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I. TÂRGU MUREȘ - PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE, PE 

TERMEN SCURT, MEDIU ȘI LUNG 
 

Dacă Târgu Mureşul este astăzi un oraş al interferenţelor culturale, etnice, economice, sociale 

sau de altă natură, un model european de stabilitate şi siguranţă a cetăţeanului, cu servicii publice 

mult peste media pe ţară şi foarte aproape de standardele comunitare, acest lucru nu înseamnă 

nici pe departe că situaţia poate trena foarte multă vreme aşa ori că nu ar mai fi nimic de făcut. 

Dimpotrivă, evoluţia în ritm accelerat a societăţii contemporane impune administraţiilor publice 

locale asumarea unor stategii coerente de dezvoltare continuă. Este, de altfel, şi cazul Primăriei 

Târgu Mureş, una dintre administraţiile cele mai pregătite să facă faţă nu doar exigenţelor 

prezentului, ci mai ales provocărilor viitorului.  

De altfel, aşa cum a subliniat în repetate rânduri primarul municipiului, dr. Dorin Florea, 

trebuie demarate de urgenţă toate acţiunile necesare pentru ca Târgu Mureşul să poată întruni 

condiţiile unui puternic centru regional şi să constituie din punct de vedere economic, universitar, 

medical, dar şi sub aspectul calităţii vieţii un model atractiv, capabil să ofere oraşului un viitor 

sigur. În acest sens, iată principalele linii de forţă ce trebuie urmărite pe termen scurt şi mediu: 

1. Trebuie conturată zona periurbană, Târgu Mureşul trebuie să absoarbă în anii 

următori localităţile mai mici din proximitatea sa. În această direcţie însă trebuie luată o decizie 

istorică, susţinerea unui asemenea proiect de către municipalitate fiind o invitaţie inechivocă la 

un astfel de act de bărbăţie administrativă.  

2. Definirea de urgenţă a tot ce înseamnă patrimoniu şi intensificarea eforturilor de a 

aduce în proprietatea municipiului tot ceea ce acesta are nevoie: terenuri (din disponibilul aflat 

în bucla Mureşului, Gara Mică, Depozitul de Armăsari), cursurile de apă din interiorul oraşului, 

cazărmi etc.  

3. În ceea ce priveşte mediul universitar, după ani de zile, s-a luat o decizie istorică! O 

decizie care trebuie să depăşească orgolii mărunte şi să aibă o viziune pe termen lung asupra 

viitorului universităţii. Tocmai de aceea, Primăria Târgu Mureş a susţinut formarea unui 

consorţiu universitar cu caracter mixt, pentru a rezista concurenţial.  

 

4. Propunerea cât mai multor proiecte ale oraşului care să poată obţine finanţări 

nerambursabile şi regionale. Acest demers trebuie făcut cu inteligenţă şi diplomaţie, urmărind şi 

atragerea altor localităţi din jurul nostru în derularea unor proiecte de anvergură, menite să 

întărească poziţia noastră de mare oraş în zonă.  

5. Oraşul susţine proiectul IT (demarat deja), cu centrul de cercetări şi oraşul digital, cu 

tot ce poate însemna acest lucru pentru impulsionarea cercetării româneşti şi impunerea ei în 

aria europeană de profil.  
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6. Definirea Centrului Olimpic Târgu Mureş, după întregirea patrimonială, şi dezvoltarea 

unui centru de performanţă pentru mai multe ramuri sportive, prin cofinanţarea unor proiecte 

europene. În interiorul acestui proiect va trebui dezvoltată zona de agrement şi atracţie a Târgu 

Mureşului, folosind, împreună cu Sângeorgiu de Mureş, bazinele de apă sărată.  

7. Dezvoltarea aerodromului, amenajarea unui teren de golf, valorificarea în scop turistic 

şi de agrement a cabanei cinegetice, dar şi punerea în valoare a unui circuit auto.    

 

RESURSE. Orice strategie de dezvoltare a unei zone geografice sau a unei comunităţi nu 

poate fi structurată fără a se ţine cont de resursele existente ale acestora, dar mai ales de cele care 

pot fi dezvoltate. La acest capitol, municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş în ansamblul său ar 

putea să aibă un cuvânt greu de spus în momentul dezvoltării unor proiecte regionale.  

