrărilor, efectuate de către consilierii şi inspectorii de specialitate din cadrul
Serviciului autorizări şi în construcţii, în vederea întocmirii proceselor verbale cu
menţionarea stadiului fizic, la expirarea valabilităţii autorizaţiilor de construire emise.
DIRECŢIA ACTIVITĂŢI SOCIAL – CULTURALE ŞI PATRIMONIALE –
SERVICIUL AUTORIZĂRI ACTIVITĂŢI ECONOMICE
În conformitate cu Programul de activitate lunar şi cel anual, precum şi din atribuţiile
stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Serviciul Autorizări
Activităţi Economice desfăşoară activităţi de preluare, prelucrare şi eliberare
autorizaţii/avize de funcţionare, activităţi de autorizare, organizare, atribuirea gestiunii
şi efectuarea serviciilor de transport în regim de taxi pe raza municipiului Tîrgu Mureş,
precum şi acţiuni de verificare a condiţiilor structurilor de vânzare pe tipuri de exerciţii
comerciale.
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Principalele obiective stabilite:
Emiterea avizelor de funcţionare pentru structuri de vânzare (unităţi comerciale
şi/sau prestatoare de servicii), în baza HCLM nr. 124/2004 privind instituirea unor
avize de funcţionare pentru exercitarea unor activităţi comerciale, cu modificările şi
completările ulterioare.
Emiterea autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţile de alimentaţie publică, în
baza HCLM nr. 39/2007 privind eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru unităţile
de alimentaţie publică, cu modificările şi completările ulterioare.
Emiterea avizelor de funcţionare în centrele publice de desfacere (pieţe), în baza
HCLM nr. 124/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Preluarea documentaţiei în vederea eliberării avizelor de funcţionare provizorii
(pe perioadă determinată, pentru comerţ ambulant stradal, terase sezoniere din faţa
structurilor de vânzare sau terase independente situate pe domeniul public sau privat,
pentru comerţul promoţional şi pentru manifestări ocazionale de orice tip), în baza
HCLM nr. 124/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii şi efectuarea serviciilor de transport
în regim de taxi pe raza municipiului Tîrgu Mureş în conformitate cu prevederile Legii
nr. 38/2003 şi HCLM nr. 349/2013.
Întocmirea Referatelor privind Procedura Operaţională de înscriere de menţiuni
în autorizaţiile necesare desfăşurării activităţii de transport public în regim taxi.
Prelucrarea avizelor/autorizaţiilor eliberate prin dispoziţii şi corelarea taxelor în
programul IMPOTAX.
Vizarea pe anul 2015 a autorizaţiilor şi avizelor de funcţionare valabile.
Sprijinirea serviciilor specializate în evidenţa, încasarea, respectiv recuperarea
creanţelor bugetare, în vederea achitării operative a debitelor restante privind vizele
anuale pentru avizele/autorizaţiile emise.
Verificarea în teren a condiţiilor asigurate de structurile de vânzare care urmează
să obţină avizul/autorizaţia de funcţionare.
Eliberarea avizelor/ autorizaţiilor de funcţionare pentru spaţii comerciale,
prestatoare de servicii, alimentaţie publică, centre publice de desfacere, comerţ
promoţional, manifestări ocazionale.
Participarea la organizarea manifestărilor ocazionale.
Soluţionarea în termen legal a sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor sau altor
instituţii, repartizate spre soluţionare serviciului.
Întocmirea proiectelor de hotărâri iniţiate de serviciu şi urmărirea punerii în
aplicare a acestora.
A. Activităţi de avizare/autorizare
1.
La Centrul de informare a cetăţenilor – cam. 13, reprezentanţii serviciului
nostru au asigurat consultanţă pentru:
Preluarea cererilor şi documentaţiilor necesare în vederea emiterii de
avize/autorizaţii de funcţionare;
Preluarea cererilor în vederea efectuării de modificări şi/sau completări în
avize/autorizaţii de funcţionare;
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Preluarea cererilor privind anularea de avize/autorizaţii de funcţionare;
Aplicarea vizelor anuale pe avize/autorizaţii de funcţionare (verificare şi
clarificare în programul IMPOTAX, aplicare viză);
Eliberări avize/autorizaţii de funcţionare noi.
2. Prelucrarea în programele informatizate a dosarelor preluate, urmare verificărilor în
teren a condiţiilor de avizare/autorizare;
- Întocmirea de referate şi proiecte de dispoziţie privind eliberarea, completarea şi
retragerea de avize/autorizaţii de funcţionare:
a) Avize de funcţionare pentru unităţi comerciale şi prestatoare de servicii,
conform unui număr de 59 Dispoziţii de primar.
Eliberări

464

Completări

38

Modificări

84

Retrageri

344

Retrageri
viză

pentru

neplată

152

Retrageri penntru neridicare
avize

15

Duplicat

6

b) Autorizaţii de funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică, conform
unui număr de 53 Dispoziţii de primar.
Eliberări

98

Completări

8

Modificări

20

Retrageri

70

Retrageri
viză
Duplicat

pentru

neplată

52
2
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c) Avize de funcţionare pentru centre publice de desfacere (pieţe), conform
unui număr de 25 Dispoziţii de primar.
Eliberări

53

Completări

2

Modificări

1

Retrageri

25

Retrageri
viză
Duplicat

pentru

neplată

45
1

Total avize/autorizaţii aflate în gestionare la data de 31.12.2015: 4.585

d) Prelucrarea cererilor în vederea eliberării de Autorizaţii de funcţionare
provizorii pentru terasele sezoniere din faţa unităţilor proprii sau pentru manifestări
ocazionale.
Eliberări

106

e) Prelucrarea cererilor în vederea eliberării de Avize de funcţionare provizorii
pentru comerţul promoţional din faţa unităţilor proprii, pentru vânzări ambulante
precum şi manifestări ocazionale.
Eliberări

355

f)
Autorizaţii pentru operatori persoane fizice şi persoane juridice care desfăşoară
activităţi de transport public local în regim taxi:
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Autorizaţii
pentru
operatori
persoane fizice autorizate

156

Retrageri

1

Autorizaţii
pentru
persoane juridice

operatori

494

Retrageri

-

TOTAL autorizaţii la 31.12.2015

649

Prelucrarea documentaţiilor privind eliberarea şi retragerea de autorizaţii de
transport/taxi precum şi înscrierea de menţiuni în autorizaţii taxi, conform unui număr
de 70 Dispoziţii de primar pentru:
- retragerea şi eliberarea de autorizaţii de transport/taxi pentru operatori persoane
fizice/juridice: 70 solicitări;
- modificarea de autorizaţii taxi: 62 solicitări;
- prelungire valabilitate autorizaţie taxi pentru operatori personae fizice: 2 solicitări;
- retragere autorizaţie de transport şi autorizaţie taxi pentru un operator persoană fizică
autorizată.

SITUAŢIA AVIZELOR/ AUTORIZAŢIILOR
Tipuri
avize/autorizaţi
i

0

Nr. avize,
autorizaţi
i
la
01.01.201
5

1

Eliberăr
i

2

Retrager
i

3

Retrageri
pentru
neplata taxei
de
viză/neridicar
e
aviz
în
termen

Nr. avize,
autorizaţi
i
la
31.12.201
5

4

5

(1+2-3-4)
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Avize
de
funcţionare
pentru structuri
de vânzare

3746

464

344

152

Autorizaţii
pentru
activitatea
alimentaţie
publică

510

98

70

52

486

Avize
de
funcţionare
pentru
centre
publice
de
desfacere

417

53

25

45

400

TOTAL

4673

615

439

264

4585

Autorizaţii taxi
pentru operatori
persoane fizice
şi juridice

650

-

1

-

649

TOTAL
avize/autorizaţi
i

5323

615

440

264

5234

Autorizaţii
provizorii
pentru terase

-

106

-

-

-

Avize provizorii

-

355

-

-

-

3699

15

de

3. Prelucrarea în bazele de date informatizate ale serviciului şi în programul
IMPOTAX a dispoziţiilor de primar;
4. Prelucrarea în programul informatizat a extraselor de cont preluate de la Serviciul
contabilitate, în ceea ce priveşte achitarea taxelor de viză 2015 prin instrumente
bancare, precum şi a ordinelor de compensare;
5. Întocmirea de Referate şi Proiecte de dispoziţie cu privire la retragerea de avize
pentru funcţionarea unor unităţi comerciale sau prestatoare de servicii pentru
67

neachitarea taxei de viză anuală până la data de 31.12.2015 (Dispoziţia nr.
5490/31.12.2015 – 152 avize) precum şi retragerea de avize pentru neridicarea acestora
în termen de 90 de zile (Dispoziţia nr. 5493/31.12.2015 – 15 avize, total avize retrase:
167);
6. Întocmirea de Referat şi Proiect de dispoziţie cu privire la retragerea de
autorizaţii pentru funcţionarea unor unităţi de alimentaţie publică pentru neachitarea
taxei de viză anuală până la data de 31.12.2015 (Dispoziţia nr. 5491/31.12.2015 – 52
autorizaţii);
7. Întocmirea de Referat şi Proiect de dispoziţie cu privire la retragerea de avize
pentru funcţionarea unor unităţi în centrele publice de desfacere pentru neachitarea
taxei de viză anuală până la data de 31.12.2015 (Dispoziţia nr. 5492/31.12.2015 – 45
avize);
8. Verificarea la faţa locului a condiţiilor de avizare/autorizare, urmare
documentaţiilor depuse de operatorii economici în vederea avizării/autorizării
structurilor de vânzare - întocmire note de constatare;
9. Întocmire Raport privind măsurile luate în urma verificărilor efectuate la unităţile
comerciale avizate conform CAEN 9603 – Activităţi de pompe funebre şi similar în
vederea corelării cu prevederile Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile
umane şi serviciile funerare (reanalizarea condiţiilor de autorizare);
10. Întocmire informare şi propuneri ca urmare a apariţiei OUG nr. 92/2014 pentru
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative care
vizează activitatea de jocuri de noroc;
11. Preluarea şi prelucrarea cererilor în vederea eliberării de Autorizaţii de
funcţionare provizorii pentru terasele sezoniere din faţa unităţilor proprii, precum şi
comercializarea de îngheţată: 106 autorizaţii;
12. Preluarea şi prelucrarea cererilor în vederea eliberării de avize cu caracter
provizoriu pentru comerţ promoţional şi vânzări ambulante: 64 avize;
13. Preluarea şi prelucrarea cererilor în vederea eliberării de avize cu caracter
provizoriu pentru manifestări ocazionale: Sărbătoarea Mărţişorului din perioada:
28.02 – 09.03.2015: 144 avize, Zilele Tîrgumureşene ediţia a XIX-cea din perioada
21 – 24.05.2015: 37 avize, ,,Evenimentul Vâltoarea Mureşeană” din perioada 2830.08.2015: 4 avize eliberate, Expoziţia chinologică din perioada 12-13.09.2015: 7
avize, Evenimentul cultural ,,Maris-Fest” din perioada 18-20.09.2015: 7 avize,
Festivalul Simfonii de toamnă – Zilele culturii tîrgumureşene din perioada 30.0904.10.2015: 33 avize, Expoziţia de flori din perioada: 29.10 – 01.11.2015: 42 avize,
Târgul de Crăciun din perioada: 04 – 24.12.2015: 17 avize, (Total avize: 291);
14. Eliberarea autorizaţiilor taxi pentru operatori persoane fizice şi juridice care
desfăşoară activităţi de transport public local în regim taxi;
B. Activităţi efectuate în colaborare cu alte compartimente cu privire la
organizarea manifestărilor ocazionale
Implicarea serviciului în activităţile de organizare a manifestărilor:
Sărbătoarea Mărţişorului din perioada 28.02. – 09.03.2015: stabilirea modului de
desfăşurare a manifestării, participarea la tragerea la sorţi a amplasamentelor în
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colaborare cu Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat, eliberarea avizelor
provizorii în conformitate cu amplasamentele licitate;
Zilele Tîrgumureşene – ediţia a XIX-a, din perioada 21 – 24.05.2015 prin:
transmiterea de invitaţii meşterilor populari, producătorilor de produse tradiţionale,
producătorilor de flori, invitarea unităţilor de alimentaţie publică reprezentative în
vederea participării acestora la concursul ,,Festin gastronomic”, invitarea florăriilor în
vederea realizării de aranjamente florale cu specificul manifestării, asigurarea cazării
pentru meşterii populari, asigurarea unor locuri de parcare pentru autovehiculele
participanţilor, asigurarea unei mese calde pe zi pentru meşterii populari, stabilirea
amplasamentelor în zona centrală (scuar), montarea şi amplasarea standurilor
expoziţionale pentru participanţi etc., organizarea concursului Festin Gastronomic cu
participarea unităţilor de alimentaţie publică reprezentative în incinta Hotelului Plaza;
Festivalul Simfonii de toamnă – Zilele culturii tîrgumureşene din perioada 30.09 04.10.2015: invitarea producătorilor de vin, a meşterilor populari şi a celor cu produse
tradiţionale (dulceţuri, murături), stabilirea amplasamentelor din zona scuarului
(montarea căsuţelor şi a corturilor expoziţionale), asigurarea logisticii necesare,
decorarea cu aranjamente specifice manifestării, asigurarea cazării pentru meşterii
populari şi producătorii de vin, reglementarea problemelor organizatorice cu privire la
asigurarea accesului în vederea aprovizionării standurilor expoziţionale, asigurarea
pazei acestora, asigurarea unei mese calde/zi pentru meşterii populari participanţi etc.;
Expoziţia de flori din perioada 29.10 – 01.11.2015: invitarea producătorilor de
flori, stabilirea amplasamentelor, montarea corturilor expoziţionale, asigurarea
logisticii necesare, asigurarea accesului în vederea aprovizionării standurilor
expoziţionale etc.;
Târgul de Crăciun din perioada 04 – 24.12.2015: invitarea producătorilor şi a
operatorilor economici, stabilirea amplasamentelor, asigurarea logisticii necesare
(montarea casuţelor expoziţionale, montarea căsuţei lui Moş Crăciun, decorarea
acestora cu aranjamente specifice manifestării), reglementarea problemelor
organizatorice cu privire la asigurarea accesului în vederea aprovizionării standurilor
expoziţionale etc.;
C.

Materiale supuse spre aprobare Comisiei de profile

Întocmire Referat şi Aviz prealabil favorabil al Comisiei de profile pentru
scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii a unor spaţii disponibile aflate în
gestiunea SC Locativ SA, situate în Tîrgu Mureş:
str. Gh.Doja, nr. 16, suprafaţa 25,10 mp – profil de activitate: alimentaţie
publică/ comerţ cu produse alimentare şi nealimentare,
str. Gh.Doja, nr. 40, suprafaţa 67,40 mp – profil de activitate: comerţ cu produse
alimentare,
str. Revoluţiei nr. 3, suprafaţa 87,95 mp – profil de activitate: comerţ cu produse
alimentare şi nealimentare,
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str. Cisnădiei, nr. 1, suprafaţa 41,00 mp - profil de activitate: comerţ cu produse
nealimentare/ birou/ prestări servicii.
str. Enescu, nr. 2, suprafaţa 47,23 mp – profil de activitate: comerţ cu produse
nealimentare/alimentaţie publică;
str. Enescu, nr. 2 – profil de activitate:
nealimentare/alimentaţie publică/prestări servicii;
D.

comerţ

cu

produse

Iniţiative legislative

Promovarea şi punerea în aplicare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea nivelului
unor taxe pentru eliberarea, completarea şi modificarea avizelor de funcţionare pentru
desfăşurarea unor activităţi economice, a autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de
alimentaţie publică, precum şi a autorizaţiilor pentru executarea serviciului de transport
în regim de taxi pentru anul 2016 (HCLM nr. 324/17.12.2015);
E.

Alte activităţi ale serviciului

1. Întocmirea rapoartelor de activitate lunare, trimestriale;
2. Colaborarea cu administratorii programului informatic IMPOTAX în vederea
actualizării bazei de date;
3. Înregistrarea, soluţionarea şi descărcarea corespondenţei repartizate (întocmirea şi
expedierea răspunsurilor, adrese dosare incomplete, note interne, etc.).
4. Participarea la şedinţele Comisiei de avizare a manifestărilor publice;
5. Asigurarea secretariatului Comisiei de comerţ – întocmire Proces-verbal,
transmiterea observaţiilor făcute de membrii comisiei către compartimentele de
specialitate care au întocmit materialele;
SERVICIUL FOND FUNCIAR ŞI REGISTRUL AGRICOL

Activitatea acestui serviciu acoperă o gamă largă de activităţi specifice, după cum
urmează:
- La nivelul municipiului Tîrgu Mures, în cursul anului 2015, a fost finalizată
activitatea de inventarierea a terenurilor aflate pe raza administrativă a municipiului
Tîrgu Mureş conform Legii nr. nr.165/2013, documentaţia fiind transpusă la OCPI
Mures pentru verificare şi avizare.
-Conform prevederilor Legii nr.165/2013, Secretariatul Comisiei Naţionale, în baza
documentelor transmise, procedează la verificarea dosarelor din punct de vedere al
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existenţei dreptului persoanei care se consideră îndreptăţită la măsuri reparatorii.
Pentru clarificarea aspectelor din dosar, Secretariatul Comisiei Naţionale poate solicita
documente în completare entităţilor învestite de lege, titularilor dosarelor şi oricăror
altor instituţii care ar putea deţine documente relevante.
-Astfel au fost trasmise către instituţia noastră un număr de 33 de cereri de
completare a dosarelor înregistrate la Secretariatul Comisiei naţionale în vederea
completării cu actele solicitate.
-Au fost reanalizate un nr. de 53 de cereri depuse în temeiul Legii nr. 247/2005, iar
în cele în care au fost constatate anumite lipsuri cu privire la conţinutul acestora (legate
de actele de stare civila, identitate, acte de proprietate etc.)
s-a efectuat
corespondenţă cu titularii acestora în vederea completării.
-Au fost întocmite documentaţii în vederea emiterii unui număr de 18 Ordine ale
Prefectului judeţului Mureş pentru terenurile aferente caselor de locuit care se
încadrează în prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991.
-În cursul anului 2015 s-au aflat pe rolul instanţelor de judecată un număr de 21
dosare având ca obiect fond funciar din care un număr de 3 dosare finalizate în
cursul anului 2015 pentru care există sentinţe definitive şi, după caz, irevocabile
în favoarea Municipiului Tîrgu Mureş, 4 dosare au fost finalizate în primă
instanţă şi 1 dosar este suspendat ( în dosarele finalizate atât în primă instanţă
cât şi în recurs sau apel au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti favorabile
instituţiei noastre ) .
-A fost actualizat registrul agricol, acesta conţinând un nr. de 4290 de poziţii, în
147 de volume pentru persoane fizice cu domiciliul în Tîrgu Mureş, 8 volume
referitoare la persoane fizice cu domiciliul în altă localitate şi 2 volume persoane
juridice ( 1 volum cu persoane juridice cu sediul în municipiul Tîrgu Mureş, 1
volum cu persoane juridice cu sediul în alte localităţi).
-În anul 2015 pe baza verificărilor în teren şi a proceselor verbale întocmite cu ocazia
acestor verificări au fost eliberate un nr. de 105 Atesate de producător şi un număr
de 118 carnete de comercializare emise în baza Legii nr.145/2014 privind
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei din sectorul agricol. De asemenea,
aceste certificate au necesitat vizarea semestrială pe baza verificărilor în teren şi a
proceselor verbale întocmite în acest sens.
-În registrul agricol au fost efectuate modificările intervenite raportat la:
componenţa gospodăriilor; suprafeţele de teren şi stabilirea categoriei de
folosinţă a terenului dobândit în proprietate (prin vânzare-cumpărare, donaţie şi
schimburi de teren) după caz.
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În anul 2015 corespondenţa repartizată si soluţionată de serviciul nostru a fost de
2781 acte reprezentând : diverse cereri şi petiţii cu privire la legile fondului funciar,
acte procedurale de instanţă, cereri privind ajutoare sociale, burse, alocaţii etc.
Au fost eliberate un număr de 2378 adeverinţe după Registrul Agricol necesare
diferitelor persoane fizice în vederea obţinerii ajutorului pentru încălzirea locuintei în
perioada sezonului rece (OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în
perioada sezonului rece).
Au fost întocmite conform formularisticii, rapoarte statistice periodice.
Au fost înregistrate la nivelul municipiului Tîrgu Mures 26 de contracte de arendare.
De asemenea, au fost încheiate 2 contracte de păşunat cu crescătorii de
bovine în zona Remetea şi Mureşeni.
Totodată în cursul anului 2015, potrivit Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce
deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, prin intermediul
serviciului noastru s-a derulat procedura referitoare la atribuţiile municipiului Tg
Mures în ceea ce priveşte asigurarea desfăşurării activităţilor referitoare la exercitarea
dreptului de preemţiune în cazul vânzării terenurilor agricole din extravilanul
municipiului.
În acest sens a fost derulată procedura reglementată de Legea nr. 17/2014 pentru un nr.
de 7 oferte de vânzare a unor terenuri situate în extravilanul municipiului Tîrgu
Mureş.

OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2016

- Soluţionarea cererilor depuse în baza Legii nr. 247/2005 având în vedere modificările
aduse de Legea nr. 165/2014, cât şi reanalizarea cererilor validate în anexa 39
despăgubiri Legea nr. 1/2000 în funcţie de vechiul amplasament raportat la situaţia
centralizatoare întocmită în temeiul Legii nr. 165/2013.
- Completarea şi ţinerea la zi a Registrului Agricol pe suport hârtie şi în format
electronic a datelor privind gospodăriile populaţiei.
- Soluţionarea tuturor cererilor depuse de persoanele fizice şi juridice
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în mod legal şi în termen.

SERVICIUL JURIDIC, LOGISTIC, LICITAŢII ŞI ASOCIAŢII DE
PROPRIETARI
1.
Pe linia activităţii de control şi relaţii cu asociaţiile de proprietari s-a
acţionat pentru sprijinirea asociaţiilor de proprietari pentru realizarea scopurilor şi
sarcinilor ce le revin, în conformitate cu prevederile legale.
O pondere semnificativă a avut activitatea de consultanţă de specialitate şi îndrumare
în implementarea reglementărilor în materie de organizare şi funcţionare a asociaţiilor
de proprietari, mai ales cu privire la reglementările care vizează repartizarea costurilor
cu utilităţile. În anul 2015 au fost investigate şi soluţionate 230 de sesizări şi petiţii ale
cetăţenilor privind disfuncţionalităţi în activitatea asociaţiilor de proprietari.
Problematica sesizată de cetăţeni a fost axată pe unele disfuncţionalităţi sau
nerespectări de către operatorul de apă-canal în contorizarea şi facturarea consumului
de apă, modul de repartizare pe apartamente a costurilor privind utilităţile precum şi
abateri de prevederile legale şi statutare ale unor membri din comitetele executive,
preşedinţi, administratori, cenzori etc. A fost acordată consultanţă şi sau fost sprijinite
concret asociaţiile de proprietari în gestionarea şi exploatarea centralelor termice de
bloc şi s-a cooperat în preluarea infrastructurii şi organizarea provizorie a acestui
serviciu de către SC Locativ SA.
Evaluarea petiţiilor şi sesizărilor s-a finalizat cu propuneri şi recomandări cu caracter
corectiv, pentru respectarea de către conducerile asociaţiilor de proprietari şi furnizorii
serviciilor de utilitate publică, a cadrului legal în materie .
În demersurile noastre de îndrumare a activităţii asociaţiilor de proprietari au fost
publicate mai multe articole şi comunicate în presa locală, iar directorul executiv a
participat la emisiuni interactive organizate de Studioul teritorial de Radio TârguMureş şi posturi locale de televiziune, activităţi în care au fost preluate şi soluţionate
aspecte concrete privind activitatea asociaţiilor de proprietari şi modul în care s-au
derulat şi urmărit de autoritatea locală lucrările de administrare, investiţii şi reparaţii
din cartierele de blocuri de locuinţe. De asemenea, au fost mai multe prezenţe în
media locală pe probleme punctuale ce vizează implementarea măsurilor speciale de
reabilitare termică. Pentru a facilita accesul la informaţii de interes, serviciul a
actualizat pagina de pe site-ul Primăriei cu informaţiile de interes în problematica
asociaţiilor de proprietari şi reabilitarea termică a blocurilor.
O modalitate practică, operativă şi eficientă de implicare în rezolvarea problemelor
cetăţenilor a constituit-o organizarea, pe cartiere, a întâlnirilor de lucru ale primarului,
viceprimarului şi directorilor din primărie, cu participarea furnizorilor de utilităţi cu
asociaţiile de proprietari şi cetăţenii. Au fost realizate astfel dialoguri directe ale
contribuabilului cu autoritatea administraţiei publice locale, materializate pe de o parte
în propuneri concrete ale cetăţenilor, dar şi ocazii de a prezenta principalele proiecte
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ale primăriei, astfel încât, târgumureşenii să fie corect informaţi despre principalele
obiective ale administraţiei şi, în cunoştinţă de cauză, să se implice în susţinerea lor.
Aici amintim organizarea a trei dezbateri publice privind tăierile de arbori, susţinerea
iniţiativei de investiţiei de modernizare a infrastructurii (nn. containere subterane) de
gestionare a deşeurilor menajere în cartiere şi participarea la alte dezbateri privind
unele proiecte de interes ale oraşului (amplasarea podului peste râul Mureş).
Activitatea de control, sprijin şi îndrumare a asociaţiilor de proprietari s-a exercitat
prin participarea la adunările generale şi, prin aceasta, ne-am implicat în eliminarea
unor disfuncţionalităţi ce vizează cadrul legal şi statutar, s-au adus corecţii în
activitatea comitetelor executive şi ale administratorilor. În aceste împrejurări s-au
făcut şi unele evaluări privind legalitatea activităţii asociaţiilor de proprietari,
concretizate în recomandări cu caracter corectiv.
Ne-am implicat şi în îmbunătăţirea şi completarea cadrului legal din domeniu,
înaintând mai multe propuneri de amendamente la legea şi normele de aplicare ale legii
privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari sau a celor care
reglementează finanţarea lucrărilor de reabilitare termică. Unele dintre propunerile
făcute au fost considerate pertinente şi au fost reţinute la nivelul autorităţilor centrale
competente, pentru amendarea respectivelor reglementări. Astfel, propunerile noastre
s-au concretizat în modificarea reglementărilor privind utilizarea proprietăţii comune
de către terţi, mai ales pentru mansardare. Am făcut propuneri concrete pentru
completarea Proiectului de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor (care va înlocui Legea nr.
230/2007) în sensul de a menţine reglementările care vizează raporturile dintre
administraţia publică locală şi asociaţiile de proprietari.
În activităţile de sprijin, control şi îndrumare a asociaţiilor de proprietari, precum şi în
derularea programelor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe, compartimentul
de profil a avut o bună colaborare cu Liga Asociaţiilor de Proprietari.
2.
În conformitate cu reglementările legale, am îndeplinit şi atribuţii pe linia
derulării şi coordonării programului local de creştere a performanţelor energetice
la blocurile de locuinţe. În condiţiile unor reglementări insuficiente în unele zone şi
excesive în altele, implementarea programului a presupus depăşirea a numeroase
obstacole.
În multe situaţii, preşedinţii, administratorii şi membrii comitetelor executive, fiind
insuficient informaţi, nu se implică suficient în îndeplinirea îndatoririle legale, pe linia
acestui program, fapt ce conduce la neînţelegeri şi stări de nemulţumire în
implementarea măsurilor de reabilitare termică . Neajunsuri sunt în zona constituirii
fondului de reparaţii pentru achitarea cotei-părţi de 20 % din costurile lucrărilor de
reabilitare termică. Astfel, în cazul mai multor asociaţii au fost efectuate somaţii şi au
fost iniţiate măsuri de executare silită, fapt ce a condus la diminuarea restanţelor care le
au asociaţiile de proprietari la plata, către bugetul local, a cotei-părţi de cofinanţare a
lucrărilor de reabilitare termică executate la unele blocuri.
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În anul 2014, din cauza neasigurării cofinanţării de 50 % de la bugetul de stat, nu
au putut fi contractate lucrările pentru blocurile pentru care exisă documentaţia
tehnico-economică, expertiza tehnică şi auditul energetic. Astfel că, pe parcursul anului
nu s-au contractat lucrări de reabilitare termică din cauza neasigurării cofinanţării de la
bugetul de stat.
De la începerea programului de reabilitare termică, în perioada 2008-2014, au
fost reabilitate în municipiul Târgu Mureş, în total, 75 de blocuri cu 2310
apartamente, costurile totale fiind de cca 33 milioane lei, din care de la bugetul de
stat 16,5 milioane lei, cofinanţarea din bugetul local fiind de 12,4 milioane lei . Este
important de subliniat că s-a reuşit utilizarea integrală a sumei disponibilizată din
bugetul de stat, fapt ce a constituit un sprijin real pentru târgumureşeni. Alte 200
blocuri sunt pe lista de aşteptare. Menţionăm că pentru toate blocurile reabilitate termic
prin programul guvernamental, coordonat de primarul municipiului, au fost înmânate
asociaţiilor de proprietari, gratuit, certificatele de performanţă energetică a
clădirii reabilitată termic.
Este important de cunoscut că, implementarea măsurilor de intervenţie pentru
creşterea performanţei energetice se face cu respectarea normelor de calitate, măsuri
care trebuie să reducă semnificativ costurile de încălzire a apartamentelor până la
maximum 100 Kwl/mp suprafaţă utilă/an, în condiţiile respectării standardelor de cost
pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice.
3.
Pe lângă cele două activităţi principale date în competenţa serviciului,
directorul executiv a coordonat activităţile de verificare, evaluare şi de soluţionare a
disfuncţionalităţilor semnalate de către cetăţeni, prin petiţii şi audienţe, pe zona care
vizează administrarea unităţilor de învăţământ, administrarea domeniului public,
administrarea zonelor şi spaţiilor verzi, a lucrărilor de investiţii şi reparaţii, etc.
4.
Rezultate preponderent pozitive au presupus implicare şi profesionalism,
pe toate fazele de derulare ale programului, de la activităţi specifice îndrumării
asociaţiilor de proprietari şi până la înaintarea de propuneri de îmbunătăţire a cadrului
legislativ şi de simplificare şi raţionalizare a procedurilor de întocmire şi evaluare a
cererilor de finanţare.
Pe parcursul anului s-au manifestat şi unele disfuncţionalităţi:
Mentalitatea unor preşedinţi şi administratori care se implică insuficient în
problemele ce vizează administrarea condominiilor, inclusiv privind reabilitarea
termică sau insuficienta expertiză a unor preşedinţi, administratori şi cenzori;
O anumită lipsă de transparenţă care se manifestă prin insuficienta informare a
membrilor asociaţiilor cu privire la contracte, salarii, repartizarea costurilor etc;
Nerespectarea cadrului legal : angajarea unor administratori care nu au atestat,
angajarea unui administrator la 15, 20 de asociaţii, persoane fizice care deţin funcţia de
preşedinte la mai multe asociaţii (!), nu se organizează adunări generale anual şi
şedinţe ale comitetelor executive în conformitate cu reglementările în vigoare;
Neajunsuri sunt şi în gestionarea fondurilor, mai ales în ceea ce priveşte
recuperarea de la rău-platnici a sumelor restante la plata cheltuielilor comune ;
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Unitatea de Management din cadrul MDRAP a impus, prin ghidul solicitantului
unele proceduri excesiv de birocratice, creând chiar unele discriminări în accesarea
fondurilor europene, fapt ce a condus la o durată excesiv de mare pentru etapele de
verificare şi evaluare a cererilor de finanţare sau chiar la eliminarea din cererile de
finanţare a unor blocuri, pe motive cel puţin discutabile.
Aşa cum a rezultat din prezentarea principalelor obiective şi direcţii de acţiune,
activităţile de sprijin, control şi îndrumare a asociaţiilor de proprietar, precum şi cele
de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe au fost subordonate exigenţei de a
asigura pe deplin legalitatea şi conformitatea tuturor activităţilor şi de a răspunde
cerinţei de perfecţionare continuă a funcţiei publice din administraţia locală, astfel
încât funcţionarii care au atribuţii în această problematică să fie mai performanţi, iar
prin prestaţia lor profesională să fie, într-adevăr, în sprijinul cetăţeanului.
SERVICIUL ACTIVITĂŢI CULTURALE, SPORTIVE ŞI TINERET
1. CULTURĂ
SERVICIUL Activităţi Culturale, Sportive şi Tineret s-a implicat în organizarea şi
desfăşurarea următoarelor activităţi majore:
Cu ocazia Zilei de 24 ianuarie a fost organizat în sala Teatrului Naţional un
spectacol festiv, urmat de Hora Unirii in Piaţa Teatrului.
În data de 3 martie a fost organizată manifestarea „La mulţi Ani de primăvară”, la
Centrul Cultural Mihai Eminescu.
Cu ocazia sărbătoririi zilei de 1 Martie şi a “Zilei Femeii” a fost organizat, la
începutul lunii martie, în Sala Polivalenta, un spectacol omagial cu participarea
formaţiei arttiştilor Nicu Alifantis şi Pataki Attila. Spectacolul de o deosebită ţinută
artistică s-a bucurat de o extrem de mare audienţă, sala de spectacol dovedindu-se
neîncăpătoare pentru publicul spectator.
În perioada 5-26 aprilie au fost organizate manifestări dedicate Sărbătorilor
Pascale la Bisericile Ortodoxe, la Centrul Cultural Mihai Eminescu, cu participarea
artistei Paula Seling şi la Palatul Culturii cu participarea artistului din Ungaria, Havasi
Balazs.
Organizarea în perioada 18-24 mai 2015 a celei de a XIX-a ediţii a Zilelor
Tîrgumureşene, în cadrul cărora au avut loc spectacole de muzică de diverse genuri,
spectacole folclorice, concursul “Miss Tîrgu Mureş” etc., manifestările bucurându-se
de o mare audienţă la public . Centrul Cultural „Mihai Eminescu” a găzduit întâlnirea
cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, moment de intensă emoţie şi bucurie.
Pe scenele din Parcul Municipal din Tîrgu Mureş şi Centrul Cultural „Mihai
Eminescu”, s-au desfăşurat spectacole pentru locuitorii municipiului, numărul mare
de spectatori fiind dovada succesului acestor manifestări. Programele culturale
alternative organizate în diferite puncte ale oraşului au contibuit la creşterea nivelului
manifestării.
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În perioada iulie- septembrie, săptămânal, au fost organizate la Amfiteatrul Mic
din Piaţa Teatrului, spectacole cu concerte de jazz şi muzică clasică.
În data de 8 octombrie a fost organizată cu ocazia Zilei Internaţionale a Vârstnicilor o manifestare la Complexul President, unde au participat peste 2.500 de persoane
de vârsta a treia.
În perioada 30 septembrie- 4 octombrie a fost organizată cea de a doua ediţie a
manfestării „Simfonii de toamnă” care a cuprins şi manifestările Târgul de Artă
Meşteşugărească, Festivalul Vinului şi Sărbătoarea tradiţiilor secuieşti. Pe scena
amenajată în Parcul Municipal, au avut loc spectacole folclorice şi de muzică uşoară,
care au reunit personalităţi de prestigiu ale genului. În cadrul acestei manifestări au fost
prezentate şi alte programe culturale precum concertele simfonice cu invitaţii de
prestigiu ca Felicia Filip şi Gheorghe Zamfir, primite cu deosebit entuziasm de
publicul tîrgumureşean.
Cu ocazia Zilei Naţionale a României a fost organizat un spectacol de gală în
Piaţa Victoriei, cu participarea unor ansambluri folclorice profesioniste de amatori şi a
unor solişti de prestigiu.
În perioada sărbătorilor de iarnă, au fost organizate manifestări dedicate
sărbătorilor de iarnă în Piaţa Trandafirilor unde a avut loc iluminarea festivă a
municipiului şi în Parcul Municipal, unde a fost deschis patinoarul din Tîrgu Mureş.
De asemenea, a fost organizat un concert de colinde susţinut de corurile cultelor din
Tîrgu Mureş organizat în acest an în P-ţa Teatrului din Tîrgu Mureş, cu participarea
unui artist invitat de prestigiu şi un spectacol de muzică şi poezie de Crăciun, organizat
la Palatul Culturii.
În perioada 12-13 decembrie, la Centrul Cultural „Mihai Eminescu” au fost
organizate spectacole dedicate Sărbătorilor de Crăciun cu participarea elevilor şi
preşcolarilor din municipiu, respectiv a ansamblurilor de dans popular şi a unor solişti
prestigioşi.
Revelionul 2015-2016 a fost organizat pentru cel de-al 18-lea an consecutiv în
Piaţa Victoriei, Primăria Municipiului Tîrgu Mureş fiind prezentă în centrul
municipiului cu spectacole pe scenă, cu focul de artificii la cumpăna dintre ani. De
asemenea, am contribuit la organizarea Revelionului pentru pensionari la Complexul
President, Restaurantul Grand şi Clubul Cuba Ground.
Pentru sprijinirea programelor şi proiectelor culturale ale asociaţiilor, fundaţiilor
şi instituţiilor de cultură şi unităţilor de învăţământ din municipiul Tîrgu Mureş sub
forma de finanţări nerambursabile, au fost organizate concursuri de proiecte în
domeniile cultură (o dată pe an) şi învăţământ (semestrial). Astfel, au fost sprijinite
activităţi culturale de prestigiu organizate în municipiu.
2. O.N.G
A. În baza Legii nr. 34/1998 au fost acordate de la bugetul local subvenţii asociaţiilor
şi fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.
Prin H.C.L.M. au fost stabilite alocaţiile bugetare pentru asociaţiile/fundaţiile
selecţionate, iar în vederea acordării subvenţiilor au fost întocmite convenţii de prestări
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servicii de asistenţă socială cu aceste asociaţii şi fundaţii. Modul de derulare al
activităţilor şi de utilizare a fondurilor au fost monitorizate în colaborare cu celelalte
servicii de specialitate din instituţie.
Subvenţiile au fost folosite pentru sprijinirea persoanelor vârstnice, singure, lipsite de
suport informal real, persoane care necesită ajutor din partea comunităţii, îngrijiri
temporare după spitalizare sau sunt bolnave în stare terminală, persoane cu dizabilităţi,
copii talentaţi proveniţi din familii aflate în dificultate, copii/ tineri cu HIV SIDA.
De aceste subvenţii au beneficiat un număr de 9 asociaţii şi fundaţii, pentru un număr
de peste 384 persoane.
B. Pentru a dispune de o bază de date cât mai completă a O.N.G-urilor din municipiu,
s-a procedat la completarea dosarelor deja existente, precum şi la introducerea celor
noi cu toate actele doveditoare: statut, dovada personalităţii juridice, raport de
activitate, dovada de sediu, programul de activitate pe anul în curs, documente privind
colaborarea şi parteneriatul cu Consiliul Local.
3. CULTE
Ca şi în anii precedenţi, au fost sprijinite lucrările de reparaţii/ construcţii ale
lăcaşurilor de cult.
S-a colaborat cu reprezentanţii cultelor la manifestările din cadrul Zilelor
Tîrgumureşene şi Sărbătorilor de iarnă.
4. SPORT
Activitatea sportivă a fost susţinută în anul 2015 prin sprijin financiar şi logistic pentru
realizarea diverselor activităţi sportive.
Sprijinirea sportului s-a axat pe trei tipuri de activităţi:
Sport de performanţă;
Sport şcolar;
Sportul pentru toţi.
Sprijinirea sportului de performanţă a constat în încheierea de contracte de
asociere cu 5 cluburi:
Fotbal Club Municipal Tîrgu-Mureş – fotbal Liga a I-a şi fotbal feminin
Baschet Club Mureş – baschet masculin Divizia A;
C.S. Nova Vita – baschet feminin Divizia A
C.S. Universitar – volei feminin Liga a I-a (locul V);
Clubul Sportiv City’Us – Futsal Liga a I-a
Aceste asocieri s-au dovedit benefice pentru sportul din municipiul nostru, echipa
de futsal City’Us câştigînd titlul de Campioană a României, iar echipele de fotbal ASA
şi de baschet B.C. Mureş devenind vicecampioane naţionale, fiind la un pas de
cucerirea titlurilor de campioane ale României.
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De asemenea au fost organizate concursuri de proiecte pentru finanţări
nerambursabile a sportului de performanţă, a sportului şcolar şi a sportului pentru toţi.
Dintre acestea amintim:
C.S. Ringbox – box, C.S. Electromureş-popice feminin, C.S. Sakura-arte
marţiale, B.C. Sirius-baschet-copii şi juniori, la sportul de performanţă;
Liceul cu Program Sportiv „Szász Adalbert”, Clubul Sportiv Şcolar la sportul
şcolar;
A.S. Olympikus, A.S. Klarisz Euro Hilfe, la sportul pentru toţi.
În afară de acest sprijin, Primăria Municipiului Tîrgu-Mureş se implică în organizarea
diverselor evenimente sportive deosebite care se desfăşoară în Tîrgu-Mureş.
Au fost organizate acţiuni sportive în colaborare cu diverse structuri sportive, dintre
care amintim:
organizarea activităţilor sportive din cadrul “Zilelor Tîrgumureşene
(premierea sportivilor tîrgumureşeni, „Ziua sportului tîrgumureşean”-19 competiţii,
concursuri şi demonstraţii);
organizarea Cupei “Mărţişorului” la box;
organizarea Campionatului Balcanic la Cross-Duathlon;
organizarea „Cupei Armoniei” la fotbal;
organizarea competiţiilor interşcolare „Liga Liceelor” la fotbal şi
baschet;
organizarea „Cupei Kinder” la fotbal;
organizarea Olimpiadei Sportive a Preşcolarilor.
În anul 2015 au fost organizate cu sprijinul Municipiului Tîrgu-Mureş două tabere cu
participare internaţională la baschet şi handbal la care au participat un număr mare de
sportivi (copii) din ţară şi străinătate, fiind invitaţi şi antrenori de prestigiu din
străinătate.
Una dintre realizările de excepţie ale anului 2015 a fost înfiinţarea, în parteneriat cu
Federaţia Română de Fotbal, a Centrului Regional de Excelenţă în fotbal, în cadrul
Academiei de Sport. În urma unei selecţii riguroase s-a format în cadrul Liceului cu
Program Sportiv „Szasz Adalbert” o clasă de 28 de sportivi care urmează un program
special de pregătire în fotbal.
În vederea petrecerii într-un mod organizat a timpului liber, Primăria Municipiului
Tîrgu Mureş, prin acest serviciu, coordonează activitatea de minifotbal în complexul
Week-End, unde se desfăşoară 3 campionate: Old Boys-40 (sâmbătă), Old Boys-35 şi
Campionatul 7+1 (duminică), la care săptămânal sunt angrenate aproximativ 600
persoane.
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SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei municipiului Tîrgu Mureş
cuprinde: Serviciul protecţie socială, Serviciul protecţie specială, Centrul social,
Centrul de zi „Rozmarin”, Dispeceratul integrat de urgenţă, Compartiment asistenţa
romi, Birou de asistenţă socială contabilitate, financiar, administrativ, secretariat şi
Birou unic.
În cursul anului 2015, au fost acordate următoarele servicii sociale:
ajutor social (venitul minim garantat) în baza Legii nr.416/2001, cu modificările
şi completările ulterioare: 200 dosare/lună;
cantină socială în baza Legii nr.208/1997: 718 porţii/lună;
ajutor de înmormântare pentru beneficiarii de ajutor social în baza Legii
nr.416/2001 cu modificările şi completările ulterioare: 6 familii/an;
alocaţie pentru susţinerea familiei în baza Legii nr.277/2010: 500 de cazuri;
indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în
cazul copilului cu handicap, până la 3 ani (sau până la 7 ani, în baza Legii
nr.448/2007), respectiv stimulent de inserţie în baza O.U.G. nr.111/2010, cu
modificările şi completările ulterioare: 1372 beneficiari;
asistent personal sau indemnizaţie în baza Legii nr.448/2006: aprox.1.000
cazuri/lună;
servicii sociale la domiciliu şi ajutor material, în colaborare cu organizaţii
neguvernamentale, în baza Legii nr.34/1998: 9 fundaţii, aproximativ 400 de
beneficiari/an;
transport urban gratuit pentru persoane cu handicap şi însoţitorii acestora, pentru
elevi, studenţi, pensionari, revoluţionari, veterani de război, persecutaţi politic şi
deportaţi - aproximativ 40.000 beneficiari;
servicii comunitare asigurate la domiciliul persoanelor vârstnice dependente, în
baza Legii 17/2000: aproximativ 55 de beneficiari/lună;
cazarea persoanelor adulte şi a familiilor fără adăpost, asistenţă medicală, servicii
de consiliere, sprijin pentru refacerea actelor de identitate, găsirea unui loc de muncă şi
reintegrare în mediul familial natural şi în comunitate: 137 persoane/lună;
prevenirea abandonului familial şi şcolar prin Centrul de zi Rozmarin, unde este
asigurat pentru 107 de copii preşcolari şi şcolari din familii cu risc de marginalizare
socială (cu vârsta cuprinsă între 3 şi 9 ani), transport, hrană, program educaţional şi
consiliere atât pentru copii, cât şi pentru părinţi;
ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem
centralizat, cu gaze naturale, energie electrica sau cu lemne: 2.800 beneficiari
tichete sociale în valoare de 70 lei pentru 3.500 persoane, pe două luni
prin programul „Să ne îngrijim bunicii”, aprobat prin HCL nr.96/26.02.2009,
meniu cald de două ori pe săptămână: 50 beneficiari/lună;
prin programul operaţional ajutorarea persoanelor defavorizate au beneficiat de
ajutor alimentar un număr de 9710 persoane.
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apeluri de urgenţă la DIU în număr total de 514.624 pe tot parcursul anului 2015,
din care pentru poliţie19.521, ambulanţă 96.586, ISU SMURD 3.263, jandarmerie 715,
restul apelurilor fiind nejustificate.
În cursul anului 2015, la Serviciul Public de Asistenţă Socială au fost înregistrate peste
12.500 adrese. De asemenea, au fost efectuate peste 9.000 anchete sociale şi s-au
adresat direct S.P.A.S. peste 76.000 persoane.

ADMINISTRAŢIA CREŞELOR

Administraţia Creşelor este formată dintr-un compartiment administrativ şi cele 6
creşe. În cele 6 creşe au fost 52.928 de copii prezenţi în anul 2015 şi înscrişi 474 de
copii.
Proiectele finalizate în anul 2015:
- au fost instalate sisteme de alarmă la 5 creşe;
- din fondul pentru obiecte de inventar au fost achiziţionate în cursul anului 2015
aparatură electrocasnică pentru dotarea celor 6 creşe;
Din fondul pentru materiale consumabile au fost cumpărate materiale
dezinfecţie şi curăţenie, medicamente, materiale sanitare.

pentru

Au fost efectuate următoarele tipuri de reparaţii:
- au făcute reparaţii de urgenţă la cele 6 creşe;
- a fost reparat acoperişul la Creşa Nr.6;
- a fost făcută dezinsecţia şi deratizarea la toate creşele.
Tot de Administraţia Creşelor aparţine şi punctul de distribuire gratuită al laptelui praf
pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni. În anul 2015 au fost distribuite 104,4
kg lapte praf (261 cutii).
Proiectele prioritare majore aflate în program pe anul 2015
-demararea lucrărilor pentru înfiinţarea unei noi creşe pe str. Apaductului din Tîrgu
Mureş;
- reparaţii curente pentru cele 6 creşe existente;
- dotarea creşelor cu cele necesare ;
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SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ

Activitatea din cadrul acestui serviciu a fost concretizată în cursul anului 2015, în
realizarea următoarelor obiective mai importante:
-Întocmire acţiuni de instituire tutelă, respectiv întâmpinări pe seama minorilor
rămaşi fără ocrotire părintească şi reprezentarea acestora la termenele de judecată.
-Plângeri împotriva tutorilor care nu au prezentat darea de seamă;
-Întocmirea de referate şi proiecte de dispoziţii pentru numirea de curatori
speciali pe seama bolnavilor psihici care urmează a fi puşi sub interdicţie;
-Întocmirea de referate şi proiecte de dispoziţii pentru numirea de curatori
speciali pe seama minorilor la solicitarea notarilor publici, respectiv la solicitarea
părinţilor, pentru efectuarea unor operaţiuni juridice sau întocmirea unor acte pe seama
acestora.
-Întocmirea de referate şi proiecte de dispoziţii pentru numirea de curatori
speciali pe seama interzişilor judecătoreşti la solicitarea notarilor publici, respectiv
încuviinţări date tutorilor, pentru efectuarea unor operaţiuni juridice sau întocmirea
unor acte pe seama acestora.
-Încuviinţări date părinţilor în vederea asistării sau reprezentării minorilor, la
notarii publici, societăţi bancare sau instituţii publice.
-Efectuarea şi întocmirea de anchete sociale la solicitarea instanţelor
judecătoreşti în cauzele de divorţ cu minori, reîncredinţare minori, în vederea
indentificării persoanei care va fi numit curator special, respectiv răspuns prin adrese.
-Efectuarea şi întocmirea de anchete sociale la solicitarea notarilor publici în
cauzele de divorţ prin acordul soţilor cu minori, respectiv răspuns prin adrese.
-Efectuare de anchete sociale la solicitarea organelor de cercetare penală în
vederea întocmirii dosarului necesar la IML, pentru minorii care au săvârşit fapte
antisociale;
-Efectuarea şi întocmirea de anchete sociale la solicitarea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru prevenirea separării copilului
sau în vederea reintegrării acestuia în familie, pentru darea în plasament sau
menţinerea minorului în plasament, anchete sociale pentru înlocuire măsură de
protecţie, anchetă socială pentru repatriere minori, anchetă socială pentru menţinerea
relaţiilor minorilor cu părintele aflat în penitenciar;
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-Întocmirea de fişe monitorizare minor la solicitarea D.G.A.S.P.C.Mureş.
-De asemenea, au fost întocmite anchete sociale necesare completării dosarelor în
cadrul programului naţional “Bani de liceu”, „Bani pentru calculator”, „Burse sociale
pentru studenţi”„Acordarea de rechizite şcolare”, „Bursă studenţi”, „Bursă boală”,
„Orientare şcolară” etc.
-Efectuarea şi întocmirea de anchete sociale la solicitarea părinţilor copilului, părinţi
care nu sunt căsătoriţi, în vederea obţinerii indemnizaţiei lunare pentru creşterea
copilului sau pentru obţinerea stimulentului de inserţie.
-La solicitarea părinţilor care urmează să plece la muncă în străinătate, au fost
întocmite anchete sociale, în vederea desemnării de către instanţa de judecată
persoanei în grija căruia va rămâne minorul;
-Precizăm faptul că au fost asistaţi de către delegaţii autorităţii tutelare la notarul
public persoane vârstnice, în vederea încheierii contractelor de întreţinere, întocminduse totodată şi anchete sociale.
-Întocmire adrese de înştiinţare a tutorilor privind obligaţia de a preda darea de
seamă anuală despre modul în care au fost îngrijite şi administrate veniturile
interzisului judecătoresc.
-Preluarea şi verificarea dărilor de seamă anuale, conform prevederilor Codului
Civil, respectiv verificarea dărilor de seamă generale ale tutorilor, în temeiul
Acordului de colaborare încheiat cu Judecătoria Tg-Mureş.
-Deplasare la domiciliul interzisului judecătoresc în vederea întocmirii inventarului
conform prevederilor Codului civil.
- Corespondenţă purtată cu persoane fizice sau instituţii pe teme specifice serviciului.
Din punct de vedere statistic, activitatea desfăşurată în cursul anului 2015 de
către Serviciul Autoritate Tutelară, a fost concretizată după cum urmează:
1. Au fost întocmite 3 plângeri împotriva tutorilor care nu au prezentat darea de
seamă anuală, privind modul de administrare a drepturilor băneşti ale interzisului
judecătoresc;
2. O sesizare instanţa de judecată privind lipsa tutorelui pe seama interzisului
judecătoresc, respectiv o întâmpinare în cauza privind autorizare acte tutore;
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3. A fost efectuat un număr de 157 anchete sociale la solicitarea instanţelor de
judecată în cauzele de divorţ cu minori, reîncredinţare minori şi 40 adrese către
instanţa de judecată;
4. A fost efectuat un număr de 78 anchete sociale la solicitarea notarilor publici în
cauzele de divorţ prin acordul soţilor cu minori, respectiv 6 adrese către notarii publici;
5. A fost întocmit un număr de 85 referate şi proiecte de dispoziţii pentru numire de
curatori speciali pe seama bolnavilor psihici care urmează a fi puşi sub interdicţie;
6. A fost întocmit un număr de 45 adrese comunicare curatele speciale instituite pe
seama bolnavilor psihici, la solicitarea instanţei de judecată;
7. La solicitarea instanţei de judecată au fost întocmite un număr de 6 anchete sociale
în vederea identificării şi numirii de curator special pe seama bolnavului psihic.
8. De asemenea, au fost întocmite 20 încuviinţări date tutorilor, respectiv 5 dispoziţii
de numirii de curatori speciali, pentru efectuarea unor operaţiuni juridice sau
întocmirea unor acte pe seama interzişilor judecătoreşti.
9. În baza prevederilor Legii 71/2011, de aplicare a Legii 289/2009, privind noul Cod
Civil, cu modificările ulterioare, au fost întocmite 39 de inventare (deplasare la
domiciliu) privind bunurile interzisului judecătoresc;
10. Un număr de 30 referate şi proiecte de dispoziţii , în scopul numirii de curatori
speciali pe seama minorilor, un număr de 23 de încuviinţări date părinţilor pentru
asistarea sau reprezentarea acestora în faţa notarilor publici, în vederea efectuării unor
operaţiuni juridice, respectiv 10 răspunsuri către persoane fizice;
11. Sub aspectul asistării persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de
întreţinere de către delegaţii autorităţii tutelare, precizăm că au fost asistaţi la
notarul public în baza delegaţiei 5 persoane vârstnice, întocmindu-se un număr de 5
anchete sociale, conform Legii 17/2000;
12. În vederea întocmirii dosarului de cercetare penală necesar la IML pt minorii care
au săvârşit fapte antisociale a fost întocmit un număr de 15 anchete sociale;
13. Am avut un caz de reprezentare minor în vederea audierii acestuia, în calitate
de martor, de către Organul de Cercetare Penală;
14. La solicitarea D.G.A.S.P.C. MUREŞ au fost efectuate 77 anchete sociale în
vederea reevaluării dosarelor pentru minori aflaţi cu măsură de ocrotire, un număr de
142 fişe monitorizare asupra minorilor, 55 anchete sociale în scopul luării unor
măsuri de ocrotire pentru plasament minori, 19 anchete sociale pentru minore
gravide/lăuze, 5 anchete sociale pentru învoiri minori, precum şi 1 anchetă socială în
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vederea reînnoirii atestatului pentru asistenţii maternali, 4 anchete sociale pentru
reintegrare minori în familie, 2 anchete sociale pentru înlocuire măsură de protecţie, 1
anchetă socială pentru repatriere minori, 1 anchetă socială pentru menţinerea
relaţiilor minorilor cu părintele aflat în penitenciar;
15. La solicitarea părinţilor care urmează să plece la muncă în străinătate, a fost
întocmit un număr de 5 anchete sociale, pentru desemnarea persoanei în grija
căruia va rămâne minorul;
16. Au fost întocmite 76 anchete sociale necesare completării dosarelor în cadrul
programului naţional “Bani de liceu”, Bani pentru calculator”, „Burse sociale pentru
studenţi”, „Acordarea de rechizite şcolare,” Burse medicale”, „Orientare şcolară”,
„Bursă socială”, „Bursă de studiu”;
17. Au fost întocmite 62 de anchete sociale pentru completarea dosarului de obţinere
a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, respectiv pentru obţinerea stimulentului de
inserţie.
18. Totodată, în luna decembrie 2015, a fost întocmit un număr de 385majori+8
minori=393 de adrese de înştiinţare şi formulare de dări de seamă, comunicate
către tutori în vederea depunerii pentru verificare a dărilor de seamă anuale pe anul
2015.
19. De asemenea, au fost preluate şi verificate în luna ianuarie 2015 , 357 dări de
seamă anuale privind modul de exercitare de către tutori a sarcinilor privind bunurile
şi drepturile băneşti ale interzişilor judecătoreşti, respectiv 6 dări de seamă anuale pe
seama minorilor;
20. Au fost preluate şi verificat 41 de dări de seamă generale ale tutorilor, ca urmare
a decesului interzisului judecătoresc, inclusiv înlocuire tutore, conform Acordului
de colaborare încheiat cu Judecătoria Tg-Mureş;
21. Au fost transmise 6 dosare de tutelă către diferite Primării din ţară, întrucât nu mai
aveam competenţă teritorială.
22. A fost întocmit un număr de 32 adrese, reprezentând corespondenţă cu alte
instituţii, respectiv cu persoane fizice.
Activitatea serviciului va fi concretizată în anul 2016 în continuarea exercitării
competenţelor legale în condiţii de eficienţă şi transparenţă sporite, în beneficiul direct
al cetăţenilor municipiului Tîrgu Mureş.
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SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS ADMINISTRATIV

La Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ au fost înregistrate în perioada
sus menţionată 2277 acte, conform registrului electronic de intrare-ieşire acte. Acestea
au constat în citaţii, comunicări de hotărâri judecătoreşti, adrese de la diferite instituţii,
cereri de la diferite persoane fizice şi juridice, note interne, care au fost soluţionate în
termenul legal.
1. Activitatea Serviciului juridic, contencios administrativ specifică instanţei de
judecată a fost concretizată în reprezentarea intereselor primarului Municipiului Tîrgu
Mureş, Primăriei Municipiului Tîrgu Mureş, Consiliului Local al Municipiului Tîrgu
Mureş şi Municipiului Tîrgu Mureş.
Astfel, pe parcursul anului 2015 au fost înregistrate 54 de acţiuni în justiţie noi, la
care au fost adăugate şi celelalte dosare de instanţă nefinalizate în anii trecuţi, ceea ce a
determinat instrumentarea de către consilierii juridici din cadrul serviciului nostru a
unui număr de 180 dosare.
Astfel, dintr-un număr de 180 dosare 42 au fost câştigate, 23 admise (pierdute), 5
suspendate, 110 se află pe rolul instanţelor de judecată în diverse stadii procesuale.
Dintre aceste dosare unele au o importanţă deosebită datorată obiectului lor:
dosar având ca obiect rectificare CF (este vorba de suprafaţa de 20 ha teren care
trebuia să fie atribuit pentru construirea Spitalului Clinic Universitar de Urgenţă, teren
care a fost transmis din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în proprietatea
judeţului Mureş, fără consultarea prealabilă a autorităţii publice locale).
Cererea de chemare în judecată a luat naştere ca urmare a soluţionării dosarului
nr.209.1/43/2010 a Curţii de Apel Tîrgu Mureş prin Sentinţa nr.35/2012 definitivă şi
irevocabilă prin Decizia nr. 7312/19.11.2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin
care a fost admisă acţiunea, a fost dispusă anularea parţială a Anexei 1 - poziţia 105 la
HG nr. 867/2002 şi anularea parţială a unor înscrieri din Anexa 1 la HG nr. 964/2002,
poziţiile 283,283, 287 şi 29, primarul Municipiului Tîrgu Mureş având câştig de cauză
pe rolul Judecătoriei Tîrgu Mureş.
-Acţiunea în revendicarea imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Tuşnad nr.
5 – câştigat, imobilul revenind în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş
-Dosarul purtat în contradictoriu cu Guvernul României, Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului privind o corecţie financiară de 10% reprezentând suma de
4.472.942,96 lei în care instanţele de judecată au hotărât anularea deciziilor prin care a
fost aplicată această sancţiune – câştigat, exonerând Municipiul Tîrgu Mureş de la
plata acestor sume.
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-Acţiune în contradictoriu cu Garda Naţională de Mediu pentru anularea Notei de
constatare nr.58/04.09.2015, prin care au fost aplicate sancţiuni contravenţionale şi au
fost instituite termene foarte scurte pentru transportul deşeurilor, analize levigat,
şanţuri perimetrale etc. - pe rolul instanţei de judecată;
-Plângeri contravenţionale împotriva sancţiunilor aplicate de Garda Naţională de
Mediu:
-Amendă în valoare de 50.000 lei aplicată pentru necurăţarea terenului pe care se află
groapa de gunoi şi deşeuri – pe rolul Judecătoriei Tg. Mureş;
-Amendă în valoare de 60.000 lei aplicată în temeiul Notei de constatare nr.
58/04.09.2015 (mai sus menţionată) – pe rolul Judecătoriei Tg. Mureş;
-Amendă în valoare de 50.000 lei aplicată tot în temeiul Notei de constatare nr.
58/04.09.2015 (mai sus menţionată) – pe rolul Judecătoriei Tg. Mureş.
În ceea ce priveşte litigiile având ca obiect anularea unor hotărâri ale Consiliului
Local al Municipiului Tîrgu Mureş menţionăm litigiul privind anularea :
HCL nr. 185/29.05.2014 prin care a fost aprobată alocarea de la bugetul local a
sumelor pentru sezonul competiţional 2014 - 2015, în vederea continuării asocierii
dintre Municipiul Tg. Mureş şi Asociaţia ,,Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu Mureş,,
HCL nr. 186/29.05.2014 prin care a fost aprobată alocarea sumelor pentru
sezonul competiţional 2014 – 2015, în vederea continuării asocierii dintre Municipiul
Tîrgu Mureş şi Baschet Club Mureş din Tîrgu Mureş.
HCL nr. 187/29.05.2014 prin care a fost aprobată alocarea de la bugetul local a
sumelor pentru sezonul competiţional 2014 – 2015, în vederea continuării asocierii
dintre Municipiul Tîrgu Mureş şi Clubul Sportiv Universitar din Tîrgu Mureş.
HCL nr. 188/29.05.2014 prin care a fost aprobată alocarea sumelor pentru
sezonul competiţional 2014 – 2015, în vederea continuării asocierii dintre Municipiul
Tîrgu Mureş şi Clubul sportiv City”Us din Tîrgu Mureş.
HCL nr. 189/29.05.2014 prin care a fost aprobată asocierea dintre Municipiul
Tîrgu Mureş şi Sport Club MUREŞUL Tîrgu Mureş, precum şi alocarea de la bugetul
local a sumelor pentru sezonul competiţional 2014 – 2015.
Tribunalul Mureş a respins cererea de anulare a actelor administrative formulată de
AMPER, iar Curtea de Apel Tîrgu Mureş a menţinut soluţia primei instanţe.
Reprezentarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a
unităţii administrativ-teritoriale a constat în administrarea de acte scrise (întâmpinări,
note de şedinţă, concluzii scrise, obiecţiuni la rapoartele de expertiză) însoţite de
material probatoriu în susţinerea lor, promovarea de căi de atac ordinare şi
extraordinare, susţinerea verbală în instanţă a acestor interese prin prezenţa
consilierilor juridici la termenele de judecată
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2. În privinţa actelor de stare civilă emise de alte autorităţi decât instituţia noastră
care nu îndeplinesc condiţiile de legalitate, s-a procedat la demararea acţiunilor în
instanţă pentru anularea lor, respectiv pentru întocmirea corectă a acestora.
Astfel, au fost promovate acţiuni de declarare judecătorească a morţii persoanei,
anulare certificate de naştere, anulare certificate de căsătorie etc.
3. În cadrul Serviciului juridic, contencios administrativ au fost desfăşurate activităţi
de consultanţă şi asistenţă juridică pentru toate serviciile şi direcţiile din cadrul
Primăriei Municipiului Tîrgu Mureş, dându-se avizul privind legalitatea unor acte
întocmite de compartimentele mai sus amintite.
A fost verificată legalitatea actelor administrative emise de către instituţie prin
acordarea vizei juridice pe diverse categorii de contracte şi protocoale de colaborare.
Viza de legalitate a fost realizată prin activitatea de avizare a actelor cu caracter
juridic şi administrativ după verificarea îndeplinirii tuturor condiţiilor de legalitate.
Au fost verificate actele juridice producătoare de efecte juridice la care instituţia este
parte, au fost avizate din punct de vedere al legalităţii orice măsuri care sunt de natură
să angajeze răspunderea patrimonială a instituţiei ori să aducă atingere drepturilor
acesteia sau ale personalului din cadrul acesteia.
În acest sens, au fost vizate juridic peste 800 de contracte de achiziţii publice,
contracte de concesiune, contracte de prestări servicii, contracte de schimb,
contracte de execuţie lucrări, acorduri-cadru de lucrări, antecontracte de vânzare
– cumpărare, acte adiţionale la contractele menţionate anterior, contracte
încheiate în temeiul diverselor hotărâri emise de Consiliul Local Municipal Tîrgu
Mureş, protocoale de colaborare, note justificative etc.
4. Totodată, menţionăm că, în calitate de persoane cu atribuţii de soluţionare a
cererilor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate în mod abuziv de către stat, în perioada 6 martie 1945-22 decembrie
1989, am asigurat evidenţa, realizarea corespondenţei cu Autoritatea Naţională pentru
Restituirea Proprietăţilor, precum şi formularea de propuneri privind soluţionarea
cererilor transmise în temeiul Legii nr. 10/2001.
În prezent, la nivelul instituţiei noastre nu există notificări nesoluţionate, din totalul de
1720 notificări depuse în temeiul Legii nr 10/2001.
De asemenea, s-a luat act de apariţia Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate
în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi de modificările
aduse acestui act normativ prin Legea nr. 368/2013 şi OUG nr. 115/2013.
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În acest sens, au fost realizate adrese de completare a documentaţiei pentru dosarele
restituite de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor. Au fost
informaţi petenţii asupra termenului de depunere de 90 zile/120 zile, care constituie un
termen de decădere.
În dosarele în care Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a impus acest
lucru, au fost modificate dispoziţiile emise în acord cu noile cerinţe şi în raport de
moştenitorii care au intervenit în dosarele administrative.
5. Ca activitate specifică serviciului amintim şi formularea de răspunsuri la petiţiile
înaintate potrivit O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor.
Comunicarea răspunsurilor a fost realizată cu respectarea termenului prevăzut de
Legea nr. 554/2004.
6. Au fost eliberate adeverinţe din partea Serviciului juridic, contencios administrativ
la solicitările emise de diverse persoane fizice şi juridice din care să reiasă existenţa
notificărilor depuse la Legea nr. 10/2001 sau a litigiilor în desfăşurare cu instituţia
noastră.
Aceste documente erau necesare petenţilor în faţa instituţiilor de credit.
7. Serviciul juridic, contencios administrativ a participat la elaborarea de proiecte de
hotărâri de consiliu şi informări către Consiliul Local, elaborarea şi transmiterea
către Instituţia Prefectului - judeţul Mureş a răspunsurilor solicitate pe diverse teme,
transmiterea de propuneri legislative către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi
Asociaţia Municipiilor din România precum şi a propunerilor de lege ferenda.
8. De asemenea, a fost comunicat regimul juridic al imobilelor, serviciilor din cadrul
instituţiei în vederea vânzării sau concesionării - ADP, Serviciul Concesionări,
Serviciul Impozite şi Taxe etc.
Au fost solicitate relaţii la diverse servicii şi direcţii din cadrul instituţiei pentru
realizarea apărării în dosarele de instanţă sau pentru întocmirea diverselor documente
sau răspunsuri la petiţii. ( 200 note interne).
9. În aceaşi ordine de idei, au fost formulate întâmpinări şi note scrise la citaţiile
emise de către Consiliul Naţional de Combatere a Discriminării, prin care erau
semnalate diverse situaţii raportate la O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, iar în situaţiile în care au fost aplicate
sancţiuni, acestea au fost contestate în faţa instanţei de judecată.
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10. O prioritate deosebită a fost acordată de Serviciul juridic, contencios administrativ
corecţiilor financiare aplicate de Ministerul Dezvoltării şi Turismului asupra
proiectelor cu finanţare internaţională demarate de către municipalitate.
Astfel, deciziile de prefinanţare, precum şi deciziile prin care au fost aplicate
diverse corecţii financiare au fost atacate în faţa instanţelor de judecată în vederea
suspendării efectelor juridice pe care acestea le produc, dar şi pentru anularea actelor
administrative emise în acest sens.
11. O importanţă deosebită o are şi proiectul cu finanţare internaţională ,,Reabilitarea
sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha- Tîrgu Mureş,, şi alte contracte cu o astfel de
finanţare respectiv:
- Creare stradă de legătură între strada Livezeni şi Spitalul Judeţean de Urgenţă,
- Mansardare şi reamenajare la Colegiul Naţional Alexandru Papiu Ilarian Tîrgu
Mureş;
- Mansardare şi reabilitarea internatului Liceului de Artă Tîrgu Mureş;
- Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în Tîrgu Mureş – 6 proiecte etc.
Legalitatea contractelor şi a actelor adiţionale încheiate a fost verificată de către
consilierii juridici din cadrul Serviciului juridic, contencios administrativ.
12.Consilierii juridici din cadul Serviciului juridic, contencios administrativ au fost
desemnaţi să facă parte din comisia de disciplină, constituită potrivit H.G. nr.
1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină,
precum şi din comisia de verificare a dreptului de proprietate constituită potrivit
Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară
realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local.

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2015, Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor a avut drep obiective:
- optimizarea activităţii de introducere a datelor de stare civilă în sistem
informatic cât şi manual în registrele de stare civilă, întocmirea certificatelor de stare
civilă în acelaşi sistem;
- a urmărit în permanenţă perfecţionarea pregătirii profesionale a angajaţilor
pentru însuşirea în cel mai scurt timp a noutăţilor legislative apărute.
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- găsirea celei mai bune forme de organizare a activităţii, astfel încât solicitările
cetăţenilor şi ale persoanelor juridice să fie soluţionate în cel mai scurt timp posibil. În
acest sens, au fost luate măsurile necesare reducerii timpului de aşteptare pentru
obţinerea actelor de identitate şi a celor de stare civilă, astfel:
- de la 5 zile lucrătoare la 3 zile lucrătoare în cazul cărţilor de identitate
- de la 5 zile lucrătoare la 2 zile lucrătoare în cazul cărţilor de identitate provizării
şi a aplicării vizelor de reşedinţă
- de la 7 zile lucrătoare la 2 zile lucrătoare în cazul certificatelor de naştere
eliberate pentru nou nascuţi
- de la 2 zile la mazim 2 ore în cazul cerificatelor de stare civilă solicitate în locul
celor furate, pierdute sau deteriorate şi a adeverinţelor de stare civilă
În vederea reducerii numărului de naşteri neînregistrate la Serviciul de stare
civilă au fost demarate o serie de acţiuni de monitorizare a naşterilor, în colaborare cu
cele 3 clinici de specialitate de la nivelul Municipiului Tîrgu Mureş. În acest sens a fost
întocmit la nivel judeţean un protocol de colaborare cu toate instituţiile implicate în
această activitate. În anul 2015, din cele 4019 de naşteri, 27 sunt neînregistrate.
În cursul anului 2015 au fost intensificate activităţile necesare reducerii numărului de
copii născuţi în anii 2012, 2013, 2014 neînregistraţi în registrele de stare civilă. Astfel,
din totalul de 6o de nou-născuţi care nu aveau naşterea înregistrată, pentru 21 au fost
emise acte de naştere şi eliberate certificatele emise, în 18 cazuri au fost întocmite
dosare de înregistrare tardivă a naşterii şi sunt înregistrate pe rol în instanţă. În alte 2
cazuri, întrucât mamele minorilor nu aveau naşterile înregistrate, au fost întocmite
dosare de înregistrare tardivă a naşterii lor, urmând ca după punerea în legalitate cu
acte de identitate să fie demarată activitatea de înregistrare tardivă a naşterii nounăscuţilor.
La nivelul serviciului de evidenţa persoanelor au fost luate măsuri de monitorizare a
persoanelor cu documentele de identitate expirate şi reducerea numărului acestora. În
acest sens au fost efectuate verificări în teren pentru persoanele posesoare de acte de
identitate cu termen de valabilitate expirat în perioada 01.01.2012-31.12.2013,
respectiv trimestrele I, II şi III ale anului 2015. Din totalul de 3519 persoane făra acte
de identitate sau cu termen de valabilitate expirat au fost puse în legalitate un număr de
1100, pentru 1000 de persoane au fost operate în Registrul naţional de evidenţă a
persoanelor menţiuni operative în funcţie de rezultateul verificărilor efectuate în teren
de către lucrătorii secţiilor de poliţie, iar un număr de 1419 persoane au mai rămas de
verificat.
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- pentru reducerea numărului de persoane cu vârstă cuprinsă între 14-18 ani fără acte
de identitate, s-a colaborat cu cele 44 de unităţi de învăţământ de pe raza municipiului
Tîrgu Mureş şi din UAT arondate. În urma acestei acţiuni au fost puşi în legalitate 742
elevi din totalul de 792;
-în conformitate cu prevederile legale, au fost efectuate 29 de de controale la centrele
de ocrotire a minorilor în urma cărora au fost puse în legalitate cu acte un număr de 88
de persoane instituţionalizate;
- la nivelul serviciului public prin cele 2 servicii componente au fost realizate acţiuni
de punere în legalitate cu acte de stare civilă şi documente de identitate a cetăţenilor de
etnie romă. Din 95 de cazuri existente făra certificate de naştere pentru 21 de cazuri au
fost emise certificate de naştere, iar din 29 de cazuri fără acte de identitate pentru 17
cazuri au fost emise acte de identitate;
- au fost luate măsuri de organizare cu respectarea prevederilor legale, a oficierii în
cadru festiv, a căsătoriilor, cât şi de asigurarea permanenţei la nivelul Municipiului
pentru înregistrarea deceselor, în zilele nelucrătoare şi sărbători legale, în acest sens
neînregistrându-se nici o plângere cu privire la modul de deservire a cetăţenilor;
- la nivelul serviciului public a existat o preocupare în permanenţă pentru informarea
corectă a cetăţenilor, cu privire la procedurile ce trebuie îndeplinite pentru rezolvarea
solicitărilor acestora, prin afişare la avizierele celor două servicii a informaţiilor
necesare, cât şi pe SITE-ul Municipiului sau prin mass-media.
În acest sens pe linie de evidenţă a persoanelor au fost soluţionate în proporţie de
100% solicitările cetăţenilor şi ale altor instituţii, activitatea în acest sens
materializându-se cu următoarele rezultate:

persoane luate în evidenţă ca urmare a naşterii, dobândirii cetăţeniei
române, schimbării domiciliului din străinătate în România 2614;

persoane pentru care s-a operat decesul în baza de date 2609;

persoane pentru care s-a operat modificarea statutului civil (căsătorie,
divorţ) 1750

cărţi de identitate eliberate 22273;

cărţi de identitate provizorii eliberate 1157;

vize de reşedinţă aplicate 4453;

verificări în Registrul naţional de evidenţa persoanei 19533;

acţiuni cu staţia mobilă – 46 şi 301 persoane puse în legalitate cu act de
identitate;

controale în case de copii şi alte unităţi de protecţie socială – 29 şi 88 de
persoane puse în legalitate cu act de identitate;

activităţi de mediatizare în mass-media locală 48.
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Pe linie de stare civilă au fost soluţionate în proporţie de 100% toate solicitările
cetăţenilor şi altor instituţii, activitatea a fost materializată prin realizarea următorilor
indicatori:
- înregistrări acte de stare civilă – 8090 din care: - naşteri 4019,
- căsătorii 834,
- decese 3237.
- operări menţiuni de de divorţ – 345;
- operări şi transmiteri menţiuni în actele de stare civilă – 13726;
- rectificări acte de stare civilă – 78;
- înregistrări tardive a actelor de naştere prin sentinţe judecătoreşti - 76;
- transcrieri acte de stare civilă din străinătate – 222;
- certificate de stare civilă eliberate la cerere – 9860;
- solicitări ale persoanelor fizice şi juridice –903.
- schimbări de nume pe cale administrativă soluţionate -40