Iată, însă, mai concret, care sunt, în acest moment, principalele resurse de care dispunem, dar 

şi direcţiile spre care ne putem orienta pentru viitor.  

Resurse naturale - Principala resursă de acest tip este gazul metan, aflat în cantităţi mari atât în 

zona Târgu Mureş-Sângeorgiu-Ernei, cât şi în zona Zau de Câmpie-Miheşu-Sărmaşu sau zona 

Iernut-Târnăveni. Din păcate, în 1995, prin imixtiunea factorului politic, sediul central al Romgaz 

s-a mutat abuziv de la Târgu Mureş la Mediaş. Principalul inconvenient pe termen lung al acestui 

tip de resursă este caracterul său limitat, estimările de viabilitate a exploatării întinzându-se pe 

maximum 55-60 de ani.   

O altă resursă naturală importantă este constituită de bazinul hidrografic al râului Mureş, pe 

sectorul Stânceni-Luduş. La acest capitol, punerea în funcţiune a bazinului Răstoliţa este esenţială 

pentru alimentarea cu apă potabilă de înaltă calitate a localităţilor mureşene aflate în aval. 

Totodată, prin realizarea unui proiect regional, se va putea realiza distribuţia  apei potabile spre 

zone aflate în deficienţă din judeţele Bistriţa-Năsăud şi Cluj.   

Resurse energetice. Concomitent cu realizarea acestei aducţiuni, se poate demara un program 

energetic alternativ, realizabil prin surse de finanţare uşor de obţinut. 

Arealul de suprafaţă. Una dintre cele mai importante resurse ale unui oraş în dezvoltare este 

cea legată de arealul de suprafaţă. Acest lucru este, de altfel, o prioritate a municipalităţii 

tîrgumureşene, care promovează de mai mult timp un proiect de extindere a arealului de suprafaţă 

a municipiului la 14 localităţi limitrofe, ceea ce ar echivala cu redimensionarea întinderii oraşului 

de la 5.900 ha, la cca. 30.000 ha. 

Resurse umane. Fără discuţie, un oraş cu un areal de suprafaţă extins la aproximativ 30.000 

ha poate susţine o populaţie de peste 200.000 de locuitori. În acest context forţa de muncă va 

putea să fie diversificată, permiţând dezvoltarea marilor investiţii economice. 
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 INFRASTRUCTURA RUTIERĂ  

Inelul interior de circulaţie (Inelul Mic) şi poduri peste Mureş 

Unul dintre obiectivele pe care un oraş modern ar trebui să le aibă în vedere este eficientizarea 

circulaţiei rutiere pe teritoriul său, în vederea reducerii timpilor de deplasare, a poluării cu noxe şi 

pentru confortul cetăţenilor săi. Municipiul Târgu Mureş îşi propune să eficientizeze traseele 

rutiere, prin definirea unui inel interior de circulaţie (Inelul Mic). În acest sens, administraţia 

locală implementează proiectul de prelungire a Căii Sighişoarei spre est şi spre vest. Alte proiecte 

care vor concura la atingerea acestui obiectiv sunt: „Strada de legătură între Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş şi strada Livezeni” şi închiderea inelului pe latura paralelă cu 

râul Mureş. Tot  în vederea atingerii acestui obiectiv se doreşte construirea a două poduri peste 

râul Mureş, unul care va face legătura cu cartierul Unirii, în apropiere de zona Week-end, şi care 

va contribui la decongestionarea fluxului de trafic de pe podul mare. Celălalt se doreşte a fi 

realizat în apropiere de Azomureş, fiind un punct de confluenţă între inelul interior de circulaţie şi 

cel exterior. 