Pentru anul 2016, proiectele avute în vedere pentru realizarea obiectivelor de activitate
ale serviciului nostru sunt:
1.
perfecţionarea activităţii de informatizare a serviciului de stare civilă în
colaborare cu serviciul de specialitate din primărie şi completarea bazei de date a
acestuia;
2.
perfecţionarea în continuare a pregătirii profesionale a angajaţilor;
3.
îmbunătăţirea activităţii referitoare la relaţia cu cetăţenii
4.
luarea tuturor măsurilor necesare pe linie de stare civilă şi evidenţă a
persoanelor în contextul proceselor electorale din acest an;
5.
schimbarea aparaturii informatice cu noi calculatoare performante la
nivelul necesităţilor actuale, achiziţionarea de aparatură foto şi de amprentare în
vederea desfăşurării activităţilor de preluare a documentelor pentru obţinerea cărţii
electronice de identitate;
6.
identificarea unui spaţiu necesar desfăşurării activităţii în acelaşi loc
pentru cele două servicii componente ale SPCLEP
7.
programarea în sistem online a căsătoriilor
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DIRECŢIA ŞCOLI

Au fost finalizate lucrările de modernizare şi mansardare la Grădiniţa P.P. Nr. 16.
Au fost reabilitate două faţade şi a fost schimbată tâmplaria de lemn cu geam
termopan cu tâmplărie de lemn pe două faţade la Şcoala Gimnazială „Dr. Bernady
Gyorgy” – valoarea contractului: 438.197,69 lei + TVA.
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Au fost făcute reparaţii la şarpanta Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuşi” –
valoarea contractului: 80.452,77 lei + TVA.
Au fost montate camere de supraveghere la: Liceul Tehnologic „Emil Dandea”,
Grădiniţa P.P. Rândunica, Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” şi au fost montate
sisteme antiefracţie la: Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”, Grădiniţa P.P.
Rândunica, Liceul Tehnologic „Traian Vuia” – valoarea contractului: 40.120,00 lei +
TVA.
A fost achiziţionat mobilier la Grădiniţa P.P. Nr. 16 – valoarea contractului:
120.768,00 lei + TVA.
Au fost amenajate cabinetele medicale la Liceul Tehnologic „Traian Vuia” şi la
Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian” – valoarea contractului: 35.813,65 lei + TVA.
Au fost făcute reparaţii la împrejmuiri pentru: Liceul Tehnologic „Aurel Perşu”,
Grădiniţa P.P. Rândunica, Şcoala Gimnazială Dacia-Corp A, Grădiniţa P.P. Nr. 16,
Grădiniţa P.P. Nr. 15, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” şi Şcoala Gimnazială
„Liviu Rebreanu” – valoarea contractului: 59.684,95 lei + TVA.
Au fost date materiale de construcţie la toate unităţile de învăţământ din
municipiul Tîrgu Mureş – valoarea contractului: 120.796,42 lei + TVA.
Au fost date materiale igienico-sanitare la toate unităţile de învăţământ din
municipiul Tîrgu Mureş – valoarea contractului: 64.516,13 lei + TVA.
Au fost făcute lucrări de renovare şi a fost zugrăvită integral în interior Grădiniţa
P.N. Nr. 4.
Au fost făcute lucrări de hidroizolaţii la: Şcoala Gimnazială Nr. 7, Şcoala
Gimnazială Friedrich Schiller, Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu”, Liceul Tehnologic
„Electromureş”, Grădiniţa P.P. Nr. 10, Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”,
Grădiniţa P.P. Nr. 12 – valoarea contractului: 435.483,88 lei + TVA.
Au fost reabilitate integral câteva săli de clasă la unităţile de învăţământ din
municipiul Tîrgu Mureş.
Au fost făcute lucrări de reabilitare, pardoseli în sălile de sport ale Liceului
Tehnologic „Constantin Brâncuşi” şi Liceului Teoretic „Gheorghe Marinescu” –
valoarea contractului: 161.290,32 lei + TVA.
Au fost făcute lucrări de reparaţii la circuite electrice şi tablouri de înpământare la
unităţile de învăţământ aparţinătoare municipiului Tîrgu Mureş – valoarea contractului:
75.443,83 lei + TVA .
Au fost făcute lucrări de reparaţii la amfiteatrul de la Şcoala Gimnazială
„Europa” – valoarea contractului: 32.233,53 lei + TVA .
Au făcut lucrări de înlocuire tuburi fluorescente cu tuburi led la Şcoala
Gimnazială Friedrich Schiller, Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” , Grădiniţa P.P.
„Dumbrava Minunată” – valoarea contractului: 79.121,80 lei + TVA .
Au fost făcute lucrări de întreţinere, reparaţii, verificări tehnice periodice la
centralele termice şi achiziţii piese de schimb – valoarea contractului: 129.032,25 lei +
TVA.
Au fost făcute lucrări de reabilitare la grupuri sanitare din unităţile de învăţământ
aparţinătoare municipiului Tîrgu Mureş.
Au fost achiziţionate plăcuţe pentru economisirea energiei electrice în sălile de
clasă în unităţile de învăţământ - valoarea contractului: 24.096,78 lei + TVA.
Au fost încheiate contracte pentru următoarele lucrări:
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- Înlocuire tâmplărie lemn cu PVC şi geam termopan – valoarea contractului:
914.242,70 lei + TVA,
- Reabilitare integrală Grădiniţa Rază de soare – valoarea contractului:
436.680,53 lei + TVA şi
- Amenajări interioare, extinderea şi reabilitarea termică la Şcoala Gimnazială
„Alexandru Ioan Cuza” – valoarea contractului: 1.380.023,05 lei + TVA.
- Mentenanţă panouri solare – valoarea contractului: 63.630,00 lei + TVA.
Au fost făcute lucrări de automatizare şi mentenanţă la centralele termice –
valoarea contractului: 63.500,00 lei + TVA.
A fost achiziţionată o tabelă electronică la Şcoala Gimnazială „Serafim Duicu” –
valoarea contractului: 22.590,00 lei + TVA.
Au fost făcute lucrări de reabilitare la atelierele tehnice ale Liceului Tehnologic
„Emil Dandea” – valoarea contractului: 116.744,69 lei + TVA.
Au fost achiziţionate medicamente pentru cabinetele medicale din subordinea
Consiliului Local în valoare de 72.767,09 lei inclusiv TVA, banii au fost primiţi de la
Direcţia de Sănătate Publică Mureş.
Calcularea, urmărirea încasărilor din plata utilităţilor la sălile de sport închiriate,
înregistrarea contractelor pentru acestea, centralizarea OP-urilor primite de la unităţile
de învăţământ cu privire la recuperarea sumelor.
Citirea contoarelor ( energie electrică, termică, gaz, apă ) la internatele şi
cantinele din instituţiile de învăţământ.
Calculul utilităţilor la internatele şi cantinele din instituţiile de învăţământ.
Trimiterea de adrese a sumelor datorate de la internate şi cantine din instituţiile
de învăţământ, precum şi urmărirea recuperării lor.
Calcul privind utilităţile ( energie electrică, termică, apă ) de la spaţiile închiriate
(săli de clasă, chioşcuri, ateliere, aparate de cafea, tonete) din instituţiile de învăţământ,
precum şi urmărirea recuperării lor.
Centralizarea OP-urilor primite de la unităţile de învăţământ cu privere la
recuperarea sumelor la internate, cantine, săli de clasă, chioşcuri, ateliere, aparate de
cafea şi tonete.
Întocmirea referatelor de plată pentru chiriile în spaţiile retrocedate de unităţile de
cult.
Urmărirea plăţii facturilor pentru culte din chirii.
Organizarea cursurilor de igienă pentru personalul din instituţiile de învăţământ.
Centralizarea cererilor primite de la unităţile de învăţământ cu privire la burse,
trimiterea acestor date la Direcţia economică pentru plată.
Primirea şi centralizarea datelor cu privire la costul standard per elev.
Primirea şi centralizarea datelor cu privire la programul guvernamental „Laptele
şi cornul” din unităţile de învăţământ.
Urmărirea consumurilor (energie electrică, gaz, apă ) la instituţiile de învăţământ.
Centralizarea cererilor primite de la unităţile de învăţământ cu privire la
decontarea navetei pentru personalul didactic şi nedidactic, trimiterea acestor date la
Direcţia economică pentru plată.
Inventarierea mijloacelor fixe din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat.
A fost încheiat contractul de servicii privin transportul deşeurilor de la cabinetele
medicale – valoarea contractului: 18.225,00 lei + TVA.
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Au fost iniţiate şi aprobate de către Consiliul Local următoarele hotărâri:
1. HCL nr. 33 din 29/01/2015 privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş pentru anul
şcolar 2015 – 2016 (atacată în instanţă în Contencios administrativ).
2. HCL nr. 88 din 26/03/2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare modernizare extindere
imobil Gimnaziul Al. Ioan Cuza corp B din Municipiul Tîrgu Mureş”.
3. HCL nr. 136 din 28/05/2015 privind aprobarea actualizării protocolului privind
trecerea terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş în administrarea acestora.
4. HCL nr. 137 din 28/05/2015 privind solicitarea transmiterii imobilului situat în
Tîrgu Mureş str. Aleea Carpaţi nr. 5, din domeniul public al Judeţului Mureş în
domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş.
5. HCL nr. 171 din 25/06/2015 privind unele măsuri în reglementarea înscrierii
provizorii în cartea funciară a unui teren în favoarea Municipiului Tîrgu Mureş.
6. HCL nr. 186 din 30/07/2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Proiectare şi execuţie mansardare
Colegiul Naţional Unirea”.
7. HCL nr. 187 din 30/07/2015 privind stabilirea tarifelor de bază lunare pe mp
pentru chiria spaţiilor aflate în administrarea unităţilor de învăţământ şi proprietatea
Municipiului Tîrgu Mureş.
8. HCL nr. 188 din 30/07/2015 privind aprobarea încheierii unui contract de
preluare cu titlu gratuit a unei hale aparţinând S.C. Romur S.A.
9. HCL nr. 189 din 30/07/2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Demolarea şi amplasarea unei hale
în vederea dotării unei şcoli profesionale”.
10. HCL nr. 225 din 25/08/2015 privind aprobarea încheierii unui contract de
închiriere între Municipiul Tîrgu Mureş şi Parohia Romano-Catolică nr.1 Tîrgu Mureş.
11. HCL nr. 244 din 24/09/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei
de 250.000 lei pentru achiziţionarea de mobilier şi dotări pentru Grădiniţa cu Program
Prelungit nr. 16 Tîrgu Mureş.
12. HCL nr. 245 din 24/09/2015 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei
de 50.000 lei + TVA pe anul 2015 şi a sumei de 700.000 lei +TVA pe anul 2016 pentru
realizarea lucrărilor la obiectivul „Modernizare bază sportivă la Liceul cu Program
Sportiv Szasz Adalbert”.
13. HCL nr. 246 din 24/09/2015 privind aprobarea alocării sumei de 3.500.000 lei
din care pentru anul 2015 se va cheltui suma de 150.000 lei inclusiv TVA iar în anul
2016 se va cheltui suma 3.350.000 lei inclusiv TVA, reprezentând valoarea investiţiei
pentru obiectivul „Studiu de fezabilitate ProiectTehnic, execuţie mansardare şi
reabilitare faţadă interioară la Şcoala Gimnazială Dr. Bernady Gyorgy”.
14. HCL nr. 247 din 24/09/2015 privind aprobarea alocării sumei de 1.038.850 lei
pentru obiectivul „Proiectare şi execuţie mansardare Colegiul Naţional Unirea”.
15. HCL nr. 289 din 05/11/2015 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici
privind obiectivul de investiţie: “Mansardarea şi reabilitarea internatului – Liceul de
Artă Tîrgu Mureş”.
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16. HCL nr. 291 din 05/11/2015 privind numirea în calitate de reprezentanţi ai
Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş cu atribuţiile aferente în consiliile de
administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Tîrgu Mureş, în anul şcolar
2015 – 2016.
17. HCL nr. 292 din 05/11/2015 privind aprobarea schimbului de teren şi clădiri între
Municipiul Tîrgu Mureş şi Parohia Romano-Catolică nr.1 Tîrgu Mureş ( va fi revocată
la proxima şedinţă ).
18. HCL nr. 300 din 26/11/2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local
Tîrgu Mureş nr. 291 din 05.11.2015 referitoare la numirea în calitate de reprezentanţi
ai Consiliului Local Tîrgu Mureş cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie
ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Tîrgu Mureş în anul şcolar 2015 – 2016.
19. HCL nr. 340 din 17/12/2015 privind aprobarea achiziţionării unei suprafeţe de
teren de 2621 mp situată în Tîrgu Mureş, str. Mărăşti nr. 1.
20. HCL nr. 361 din 17/12/2015 privind prelungirea termenului de finalizare a
proiectului “MANSARDAREA ŞI REABILITAREA INTERNATULUI LICEULUI
DE ARTĂ TÎRGU MUREŞ” şi includerea în lista de investiţii pe anul 2016 a sumelor
necesare din bugetul local.

SERVICIUL ACTIVITĂŢI CULTURALE, SPORTIVE, TINERET ŞI
LOCATIV

I. Activitatea în cadrul Comisiei locative:
- în cadrul şedinţelor periodice au fost analizate solicitările privind problemele
locative pentru care au fost date diferite soluţii (aprobarea/respingerea cererilor,
redirecţionarea către alte compartimente), prin care au fost aprobate următoarele:
-repartizări de spaţii locative din fondul locativ existent:
- locuinţe achiziţionate (Benţa): 29
- locuinţe sociale:

7

-locuinţe pentru persoane evacuate
din case retrocedate:

4

- locuinţe pentru pensionari:

6

- locuinţe pentru tineri-ANL:

21

- locuinţe fond de stat:

2

- locuinţe de serviciu:

3
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Total: 72 de locuinţe repartizate.
-recazări: 2 cazuri
-schimburi de locuinţe: 10 cazuri
-în acest sens s-au elaborat:
-Dispoziţii de primar: 10
-Proiecte de hotărâri şi expuneri de motive: 6
II. Gestionarea bazei de date privind solicitările de locuinţele din fondul locativ al
municipalităţii:
- au fost întocmite listele solicitanţilor de locuinţe sociale (410 cereri), chirie fond de
stat (38 cereri), pensionari (40 cereri);
- a fost întocmită evidenţa privind solicitanţii de locuinţe din categoria chiriaşilor
evacuaţi/evacuabili din case retrocedate foştilor proprietari ţinând cont de data
expirării perioadei de 5 ani de la retrocedarea imobilului (21 cereri);
- a fost ţinută evidenţa privind solicitările de subvenţie pentru chiriaşii apartamentelor
situate în B-dul Pandurilor nr. 44-46.

III. Diverse:
- au fost elaborate diferite referate, informări, puncte de vedere etc. cu privire la
soluţionarea unor probleme locative şi specifice direcţiei
- au fost verificaţi toţi chiriaşii ANL privind legalitatea deţinerii locuinţelor
- a fost asigurată activitatea cu publicul, fiind oferite lămuriri în domeniul locuinţelor
- îndosarierea corespondenţei, pregătirea materialelor pentru arhivare
- tehnoredactarea răspunsurilor la cereri, sesizări, petiţii, precum şi a altor acte legate
de sfera de activitate.
Activităţi preconizate pe anul 2016
Pe parcursul anului 2016 se preconizează desfăşurarea mai multor activităţi, printre
care:
Elaborarea referatelor pentru comisia de locuinţe precum şi a dispoziţiilor care
rezultă din activitatea comisiei;
Elaborarea proiectelor de hotărâri specifice activităţii compartimentului;
Calcularea punctajelor la dosarele de locuinţe depuse ( oct. – dec.);
Tehnoredactarea documentelor cu specific problemelor locative;
Asigurarea relaţiei cu publicul, respectiv cu solicitanţii de locuinţe;
Pregătirea documentelor cu specific locativ pentru arhivare şi arhivarea acestora;
Recazarea chiriaşilor din str. Băneasa nr.8.

-
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REFERITOR LA SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢE
I. Activitate în cadrul Comisiei de specialitate pentru repartizarea spaţiilor cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţe:
-în şedinţele lunare ale comisiei pentru analizarea problemelor legate de spaţii cu
altă destinaţie decât locuinţă au fost discutate următoarele cazuri:
1. prelungiri de contracte de închiriere: 51
2. repartizare de spaţii: 8
3. solicitare de spaţiu: 4 pentru anul 2015 (conform listei) + 5 în afara termenului legal
4. diverse: 7
Au fost elaborate:
- 6 proiecte de hotărâri şi expunere de motive;
II. Gestionarea eficientă a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă
- a fost verificat modul de folosire şi de întreţinere a spaţiilor cu altă destinaţie decât
locuinţă la un număr total de 56 spaţii din care:
a)

ONG şi partide politice - 49

b) Instituţii bugetare : -3
c)

Beneficiari ai legii nr. 341/2004:- 1

d) Societăţi comerciale: -3
-am efectuat lucrări pregătitoare necesare luării deciziilor pentru utilizarea mai
eficientă a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe
- am efectuat demersuri privind recazarea asociaţiilor/fundaţiilor
-am efectuat demersuri în vederea identificării unor încăperi pentru rezolvarea
situaţiei locative a serviciilor publice municipale precum şi pentru arhivarea
documentelor.
III: LITIGII: Am reprezentat instituţia în 19 litigii. Pentru cauzele aflate în faţa
instanţelor judecătoreşti am efectuat muncă administrativă după cum urmează:
- evaluarea dovezilor şi pregătirea strategiei pentru susţinerea dosarului
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- desfăşurarea proceselor prin ţinerea evidenţei termenelor de proces
-întocmirea actelor necesare şi prezentarea la termenele de judecată cu completări şi
dovezi noi (precizări, note de şedinţe, concluzii scrise etc.)
IV. Măsuri cu privire la reactualizarea bazei de date
Au fost reactualizate şi aprobate listele solicitanţilor de spaţii cu altă destinaţie decât
locuinţă pentru anul 2016, astfel:
-asociaţii neguvernamentale – 8 solicitanţi,
-partide politice – 3 solicitanţi
- instituţie publică – 1 solicitant
-am procedat la preluarea dosarelor în vederea reactualizării listei solicitanţilor de
spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe pentru anul 2016.
V . Diverse
- a fost întocmită Notificare precum şi Decizie de impunere în vederea recuperării
creanţelor datorate
- au fost întocmite puncte de vedere, informări referitoare la imobilul situat în str. Gh.
Doja nr. 9.
– au fost elaborate diferite referate, informări, puncte de vedere etc. cu privire la
soluţionarea unor probleme locative şi specifice direcţiei
- au fost efectuate deplasări pe teren la sesizarea petenţilor ori de câte ori rezolvarea
problemei locative a impus verificarea la faţa locului
- au fost oferite lămuriri scrise/verbale la problemele ridicate de petenţi cu privire la
aplicarea legislaţiei
- a fost asigurată activitatea cu publicul, fiind oferite lămuriri în domeniul spaţiilor
- îndosarierea corespondenţei, pregătind materialele pentru arhivare
- tehnoredactarea răspunsurilor la cereri, sesizări, petiţii, precum şi a altor acte legate
de sfera de activitate.
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Activităţi preconizate pe anul 2016

Pe parcursul anului 2016 se preconizează desfăşurarea mai multor activităţi,
printre care:
-reprezentare în faţa Instanţelor Judecătoreşti conform specificului DASCP
-evaluarea dovezilor şi pregătirea dezvoltării strategiei pentru susţinerea
dosarului
- desfăşurarea proceselor prin ţinerea evidenţei termenelor de proces
-întocmirea actelor necesare şi prezentarea la termenele de judecată cu
completări şi dovezi noi (precizări, note de şedinţe, concluzii scrise etc.).
- preluarea anuală a dosarelor pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de
locuinţe
-verificarea modului de folosire şi de întreţinere a spaţiilor cu altă destinaţie
decât aceea de locuinţe.
- soluţionarea problemelor locative prin prezentarea de referate Comisiei de spaţii
cu altă destinaţie decât locuinţă lunar
- pregătirea materialelor pentru Consiliul Local Municipal
- tehnoredactarea răspunsurilor la cereri, sesizări, petiţii, precum şi a altor acte
legate de sfera de activitate.
- asigurarea asistenţei juridice la nivelul direcţiei.

SERVICIUL PUBLIC DE UTILITĂŢI MUNICIPALE

a. Implicarea activă în organizarea şi asigurarea desfăşurării evenimentelor
culturale majore ale oraşului, a altor evenimente ce s-au desfăşurat în 2015 în Parcul
Municipal, Centrul Cultural Mihai Eminescu, Piaţa Trandafirilor, Teatrul de Vară,
Cinematograful Arta şi Platoul Corneşti: spectacole de teatru în aer liber şi spaţii
neconvenţionale, concerte, recitaluri cultural - artistice în spaţii interioare şi exterioare;
colocvii, conferinţe, expoziţii de pictură şi artă plastică, seminarii cu teme culturalartistice; festival de film; gale de film; activităţi şi evenimente cu caracter intercultural
şi interetnic; festivaluri folclorice şi etnografice; târguri meşteşugăreşti, evenimente
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complexe pentru copii; lansări de cărţi, reviste; întâlniri cu oameni de cultură;
manifestări organizate de asociaţii, organizaţii şi firme private cu caracter naţional şi
internaţional.
b. Pentru funcţionarea generală a Cetăţii, Teatrului de Vară, Centrului Cultural Mihai
Eminescu, Casei de Oaspeţi, Platoului Corneşti, Cinema Arta şi a celorlalte obiective
din cadrul S.P.U.M.. facilităţile funcţionale sunt absolut necesare. Acestea au constat în
2015 în:
Continuarea lucrărilor pentru reamenajarea şi conservarea Cetăţii Medievale,
amenajarea şi asigurarea logisticii pentru evenimentele majore din Cetate, Platoul
Corneşti, Centru şi alte locaţii: Zilele Târgumureşene, Festivalul Vinului, Târgul de
Crăciun.
Preocupare deosebită pentru locaţiile de agrement: orăşelul şi patinoarul copiilor (cu
2200 mp patinoare, căsuţe – zone de odihnă şi alimentaţie publică) lucrări de
întreţinere în parcurile pentru copii - obiecte noi de joacă, noi suprafeţe cu dale de
cauciuc, podină de lemn şi dale înierbate, mobilier pentru parcuri, patinoar, terenuri de
badminton.
Lucrări de investiţii – mansardare academia de sport prin suplimentarea cu 30 de locuri
de cazare.
Alte lucrări: la cimitirele municipale realizarea a 2 camere frigorifice, a 2500 mp de
alei cu calup de piatră la cimitirul municipal Remetea şi 1600 mp de asfalt la cimitirul
municipal Livezeni; au început lucrările la stadionul municipal cu sprijinul federaţiei
române de fotbal prin pregătirea şi însămânţarea suprafeţei de gazon, lucrări de
consolidare a tribunelor şi realizarea infrastructurii pistei de alergare.

Activităţi Cinema Arta 2015 (Proiecţii de film, concerte, festivaluri de film)

Data

Activitate

Organizator

13 – 15
Feb.

Zilele Filmului Maghiar

Asociaţia Culturală
K’arte şi Spum

24
Februarie

Program Special de Dragobete

Spum şi Cinema
Arta

27.02 –
28.03

„British Documentary” – Proiecţii gratuite de
documentare britanice premiate

Asociaţia Culturală
K’arte şi Spum
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28
Februarie

Maraton Oscar 2015 – Cele mai bune filme
premiate la Oscar 2015

Primăria Tîrgu
Mureş şi S.P.U.M..

1 Si 8 Mar

Spectacole de filme gratuite pentru doamne şi
domnişoare

Primăria Tîrgu
Mureş şi S.P.U.M..

9 Martie

„Movie Night” – Maraton de filme pentru
studenţi

Consorţiu Studenţesc
din Romania Studcard

14 Martie

Gala Filmului Romanesc – „Aferim” – cu
participarea actorilor principali şi a regizorului

Mandragora Srl şi
Spum

26.03 –
5.04

Zilele Filmului Polonez

Asociaţia Culturală
K’arte şi Spum

6 – 10
Aprilie

Vizionare de film în cadrul programului
Naţional "Şcoala Altfel"

Şcoli şi grădiniţe din
Judeţul Mureş

18 – 20
Mai

Zilele Oraşului

Primăria Tîrgu
Mureş şi S.P.U.M..

22 – 24
Mai

Festivalul Filmului European

Institutul Cultural
Român, Asociaţia
Karte şi S.P.U.M..

1 Iunie

Vizionare film cu ocazia Zilei Internaţionale a
Copilului

Primăria Tîrgu
Mureş şi S.P.U.M..

1 – 4 Iunie

Filmul European – accesibil tuturor

Marcom Fantastic
Srl şi S.P.U.M..

9 Iunie

Conferinţa de primăvară a Protopopiatului
Ortodox Român Tîrgu Mureş

Protopopiatul
Ortodox Român
Tîrgu Mureş

13 – 14
Iunie

Tres Court – International Film Festival

Asociaţia Karte şi
S.P.U.M..

18 Iulie

Transmisiune live prin satelit de la Maastricht
a Concertului Susţinut de Andre Rieu

D'stars şi Primăria
Tîrgu Mureş
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9 – 11
Oct

Festivalul International de Film Transilvania –
Tiff 2015

Libra Film
Production şi
Primăria Tg Mureş

16 – 18
Oct

Zilele Filmului Norvegian

Asociaţia Karte şi
S.P.U.M..

7
Noiembrie

Spectacol de Gală Film Românesc „Acasă La
Tata”- în prezenţa actorilor principali şi a
regizorului

Mandragora Srl şi
S.P.U.M..

16
Noiembrie

„Movie Night” – Maraton de filme pentru
studenţi

Consorţiu Studenţesc
din Romania Studcard

24
Noiembrie

Conferinţa de toamnă a Protopopiatului
Ortodox Român Tîrgu Mureş

Protopopiatul
Ortodox Român
Tîrgu Mureş

12 – 13
Noiembrie

Cinema-Edu - Proiect de educaţie
cinematografică dedicat liceenilor

Asociaţia Macondo
şi S.P.U.M..

18 – 19
Decembrie

Gala Filmului de autor

Asociaţia Culturală
K’arte şi Spum

Activităţi Cinema Arta 2015 ( Evenimente culturale, expoziţii, seminare,
lansări de carte)

Data

Activitate

Organizator

21 Ian

Sesiune de branding a oraşului

Universitatea
Cultural Ştiinţifică

22 Ian

Lansare de carte

Universitatea
Cultural Ştiinţifică

29 Ian

Tedex Salon

Universitatea
Cultural Ştiinţifică
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14 Martie

Sesiune Training

Asociaţia Aiisec şi
Univ. Cultural
Ştiinţifică

Martie Mai

Sesiune Leader Ship pentru liceenii oraşului
în domeniul IT

Universitatea
Cultural Ştiinţifică

12 Mai

Festivalul Univ. Petru Maior

Universitatea
Petru Maior

13 Mai

Vizionare şi dezbatere pe tema filmului „De
Ce Eu?”

Ziua Poliţiei Locale
21 Mai

Catedra de Drept a
Univ. Petru Maior
Primăria Tîrgu
Mureş şi Poliţia
Locală

Tedex Whomen

Fund. Com.
Mureş

Gala De Premiere

Sport Club Sacura

Întâlnire între medicii de specialitate mame
şi gravide

Asoc. Erenitenii şi
Drojdienii

August

Festivalul Simfest al Televiziunilor Locale

Asoc Simfest şi
Primăria Tîrgu
Mureş

August

Expoziţie şi Vernisaj Tîrgu Mureş Vechi şi
Nou

Asoc Simfest şi
Primăria Tîrgu
Mureş

12 Sept

Aniversare Remenyik Sandor

Universitatea
Cultural Ştiinţifică

12 Sept

Lansare de Carte - Christescu Adrian –
Destinul Lupului Singuratic

Uniunea
Scriitorilor Tîrgu
Mureş

18 Nov.

Festivalul Unifest

Universitatea
Cultural Ştiinţifică

29 Mai
12 Iunie
15 Iunie
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26 Noi

Comedia Clasică Românească – Vizionare
seria Brigada Diverse
Seminar şi dezbatere a operatorilor de cablu

12 Dec

Decembrie

Decembrie

Casa de Cultură a
Studenţilor
Libra Film
Production

Conferinţă energetică

Universitatea
Cultural Ştiinţifică

Premiile Literare

Uniunea
Scriitorilor şi
Univ. Cultural
Ştiinţifică

Evenimente 2015 Parcul Municipal, Platoul Corneşti, Teatrul de Vară
2015
Ianuarie
Februarie

Parc Municipal
Patinoarul
Copiilor
Patinoarul
Copiilor

Platoul Corneşti
-

Teatru De
Vara
-

Martie
Aprilie

Marşul Inimii
Cros Asociaţia
Arsenal Activitate
Direcţia de Sport
Mureş
Sc Biketrade SrlEvenimentul Bike Test
University Motion
Festival Umfest In
Programul Umf 70
Sc Master Ski And
Bike – Campionatul
Balcanic şi Naţional de
Cross Duothalon 2015
Asociaţia Arssenal
România Supporters
Club – Cross Caritabil
,, Be A Gunner, Be A
Runner
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Mai

Iunie

Iulie

August

Dental WeekendGuiness World
Records
Zilele Oraşului
18-24.05.2015

Classic Days
2015- Raliul
Maşinilor de
Epocă

Medifun

Digital
Transilvania

Asociaţia Femeia
Mileniului IIIEveniment ,, Femeile
Înconjoară Pământul,,
Cs. Master SkilbikeCampionatul balcanic
şi Naţional de Cross
Dutahlon 2015
Bike Test
University Morion
Festival
Zambie Walk
Ascotid Trail Race –
Asociaţia Copiilor şi
Tinerilor cu Diabet
Zilele Sportive ale
Grădiniţei Ştefania
Manifestări în spaţiu
public care includ
proiecţie de film şi foc
de tabără- American
Night.
Clubul Interact Club
Asociaţia Club Sportiv
,,Şoimii Mureşului”Tir Cu Arcul
Ziua Copilului
Festivalul Internaţional
Digital Transilvania
Asociaţia Clubul
,,Şoimii de Mureş,,
Uniunea Generală a
Pensionarilor – Ieşire
la Iarba Verde
Concert de Muzică
Creştină pentru Copii
Medifun
Concert de Muzică
Creştină ,,Cu Copii şi
pentru Copii,,Biserica Creştină
Penticostală Speranţa

Gaşca Zurli

Nomand
International
Film Festival –
Cinema în aer
liber
Concert în Aer
Liber

Concert în aer
liber

Festivalul
Internaţional de
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Septembrie

Octombrie

Noiembrie
Decembrie

Euro Oldtimer
And Young
Timer Asociaţia
Culturală
Defender
Universitatea
Culturală Eveniment
Expo Canin
Dracula Dog
Show- Asociaţia
Chinologica
Eveniment
Sandoz
Digital
Transilvania
30.0904.10.2015Simfonii de
Toamnă Festivalul
Vinului şi a Artei
Meştelşugăreşti
Ediţia XV
Deschiderea
oficială a
patinoarului
06.12.2015

Folclor
Recital Junii
Tîrnavei
Ziua Limbii
Române
Jocul Din
Bătrâni Editia
XXXIII –
Teatrul de Vară
Universitatea
Cultural
Ştiinţifică

Asociaţia Sănătate şi
Speranţă - Proiectul
,,Ieşi Afară,, - Jocuri
de echipă Cursă cu
obstacole

Eveniment –
Asociaţia
Persoanelor cu
Dizabilităţi
Locomotorii
Din Jud. Mureş
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Activităţi desfășurate în Cetatea Tîrgu Mureş 2015
În cadrul proiectului de reabilitare se regăsesc lucrări de consolidare, reamenajare
şi reabilitare a clădirilor, aleilor, sistemelor de apă, canalizare şi drenaj, precum şi
restaurarea componentelor artistice din incinta Cetăţii. Toate cele 4 corpuri de clădire
din cetate au intrat în reabilitare, precum şi cele 7 bastioane – tăbăcarilor, mic, porţii,
croitorilor, măcelarilor, dogarilor şi blănarilor, cu destinaţii bine stabilite: teatre,
expoziţii, ateliere şi alte spaţii de manifestare artistică şi culturală cu o serie de facilităţi
specifice turismului cultural.