 

Inelul exterior de circulaţie (Inelul Mare) 
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În vederea dirijării traficului greu şi al celui de tranzit în afara oraşului, municipiul Tîrgu 

Mureş îşi propune realizarea unui inel exterior de circulaţie care să funcţioneze ca o centură 

ocolitoare şi să facă totodată legătura cu viitoarea Autostradă Transilvania. De asemenea, acesta 

va facilita accesul în principalele zone economice, ca şi spre aeroport, din judeţele învecinate 

(Cluj, Bistriţa-Năsăud, Harghita, Sibiu), realizând şi unirea tuturor drumurilor naţionale care vin 

din aceste judeţe spre Tîrgu Mureş. Finalizarea Inelului Mare va conduce şi la decongestionarea 

traficului în zona vestică a judeţului Mureş (cuprinzând şi localităţi din judeţele Cluj şi Bistriţa-

Năsăud). În acelaşi timp, municipalitatea preconizează realizarea complementară a super-străzii 

ce va traversa municipiul Târgu Mureş de la nord la sud. 

 

                    

INFRASTRUCTURA FEROVIARĂ 

Calea ferată 

Pe teritoriul municipiului Târgu Mureş, calea ferată reprezintă un obstacol care afectează 

fluenţa circulaţiei rutiere, dar şi coerenţa dezvoltării urbane în ansamblu. Pe de altă parte însă, 

existenţa unei căi ferate şi a unei gări pe teritoriul oraşului reprezintă o oportunitate în direcţia 
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promovării unui transport rapid, modern şi puţin poluant, la nivel urban, metropolitan sau chiar 

dincolo de graniţele zonei metropolitane. Având în vedere această situaţie, Municipiul Târgu 

Mureş intenţionează eliminarea obstacolului ce îl constituie calea ferată şi crearea unei căi ferate 

care să corespundă standardelor moderne. Acest obiectiv se poate realiza  prin devierea căii ferate 

pe un traseu cu mai puţine intersectări cu circulaţia rutieră - pe malul stâng al râului Mureş. În 

acest sens, există şi o hotărâre a Ministerului Transporturilor care susţine această posibilitate. 

 

Transport urban pe calea ferată. Municipalitatea intenţionează să realizeze o legătura mai 

bună, mai rapidă şi mai confortabilă între Aeroportul „Transilvania”, municipiul Târgu Mureş şi 

municipiul Reghin, pentru a încuraja deplasarea forţei de muncă în aria de influenţă a Târgu 

Mureşului şi pentru a creşte accesibilitatea investitorilor şi a turiştilor în zonă. În această direcţie, 

accesul persoanelor şi mărfurilor din judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Harghita la aeroport se 

poate realiza prin definirea unui punct de importanţă majoră - municipiul Reghin. De aici, 

garnituri rapide de tren, în regim de metrou de suprafaţă, vor asigura legătura cu Aeroportul 

„Transilvania”.  De asemenea, realizarea unui transport urban pe calea ferată ar contribui, prin 

includerea acestuia într-un plan de încurajare a utilizării transportului în comun, la reducerea 

poluării cu bioxid de carbon, un alt obiectiv major al Municipiului Târgu Mureş. 

TURISM 

În privinţa proiectelor turistice, Târgu Mureşul beneficiază de un atu important, insuficient 

valorificat până în prezent: Cetatea Medievală. În acest sens, în interiorul unui proiect turistic  
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legat de mitul lui Dracula, Cetatea ar putea fi inclusă, alături de locaţii clasice precum Bran ori 

Sighişoara, într-un „Circuit Dracula” care să fie oferit ca produs turistic atât la noi, cât mai ales pe 

piaţa externă de profil. Proiectul Dracula, ce speculează cel mai de impact „brand” transilvan, va 

cuprinde şi oraşe din judeţe precum Sibiu, Alba, Bistriţa-Năsăud şi Braşov, fiind, cu alte cuvinte, 

un proiect regional. Din punct de vedere cultural, turistic, prezentând diverse aspecte şi teme ale 

mitului contelui Dracula, fiecare oraş implicat în acest proiect urmează să reţină turiştii în funcţie 

de resursele şi aspectele speculate. De asemenea, prin susţinerea cercetării medicale şi prin 

dezvoltarea proiectului Oraşului ştiinţific, într-un termen relativ scurt (4-7 ani), Tîrgu Mureşul 

(care a dobândit, încă din 1999, statutul de Centru Medical de Excelenţă) se va transforma într-un 

puternic centru de turism medical (mai cu seamă în zona chirurgiei cardiovasculare pediatrice).  