Amplul proiect a prevăzut restaurarea componentelor artistice – picturi, stucaturi,
fresce, elemente decorative exterioare, tâmplării – amenajarea căilor de acces
pietonale, instalaţii de iluminat, restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor (zidurile
exterioare şi interioare), amenajări peisagistice şi a unui parc arheologic pentru
evidenţierea obiectivului reabilitat, reclame şi indicatoare turistice.
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Odată cu trecerea în faza finală de reabilitare au început şi activităţile de punere în
valoare:
Martie 2015 – plantare de arbori.
Septembrie 2015 – redeschiderea cetăţii pentru public, spectacol extraordinar al
Filarmonicii de Stat din Tîrgu Mureş.
Octombrie 2015 – conferinţă de presă Procultura europeană succedată de un concurs
gastronomic, unde s-au pregătit preparate tradiţionale ardeleneşti.
Toate aceste acţiuni şi manifestări au încântat tîrgumureşenii care au participat direct
sau prin mijloace mass-media.
Casa de Oaspeţi
Organizare diferite evenimente : nunţi, botezuri, mese organizate ocazional.
Deservirea clienţilor: terasă, restaurant.
Deservirea sportivilor: Asociaţia Fotbal Club ASA 2013, FRF –Centrul de
excelenţă.
Cazare: grupuri organizate, turişti.
Academia de Sport

Întreţinerea bazei sportive: terenuri de fotbal, terenuri de tenis, sală de forţă, SPA.
Deservirea clienţilor: închirieri terenuri, etc.
Deservirea sportivilor: Asociaţia Fotbal Club ASA 2013, FRF - Centrul de
excelenţă, diferite cluburi sportive.
111

COMPLEXUL DE AGREMENT ŞI SPORT „MUREŞUL”

Pentru pregătirea sezonului ne-am străduit, ca în fiecare an, să primim publicul
vizitator începând de la intrările principale, căile de acces auto, aleile pietonale şi
promenadă, parcări şi tot ce vine spre confortul celor ce vor să îşi petreacă timpul liber
în Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul”.
I.
Amenajarea parcului de joacă pentru copii a fost necesară pentru
crearea unui mediu propice stimulării imaginaţiei, sociabilităţii, dezvoltării fizice şi a
abilităţilor de coordonare motrice. Aceasta trebuie să se integreze armonios în peisajul
urban şi să fie un loc de relaxare pentru adulţii care însoţesc copii.Toate elementele de
joaca pentru copii au fost realizate în conformitate cu standardele europene.
Structura de rezistenţă a elementelor componente a echipamentelor permit
accesul mai multor copii simultan şi nu există zone de gâtuire care să pună în pericol
securitatea şi integritatea corporală a copiilor, să reziste condiţiilor de solicitare din
cele mai nefavorabile.
Elementele componente principale ale sistemului coerent de jocuri sunt 14 cuburi
din oţel fixate în beton după cum urmează: Cub standard – 6 buc cu doua nivele –
(4 x 4 x 4,2 m)
–
–
–
–
-

Cub cu element de căţărare tip caroiaj – 5 buc
Cub cu element de căţărare tip păianjen – 3 buc
Pasarelă 7 M – 10 buc
Pasarela 13 m – 4 buc
Tobogane 5 tipuri – total 37 buc –
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Toboganele sunt caracterizate – dupa formă, în cinci tipuri şi sunt executate din
răşini poliesterice armate cu fibră de sticlă, vopsite în diferite culori şi care trebuie să
reziste la abraziune şi la UV: - tobogan ondulat
-

tobogan drept

–

tobogan curbat

–

tobogan spirală

–

tobogan tubular 360O

Amplasarea toboganelor este făcută astfel încât există de jur împrejur un spaţiu
de minim 1,5 m lăţime, spaţiu de siguranţă şi intervenţie, care este acoperit cu covor de
cauciuc gros de 50 mm destinat special în acest scop. Acest covor de cauciuc are rolul
de a absorbi forţa loviturii şi de a limita efectele accidentării în caz de cădere de la
înălţime.
Elementele şi ansamblurile de joc prezentate sunt destinate copiilor de peste trei
ani. Aici se pot juca simultan între 120 – 180 de copii.
Intrarea în parcul de joacă se face prin alei pavate în interiorul parcului vor fi alei de
legătură din pavaj vibropresat şi covoare de cauciuc din plăci colorate cu dimensiunile
de 50 x 50 cm.
La pasarelele de trecere şi cele 14 cuburi podeaua a fost executată din dulapi de molid
(grosimea de 4,8 cm) şi lăţimea de 10 – 15 cm.
Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor
executate, plătibil executantului de către achizitor este de :
- 1.153.426,96 lei, la care se adaugă TVA, din care
- din bugetul pe anul 2015 suma de 482.870,97 lei, la care se adaugă TVA,
- iar din bugetul pe anul 2016 suma de 670.555,99 lei, la care se adaugă TVA.
Pentru dotarea zonei din jurul parcului de joacă amenajat au fost achiziţionate :
-22 buc. figurine pe arc elefant, maşinuţă, căluţ, răţuscă, motocicletă, focă, pisică
-tablă cu ceas
-joc X-O
-băncuţe
-platou masă specială cu tablă de şah
-pubele
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II. Modernizarea terenului de minifotbal - terenul de minifotbal a fost
modernizat, pe suprafaţa terenului de 62 x 42 m s-a aplicat un covor sintetic – gazon
artificial

III. Lucrări de automatizare intrări în CASM –
Obiective urmarite:
- Modernizarea sistemului de taxare
- fluidizarea accesului
- gestionarea încasarilor în timp real şi eliminarea pe cât posibil a fraudelor
- Analiza numărului de vizitatori pe zone de acces şi previzionarea viitorilor vizitatori
Realizarea:
Instalarea unui sistem de acces pe baza de carduri de proximitate unice sau pe bază de
abonamente. Selecţia se face prin turnichete instalate la cele 2 intrări principale – 4
bucăti în partea de acces dinspre pasarela pitonală, 3 bucăti la intrarea dinspre
terenurile de sport, respectiv câte un turnichet la 2 zone de acces dinspre Bazinul
Olimpic şi staţia de tratare şi filtrare a apei (bariera drum acces auto Casa de Oaspeţi).
Pentru instalarea acestor echipamente au fost pregătite zonele de acces cu platforme
plane betonate sau cu pavaj de trafic pietonal, copertine pentru protejarea turnichetelor
şi a echipamentelor electronice de control acces şi camera video pentru monitorizarea
sau vizualizarea activităţii. Pentru protejarea echipamentelor şi a personalului angajat,
la cele 2 puncte de taxare dinspre Bazinul Olimpic şi staţia de tratare şi filtrare a apei
au fost montate 2 cabine de pază 150 x 150 cm. din fibră de sticlă, tip sandwich, cu
spumă poliuretanică rigidă, tâmplărie realizată din aluminiu.
Toate punctele de acces au fost dotate cu calculatoare pentru emiterea cardurilor de
acces şi emiterea bonurilor fiscale către client. Calculatoarele şi echipamentele de
control acces au fost conectate în reţea de date pe infrastructură de comunicaţie
realizată cu fibra optică. Datele sunt gestionate în clădirea biroului administrativ unde
sunt instalate echipamentele (controler acces, DVR stocare video şi bază de date).
Camerele video sunt instalate în aşa fel încât să surprindă zona de acces prin
turnichete.
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IV. Reparaţii bazin 5A + 5B cu tobogane din CASM - Bazinul 5A + 5B cu
tobogane are o suprafaţa de 3.570 mp., este compus din două bazine cu adâncimea de
70 cm. despărţite printr-o platformă din beton, pe unde se face accesul la jgheaburile
toboganelor, bazinul este înconjurat de spălătorul de picioare şi face legătura cu
bazinul printr-un şanţ de preaplin, este dotat cu 6 duşuri, bazinul este din beton vopsit
cu vopsea pe bază de răşini acrilice şi apă.
Pentru a îmbunătăţii calitatea serviciilor oferite şi atingerea obiectivelor propuse,
pentru evitarea deteriorării calităţii apei din bazin, cât şi pentru evitarea unor posibile
accidente (răniri ), din cauza crăpăturilor existente a fost necesară executarea unor
lucrări de reparaţii ale bazinului. Pe toată suprafaţa bazinului au fost executate lucrări
de reparaţii şi a fost aplicat un strat de consistenţă membrană poliuretanică de culoare
albastră.
V. La sfârşitul lunii august a fost dat în folosinţă terenul de fitness în aer liber,
situat în imediata apropiere a terenului de minifotbal (old-boys).
Pentru buna desfăşurare a activităţii în sezonul estival în anul 2015 au fost exectutate
lucrări de întreţinere, reparaţii şi înfrumuseţare a bazinelor de înot, bazinele pentru
copii şi tobogane, adică – placare cu gresie, faianţă, vopsitorii şi lucrări de reparaţii
necesare pentru sistemul de alimentare cu apă a toboganului de la bazinul de 1,20 m şi
duşuri.
Zona din jurul bazinelor de îmbăiere a fost dotată cu mobilier de agrement şi grădină,
după cum urmează :
-30 buc. lăzi hexagonale
-16 buc. lăzi dreptunghiulare
-8 buc. lăzi pătrate cu şezut
-8 buc. lăzi hexagonale cu şezut
-10 buc. leagăn din lemn
-6 buc. balansoar din lemn
-6 buc. foişoare
În luna august 2015 Bazinul Olimpic a fost închis pentru public, pentru efectuarea
lucrărilor de revizii tehnice anuale. În această perioadă au fost efectuate lucrări de
revopsire a bazinului olimpic (fundul şi pereţii acestuia), revizii şi reparaţii la
termosuflantele cu aer cald, la instalaţiile de încălzire a apei din bazin, la instalaţiile de
tratare şi recirculare a apei, precum şi lucrări de dezinfecţie generală în incinta
bazinului, la vestiarele de dezbrăcare, la duşuri şi grupurile sanitare.
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La Bazinul Acoperit Piscină ing.Mircea Birău în 2015 :
au fost executate lucrări de reparaţii la sistemul de amplificare intern, a fost
modificat sistemul de taxare şi sistemul de acces – schimbarea sistemului cu încasare la
ieşire. Au fost executate lucrări de reparaţii la sauna-cabină de aburi TYLO pentru a
satisface cerinţele publicului vizitator.
au fost executate lucrări de înlocuire a două tablouri de comandă a iluminatului
electric ambiental
În anul 2015, în baza HCL nr.334 din 27 noiembrie 2014, privind aprobarea pe anul
2015 pentru CASM, au fost încasate sume la:
1.Administraţia Complexului de Agrement şi Sport „Mureşul”
1.631.107,90 lei

=

2.Bazinul Acoperit Piscină „ing.Mircea Birău”

=

353.928,80 lei

3.Bazinul Olimpic

=

172.776,00 lei

TOTAL ÎNCASĂRI 2015

=

2.157.812,70 lei

În anul 2015 s-a înregistrat un număr de peste 200.000 de vizitatori.
ADMINISTRAŢIA SERELOR, PARCURILOR ŞI ZONELOR VERZI
În anul 2015, în sere şi câmpurile de producţie ale A.S.P.Z.V, au fost produse
următoarele cantităţi de material săditor dendro-floricol:
-

răsaduri de plante anuale – 116.870 buc.
răsaduri de plante bienale – 30.000 buc.
Canna indica – 2.825 buc.
arbori ornamentali din diferite specii – 655 buc.
arbuşti ornamentali – 2.900 buc.
plante floricole la ghivece pentru diferite ocazii –3.500 ghiv.
flori tăiate – 30.000 fire

Destinaţia materialului dendro-floricol pe care l-am produs a fost pentru
satisfacerea nevoilor proprii ale municipiului, inclusiv sprijinirea amenajării zonelor
verzi din cadrul asociaţiilor de proprietari şi unităţilor de învăţământ, precum şi crearea
unor disponibilităţi de valorificare pe piaţa liberă.
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Suprafaţa amenajată sub formă de rondouri, rabate, scoaruri,jardiniere a fost
plantată de 2 ori (2 cicluri) - o dată în primăvara anului 2015, cu diferite specii
floricole anuale şi perene ca: Salvia, Dahlia, Petunia, Canna indica, Tagetes, Ageratum,
Coleus, Aecheranthus, Echeveria, Begonia,Pelargonia,Gazania, Irisine, Salvia
fariginata etc. şi o dată în toamna anului 2015, cu specii floricole bienale ca: Miosotis,
Viola şi Bellis. Plantarea acestor suprafeţe a fost realizată cu material săditor provenit
dupa cum urmează:
- din achiziţii:

- arbori – 156 buc

trandafiri – 75 buc
bulbi lalele – 8.000 buc
plante anuale – 23.210 buc
plante perene – 540 buc
plante bienale – 80.160 buc
plante perene – 3.000 buc
rulouri de gazon – 3.000 mp
- din producţie proprie: - plante anuale – 108.090 buc
- plante bienale – 27.000 buc
- arbuşti – 959 buc
Arborii şi arbuştii au fost plantaţi în următoarele locaţii: str.Milcovului, Cartierul
Belvedere, P-ţa Trandafirilor, P-ţa Teatrului, Podul Turbinei, scuar B-dul 1848,
Cetatea Medievală.
În unele zone au fost aplicate rulouri de gazon astfel:
-

Cetate – 1315 mp
Str.Ştefan cel Mare – 845 mp
Piaţa Teatrului - 390 mp
Piaţa Trandafirilor – 30 mp
Casa Tineretului – 30 mp
Sens giratoriu str.Libertăţii cu str.Cuza Vodă – 50 mp
Grădiniţa nr.16(în curte)- str.Sportivilor – 340 mp

În Piaţa Teatrului, Cetatea Medievală şi str. Ştefan cel Mare au fost montate şi sisteme
de irigaţii.
La 35 asociaţii de proprietari şi 5 unităţi de învăţământ li s-au repartizat, în mod
gratuit, în vederea plantării, un nr. de 489 arbuşti, 92 arbori ornamentali şi 1631
răsaduri de plante anuale şi bienale.
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În cursul lunii aprilie 2015 s-a desfăşurat o campanie de plantare a 150 buc arbori din
speciile Tei şi Mesteacăn, împreună cu angajaţii SC Azomureş SA – Zona Furnica,
incinta Grădinii Zoologice şi str.Piatra de Moară.
După încheierea campaniei de plantare, în parcuri au fost executate lucrări specifice
cum ar fi :
executarea lucrărilor de întreţinere a suprafeţelor plantate atât la culturile
floricole, cât şi la cele arboricole din aliniamentele stradale şi parcuri, prin lucrări de
udat, plivit, prăşit, cizelat, fertilizat, tuns covoare florale.
cositul (odată la 10 zile), udatul (zilnic) şi fertilizarea gazonului (lunar) în
parcuri, scuaruri, sensuri giratorii şi intersecţii stradale
tunsul gardurilor vii - 8.500 ml (de 4 ori / an)
TOALETĂRI ARBORI :
În colaborare cu SC Electrica SA au fost toaletaţi 1334 arbori crescuţi în reţeaua
electrică pe următoarele străzi : Fr.J.Curie, Furtunii, Crişan, Zînelor, Bicazului,
Ecaterina Varga, Rândunelelor, B-dul 1 dec.1918, Gheorghe Doja, P-ţa Victoriei,
Avramescu, Bistriţei, Borzeşti, Bradului, Călimanului, Brăilei, Paul Chinezu,
Grădinarilor, Mihai Eminescu, Livezeni, Mărăşeşti, Padeş, Plevna, Călăraşilor,
Crizantemelor, Koos Karoly, Memorandumului, Muncitorilor, Năvodari, Păltiniş,
Sălişte,Secuilor Martiri, Semănătorilor, Solidarităţii, Ştefan cel Mare, 22 dec.1989, 30
decembrie, B-dul Cetăţii, Parcul Eroilor Români.
TOALETĂRI ÎN CARTIERE (Asociaţii de Proprietari şi unităţi de învăţământ)
Cartier Mureşeni : s-au realizat toaletări în 4 asociaţii de proprietari
Cartier Aleea Carpaţi : s-au realizat toaletări în 10 asociaţii de proprietari.
Cartierul 7 Noiembrie : s-au realizat toaletări în 16 asociaţii de proprietari
Cartier Dâmbu Pietros : s-au realizat toaletări în 25 asociaţii de proprietari.
Cartier Tudor : s-au realizat toaletări în 45 asociaţii de proprietari.
În unităţi de învăţământ, s-au realizat toaletări în 15 locaţii : Gimnaziul L.Rebreanu,
Gimnaziul G.Coşbuc, Grădiniţa PP nr.16, Grădiniţa PP nr.10, Grădiniţa Rândunica,
Grădiniţa Licurici, Grădiniţa Dumbrava Minunată, Gimnaziul Al.I. Cuza, Creşa
Remetea, Liceul Fr.Schiller, Grădiniţa Manpel, Şcoala Gen. Nr.6, Grup
Şcolar Ion Vlasiu, Liceul de Construcţii, Gimnaziul Serafim Duicu şi Grădiniţa din
Cartierul Mureşeni.
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Lucrările de tăieri / toaletări au fost realizate de către angajaţii Administraţiei Serelor,
Parcurilor şi Zonelor Verzi în colaborare cu o firmă contractată în acest scop, respectiv
cu 25 de muncitori.
În cartierele oraşului, aliniamentele stradale şi unităţile de învăţământ din municipiu au
fost efectuate lucrări de cosit cu o frecvenţă lunară din luna mai pană în luna
septembrie inclusiv, pe o suprafaţă de aproximativ 170.000 mp/lună. De asemenea, au
fost efectuate şi lucrări de tuns gard viu în cartierele oraşului şi aliniamente stradale din
luna mai până în septembrie( o dată la 2 luni ).

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Activităţi de prevenire specifice perioadei de vară, respectiv sezonul rece

- Realizarea sarcinilor prevăzute pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă în Planul de măsuri pentru sezonul rece 2014 – 2015, al Comitetului Local
pentru Situaţii de Urgenţă
- Întocmirea Planului de măsuri nr.16011/217 din 18.03.2015 pentru prevenirea
riscului la inundaţii şi limitarea acestora pe raza municipiului Tîrgu Mureş, în perioada
23.03.2015 – 30.04.2015 şi realizarea sarcinilor prevazute pentru Serviciul Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă
- Întocmirea Planului de măsuri nr. 34225/386 din 18.06.2015 pentru atenuarea
efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei, prevenirea apariţiei unor focare de
incendii şi instituirea unor măsuri pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
fenomenele meteorologice periculoase pe raza municipiului Tîrgu Mureş pentru
perioada 01 iulie – 31 august 2014, al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi
realizarea sarcinilor prevăzute pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.
- Înştiinţarea instituţiilor şi operatorilor economici cu funcţii de sprijin în
gestionarea situaţiilor de urgenţă pe timpul avertizărilor meteorologice şi hidrologice
(începând cu cod galben)
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Activităţi de informare publică

În baza Graficului de informare publică, nr. 5114/73 din 28.01.2015 au fost
realizate următoarele activităţi:
- Pe raza localităţii au fost efectuat de către compartimentul de prevenire al Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă activităţi de prevenire prin sensibilizarea populaţiei
în legătură cu ” Protecţia antiseismică în interiorul locuinţei şi reguli de comportare pe
timpul şi după producerea unui cutremur”, constând în distribuirea de materiale
instructive – educative la un număr de:
3923 de gospodării individuale, în zona cartierelor Unirii, Libertăţii şi Mureşeni ;
- În luna aprilie, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului
Mureş, în vederea asigurării climatului de ordine şi siguranţă publică pe timpul
Sărbătorilor pascale, s-a desfăşurat acţiunea de informare distribuindu-se la unităţi de
cult de pe raza municipiului pliante cu titlul ”Sărbători pascale în siguranţă”.
- Întocmirea şi publicarea pe site-ul Municipiului Tîrgu Mureş şi în mass-media
locală a articolelor de pregătire a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă.
- Având în vedere prevederile art.32 din Legea 481/2004, privind prevenirea şi
educaţia cetăţenilor pe linie de situaţii de urgenţă, compartimentul de prevenire al
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă în colaborare cu Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă ”Horea” al judeţului Mureş a efectuat în baza Graficului de
informare publică nr. 5114/73 din 28.01.2015, activităţi de informare a cetăţenilor
organizaţi în asociaţii de locatari şi proprietari pe raza municipiului Tîrgu Mureş, cu
privire la următoarele materiale tehnoredactate:
- Obligaţiile asociaţiilor de proprietari privind organizarea activităţii de apărare
împotriva incendiilor;
- Colaborarea cu Dispeceratul 112 în timpul unei urgenţe;
- Reguli de comportare şi acţiune la accident chimic tehnologic;
- Afişe şi pliante de avertizare cu următoarele mesaje: ”Nu tremur la cutremur” şi
”Pune capăt improvizaţiilor, nu vieţii”.
Astfel, au fost distribuite la un număr de 27 asociaţii de proprietari, 40 afişe, 567
materiale informative şi pliante, reprezentanţii acestor asociaţii având obligaţia de a le
afişa la loc vizibil în scările de bloc şi de a le aduce la cunoştinţă persoanelor fizice
afiliate la asociaţia respectivă.
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Activităţi de control pe linie de apărare împotriva incendiilor
şi protecţie civilă

- În baza Graficului de control nr. 3877/51 din 22.01.2015, în perioada februarie –
martie 2015, s-au desfăşurat activităţile de îndrumare şi control la obiectivele din
subordinea Municipiului Tîrgu Mureş, fiind dispuse măsuri şi termene de remediere a
deficienţelor constatate.
- În baza Graficului de control nr. 4514/62 din 26. 01.2015 la instituţiile publice şi
operatorii economici din municipiul Tîrgu Mureş, clasificaţi în funcţie de tipurile de
riscuri specifice, în perioada mai – iunie au fost executate un număr de 11 controale pe
linie de protecţie civilă la instituţiile şi operatorii economici clasificaţi din punct de
vedere al riscurilor specifice.