 

AGREMENT 

În conformitate cu principiul convieţuirii, Târgu Mureş-ul este un oraş cu spaţii de întâlnire 

pentru cetăţeni şi intenţionează să le dezvolte în funcţie de nevoia crescândă manifestată în acest 

sens. 

Pe acest palier, priorităţile municipalităţii sunt: 

- Extinderea Complexului de Agrement ”Weekend” spre bucla veche a Mureşului, pe un areal 

de circa 20 de hectare, unde se doreşte amenajarea unui complex olimpic şi a unui parc 

municipal; în acest sens, se intenţionează preluarea de la Romgaz a Bazei Olimpice aflate în 

construcţie, precum şi a Hipodromului de la Ministerul Apelor şi Pădurilor. În privinţa dezvoltării 

Centrului Olimpic la Târgu Mureş, acesta se poate constitui într-un proiect regional viabil, care ar 
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putea antrena alte două obiective conexe: construirea unui Sat Olimpic şi folosirea zonei Sovata 

şi a Văii Mureşului Superior ca baze de tratament şi recuperare pentru sportvi.  

 

 

Baza de agrement de la Platoul Corneşti s-a extins cu următoarele obiective: 

 

1. Traseul trenuleţului a fost extins până la 1036,9 m, cu 5 staţii şi s-a introdus o 

garnitură bidirecţională formată din două vagoane autopropulsate cu 60 de locuri în total. 
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2. Amfiteatru în aer liber 

- s-a construit un amfiteatru neacoperit de 150 de locuri, oferind spaţiu pentru diverse activităţi 

culturale voluntare, scenografii sau proiecţii cinematografice, dotat cu sistem de iluminare şi 

sonorizare, vestiare, magazie şi grupuri sanitare. 

 

3. Skate-park 
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- s-a creat un park pentru skateboarding şi rollerblading dotat cu instalaţii specifice practicării 

sporturilor extreme: rampa, piramida, box, bank şi halfpipe. 

 

4. Traseu off-road pentru mountain bike 

- s-au gabaritat corespunzător potecile exitente pentru a se putea desfăşura în condiţii de 

siguranţă atât competiţii sportive de profil cât şi plimbări de agrement cu mountain bike-ul. 

Traseul extins măsoară 2.474 m şi o lăţime medie de 2 m. 

5. Spaţiul verde şi plantat 

- pentru fiecare obiect în parte există lucrări dendrologice efectuate. 

6. Pistă de alergare 

- s-a realizat o pistă de alergare cu o suprafaţă sintetică, cu o lungime de 1270 m. Traseul este 

marcat de zone de staţionare pentru stretching şi e paralel cu aleile principale, oferind intimitate şi 

libertate pentru desfăşurarea activităţilor sportive. 
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7. Parcări auto cu căi de acces, platforme şi alei cu sensuri giratorii 

- s-a realizat o parcare ce numără în momentul de față peste 500 de locuri de parcare; 

- s-au reparat aleile pietonale şi auto existente. 

 

8. Fântână arteziană 
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- s-a realizat în zona scuarului din faţa accesului la Grădina Zoologică, o fântână arteziană 

dotată cu mobilier urban de şezut, utilizând garduri vii pentru separarea de restul zonei. 

 

CALITATEA VIEŢII 

Târgu Mureşul rămâne constant din punct de vedere edilitar şi imobiliar. Astfel, deşi mulţi 

târgumureşeni s-au deplasat spre periferie, administraţia târgumureşeană şi-a propus să le ofere 

standarde de calitate a vieţii, asigurându-le atât confortul de spaţiu, cât şi utilităţile aferente. De 

asemenea, prin intermediul resurselor energetice alternative, municipalitatea doreşte să asigure 

cetăţenilor municipiului un oarecare grad de confort energetic suplimentar. De asemenea, 

Primăria Târgu Mureş şi-a propus pentru perioada imediat următoare realizarea altor câteva 

obiective ce urmăresc ridicarea calităţii vieţii în municipiul nostru. Printre acestea, amintim: 

- extinderea cartierului Belvedere; 

- îmbunătăţirea calităţii apei; 

- extinderea spaţiilor verzi şi transformarea lor în locuri de odihnă, joacă şi recreere. 
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Noi locuri de parcare dar și spații pentru cercetare la