Activităţi de întocmire şi actualizare a documentelor operative

Întocmirea Graficului de Informare publică pentru anul 2015, al Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;
Întocmirea Graficului de control la instituţiile publice şi operatorii economici din
Municipiul Tîrgu Mureş, clasificaţi în funcţie de tipurile de riscuri specifice pentru
anul 2015;
Întocmirea Graficului de control la obiectivele din subordinea Municipiului
Tirgu Mureş pentru anul 2015;
Planificarea activităţilor de prevenire ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă pentru anul 2015;
Întocmirea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al
municipiului Tîrgu Mureş în anul 2015;
Transmiterea Graficului anual de instruire şi a Tematicii anuale de pregatire pe
linie de situaţii de urgenţă către direcţiile şi serviciile din cadrul Municipiului Tirgu
Mureş;
Întocmirea Planului anual de pregătire şi a Tematicii de pregătire ale Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;
Actualizarea şi implementarea recomandărilor nominalizate în Raportul de audit
intern din anul precedent;
Întocmirea Procedurii privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi măsuri
specifice în cadrul Municipiului Tîrgu Mureş.
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Actualizarea Planului de evacuare al municipiului Tîrgu Mureş;
Actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al municipiului Tîrgu
Mureş.
Întocmirea Planurilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al
municipiului Tîrgu Mureş, de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pe
anul 2015;
Actualizarea Fişei localităţii;
Actualizarea şi centralizarea situaţiilor cu forţe şi mijloacele de intervenţie pe
tipuri de riscuri;
Actualizarea situaţiei instituţiilor publice şi operatori economici deţinători de
deşeuri periculoase;
Revizuirea Protocolului de cooperare încheiat instituţiile publice şi operatorii
din municipiul Tîrgu Mureş implicaţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă;
Actualizarea situaţiei cu obiectivele cu risc chimic şi de explozie care intră sub
incidenţa Hotărârii de Guvern a României nr. 804/2007;
Actualizarea situaţiei cu obiectivele cu risc chimic şi de explozie care nu intră
sub incidenţa Hotărârii de Guvern a României nr. 804/2007;
Actualizarea situaţiei cu sursele radioactive din municipiul Tîrgu Mureş.
Actualizarea Planului de urgenţă la dezastre al municipiului Tirgu Mureş;
Actualizarea componenţelor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al
municipiului Tîrgu Mureş şi a Centrului de Conducere şi Coordonare a Evacuarii şi
transmiterea datelor la I.S.U. “HOREA” al judeţului Mureş şi la Instituţia Prefectului
Judeţului Mureş;
Actualizarea codurilor CBNR în Fişa bunurilor rechiziţionabile pentru 2015;
Actualizarea periodică a Situaţiei cu date operative ale instituţiilor publice şi
operatorilor economici de pe raza Municipiului Tîrgu Mureş, clasificaţi din punct de
vedere al riscurilor specifice.
Actualizarea Schemei organizării avertizării şi alarmării populaţiei
din
municipiul Tîrgu Mureş şi a Planului de înştiinţare şi aducere la sediu a personalului
de conducere pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Activităţi de pregătire, verificare şi de consultanţă în domeniul situaţiilor de
urgenţă
- În data de 15 mai 2015, a fost organizat ”Cursul de instruire în domeniul
situaţiilor de urgenţă” cu reprezentanţii asociaţiilor de locatari/proprietari, din
municipiul Tîrgu Mureş, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
”HOREA” al judeţului Mureş. Au participat 27 preşedinţi/administratori asociaţii de
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locatari/proprietari din Municipiul Tîrgu Mureş, care au primit adeverinţă de
participant la instruire, eliberată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Horea” al
judeţului Mureş.
- În 24 martie 2015 şi 30 iunie 2015, în baza Planului anual de pregătire în
domeniul situaţiilor de urgenţă al Municipiului Tîrgu Mureş, au fost realizate
instructajele trimestriale de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu inspectorii
de protecţie civilă de la instituţii şi operatori economici din municipiu.
- Activităţi de verificare şi consultanţă la întocmirea planurilor de apărare în cazul
unor situaţii de urgenţă provocate de cutremure şi/sau alunecări de teren şi a planurilor
de evacuare în situaţii de urgenţă ale instituţiilor publice şi operatorilor economici din
municipiu, organizaţi pe linie de protecţie civilă, înaintate către Municipiul Tîrgu
Mureş;
- Transmiterea, spre aprobare, către preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă, dl. Primar dr. Dorin Florea, a unui număr de 7 planuri de apărare în cazul
unor situaţii de urgenţă specifice provocate de cutremure şi/sau alunecări de teren şi
planuri de evacuare în situaţii de urgenţă ale operatorilor economici din municipiu;
- Efectuarea instructajului introductiv general în domeniul situaţiilor de urgenţă şi
întocmirea fişelor individuale de instructaj pentru salariaţii nou-angajaţi / transferaţi în
cadrul Municipiului Tîrgu Mureş.
- Pregătirea lunară pe linie de specialitate a personalului Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă.

Activităţi pe linie de înştiinţare – alarmare şi adăpostire

- Verificarea şi întreţinerea lunară a sistemului de înştiinţare – alarmare al
municipiului;
- Realizarea exerciţiului trimestrial de testare a sistemului de alarmare publică al
municipiului Tîrgu Mureş, de informare a populaţiei privind cunoaşterea semnificaţiei
semnalelor de alarmare acustică, şi stabilirea unui cadru comun de verificare a
sistemului judeţean de alarmare publică în 01 aprilie 2015 ora 11.00 (Alarmă la
dezastre) în colaborare cu operatorii economici deţinători de sirene de alarmare
acustică din municipiu;
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- Verificarea zilnică a funcţionării mijloacelor de transmisiuni din dotarea Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Punctul de Comandă Municipal şi asigurarea
securităţii acestora;
- Efectuarea antrenamentului de verificare a gradului de audibilitate în reţeaua radio nr.
22 de înştiinţare unilaterală pe frecvenţe fixe şi a reţelelor radio judeţene în fonie, cu
radioreceptorul „ZEFIR” în frecvenţe judeţeană/naţională şi transmiterea gradului de
audibilitate la I.S.U. „HOREA” al judeţului Mureş în 13 mai 2015;
- Realizarea lucrărilor de reparaţii şi punere în funcţiune a instalaţiei de filtroventilaţie- Punctul de Comandă Municipal
- Efectuarea exerciţiilor lunare organizate de I.G.S.U. cu aparatura F 1001 B;
- Verificarea spaţiilor de adăpostire din Municipiul Târgu Mureş: 22 Decembrie 1989,
Piaţa Gării, Dâmbul Pietros şi Tudor Vladimirescu, în colaborare cu reprezentanţii
S.C. Locativ S.A. şi al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Horea” al judeţului
Mureş.
- Actualizarea situaţiilor specifice pe linie de adăpostire.

Activităţi pe linia apărării împotriva incendiilor

- Actualizarea Planului de intervenţie în caz de incendiu al municipiului Tîrgu
Mureş;
- Activităţi de control pe linia apărării împotriva incendiilor la obiectivele din
subordinea Municipiului Tîrgu Mureş, cu ocazia organizării de manifestări socialculturale şi luarea măsurilor de respectare a normelor pe linia apărării împotriva
incendiilor.
- Actualizarea fişelor obiectivelor din cadrul Municipiului Tîrgu Mureş.
- Activităţi de verificare şi consultanţă la întocmirea planurilor de intervenţie în caz
de incendiu ale obiectivelor din subordinea Municipiului Tîrgu Mureş.
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SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAŢIA GRĂDINII ZOOLOGICE
Ceea mai mare realizare în urma activităţii desfăşurate în anul 2015 considerăm
că este finalizarea lucrărilor la adăpostul de girafe şi popularea cu trei exemplare de
girafe – premieră naţională.

În urma reparaţiei capitale de la adăpostul de lei şi a modificării procedurilor de
lucru am reuşit înmulţirea leilor cu 7 pui, care sunt crescuţi împreună cu părinţii –
premieră pentru activitatea Zoo Tîrgu-Mureş, după 50 ani de activitate.
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Populare cu animale noi cum ar fi: zebre Grevy – trei exemplare (suntem singura
grădină zoologică din România, Bulgaria, Serbia, Croaţia, Ungaria, care avem în
colecţie cea mai frumoasă specie de zebre – specie strict protejată pe plan mondial),
bizoni americani de pădure – 2 exemplare, antilope orix – 4 exemplare, antilope orix
cu coarne spadă – 5 exemplare, capre ibex – 9 exemplare, lemuri – 2 exemplare, o
femelă de râs, un mascul de capibara (pentru a forma o familie), o pereche de papagali
de talie mare - specie strict protejată, papagali agapornis – 1o exemplare, mara - 4
exemplare, potârnici – 5 exemplare, mai multe specii de gâşte sălbatice – 25
exemplare, curcan de mlaştină – 2 exemplare, lebede negre – 4 exemplare, un mascul
de lebădă de vară pentru a forma o familie de 3 exemplare, lebede albe cu gât negru – 2
exemplare, păsări Fudi din Madagascar 10 exemplare, raţe mandarine, caroline,
lingurar, 14 exemplare, fazani regali, păuni albi, două femele de păuni indieni, pasărea
mâncătoare de şerpi – 2 exemplari, un mascul şi trei femele de căpriori. Toate
animalele şi păsările noi au fost obţinute fără plată.
Două exemplare de pui de tigru care au fost crescuţi şi se află împreună cu
părinţii şi ceilalţi tigrii în acelaşi adăpost, procedură corectă
Popularea cu noi exemplare de cerbi carpatini pentru schimbarea sângelui şi
calităţi exemplarelor din colecţie
Înmulţirea cangurilor cu 2 exemplare
Înmulţirea maimuţelor mandrili cu 2 exemplare
Înmulţirea muflonilor, cerbilor lopătari, cerbilor carpatini, pecarilor, mistreţilor,
bivolilor, poneilor, papagalilor, fazanilor, păunilor
AMENAJĂRI:
Lucrări de amploare pentru reamenajarea lacului
Demolarea şi refacerea adăpostului pentru bizoni – în regie proprie
Hrănitori noi şi sărării în majoritatea adăposturilor pentru ierbivore – în regie
proprie
Sălaşuri – adăposturi în padocurile exterioare pentru toate speciile de feline – în
regie proprie
Reparaţia capitală a grupului sanitar pentru vizitatori – paviloane maimuţe
Renovarea volierelor păsărilor exotice – în regie proprie
Construirea unui adăpost nou pentru bufniţe polare – în regie proprie
Construirea unui adăpost nou pentru giboni (specie de maimuţă atractivă)
Adăposturi acoperite pentru vizitatori
Înlocuirea uşilor de la pavilionul de maimuţe
Înlocuirea uşilor exterioare de la grajdul de cămile, cai, bivoli
Eliminarea arborilor uscaţi de pe lângă căile de acces pentru vizitatori
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Folosirea lemnelor rezultate pentru încălzirea adăposturilor de elefanţi, girafe, lei,
peşti etc.
Pietruirea căilor de acces cu probleme şi a padocului exterior pentru cai, bivoli,
cămile
Construirea unei noi camere frigorifice şi congelator
Colectarea apei pluviale din preajma adăpostului exterior de elefanţi şi girafe
Reaparaţie capitală a sistemului de încălzire de la pavilionul de maimuţe
Amenajarea de patru ronduri noi cu flori
Plantarea de arbori, rododendroni, camelia, lalele, narcise, brânduşe
Reamenajarea adăposturilor interioare şi exterioare pentru animale
DOTĂRI
Dotarea cu tractor nou cu cupă şi lame pentru stivuitor şi remorcă
Şcolarizarea şi atestarea personalului angajat pentru a efectua transport de lungă
durată intern şi internaţional de animale de colecţie.
Dotarea şi autorizarea unui mijloc de transport cu remorcă pentru transport de
lungă durată intern şi internaţional de animale de colecţie (suntem singura grădină
zoologică din România care avem personal autorizat şi mijloc de transport
autorizat pentru a transporta animale de colecţie)
La începutul lunii decembrie am efectuat primul transport, o femelă de zebră
Grevy, în vârstă de 3 ani, repartizată de la Safari Park Beekse Bergen, Olanda,
transport efectuat de personalul angajat cu mijlocul de transport propriu (toate costurile
fiind suportate de către directorul Grădinii Zoo Tîrgu-Mureş)
Am primit sub formă de donaţie de la Zoo Amsterdam un tir de cutii de transport
de animale 37 bucăţi de toate mărimile cu care ne putem desfăşura activitatea. Cu
acelaţi transport am mai primit ventilatoare, lămpi diferite, două utilaje pentru atelierul
de tâmplărie, aparatură medicală, acvarii, pompe etc.
Cu sprijinul Asociaţiei Grădinilor Zoologice din Europa ne-a fost repartizată o
echipă formată din trei persoane, una din Anglia, una din Olanda şi una din SUA, cu
experienţă mare în domeniu, echipe care s-au deplasat pe cheltuiala lor la Zoo TîrguMureş la începutul lunii martie, pentru şcolarizarea şi instruirea personalului angajat,
cu privire la îngrijirea animalelor, amenajarea adăposturilor, timp de zece zile
Zoo Budapesta ne-a trimis în mai multe rânduri angajaţi, care au învăţat
personalul angajat de la Zoo Tîrgu-Mureş cum trebuie să îngrijească elefanţii şi
girafele.
În urma deplasării pe cheltuiala proprie a directorului la Zoo Veszprém, Ungaria
şi Zoo Budapesta s-au stabilit relaţii şi un plan de colaborare cu aceste grădini care va
aduce un plus de valoare pentru Grădina Zoologică din Tîrgu Mureş. Au fost stabilite
legături noi de bună colaborare şi cu Zoo Nyíregyháza, Ungaria. Toate grădinile
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enumerate sunt foarte dezvoltate, frumoase şi amenajate cu multe colecţii valoaroase
de animale, dar şi cu personal bine pregătit, cu experienţă în domeniu.
Directorul Zoo a fost invitat de către mentorul nostru, directorul tehnic, la Zoo
Amsterdam în cursul lunii februarie, timp de două săptămâni la Zoo Amsterdam şi la
Asociaţia Grădinilor Zoologice din Europa. În această perioadă a participat zilnic la
şedinţe de lucru cu personalul din această grădină, a făcut vizite de lucru la alte şapte
grădini foarte dezvoltate din Olanda, a participat la şedinţe cu arhitecţi şi constructori
pentru grădini zoo. Costurile de cazare au fost suportate de către Zoo Amsterdam.
Acest schimb de experienţă a fost bine venit, deoarece este util în activitatea pe care o
desfăşurăm să ştim cum procedează şi specialişti din alte ţări.
În urma participării la acest schimb de experienţă şi la Adunările Generale
Anuale EAZA am reuşit să ne bucurăm de obţinerea fără plată de repartiţii pentru
animale valoroase şi rare.
Participarea la Conferinţa – întâlnirea de lucru din Zoo Palici, unde s-au întrunit
reprezentanţi ai grădinilor zoologice din Serbia, Croaţia, Muntenegru, Ungaria,
Bulgaria. Grădina Zoologică din Tîrgu Mureş este singura grădină zoologică din
România invitată să participe la această întrunire. Toate cheltuielile de deplasare şi
participare au fost suportate de către directorul Grădinii Zoologice din Tîrgu Mureş.
O altă mare satisfacţie a conducerii este faptul că pe tot parcursul anului 2015
toată cantitatea de carne necesară pentru alimentarea animalelor din colecţie a fost
asigurată fără plată, toate animalele sunt bine îngrijite şi alimentate în mod
corespunzător.
O parte însemnată din alimentele pentru animale a fost aprovizionată fără plată
prin contractele de colaborare încheiate cu supermarketuri, magazine etc. (produse de
panificaţie, lactate, legume şi fructe).
Dotarea cu unelte şi scule pentru a ne putea desfăşura activitatea.
Confecţionarea hărţi indicatoare, însemne de direcţionare, tăbliţe de identificare
pentru animale, panouri cu animale în incinta Zoo.
Dotarea cu bănci noi şi recondiţionarea celor existente pentru vizitatori.
Montare de balustrade noi pentru siguranţa vizitatorilor.
Creşterea numărului de vizitatori.

*****
Deoarece proiectele concepute constituie motorul dezvoltării orașului, suntem în
continuare atenți la modul în care realizăm strategiile pentru absorbirea fondurilor
europene. Cele mai multe dintre ele sunt importante nu doar pentru locuitorii acestui
oraș, ci au un caracter național și chiar internațional. Amintesc doar o parte dintre cele
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care vor desena destinul acestui oraș într-un viitor apropiat: parcarea subterană în
centrul oraşului, Școala de arte și meserii, crearea Centrului de Cercetare Medicală,
Week-end 2, parcarea din zona Spitalului Clinic Județean de Urgență (după trecerea ei
din proprietatea Consiliului Județean Mureș în proprietatea municipiului), planul de
mobilitate urbană – transport în zona periurbană, Parcul de agrement în zona
Sângeorgiu de Mureș, proiecte de utilitate publică și proiecte de infrastructură – rutieră
și feroviară, proiecte în domeniul sportului (Centrul Regional Sportiv) și al turismului.

Dr. Dorin Florea
Primarul municipiului Tîrgu Mureş

129

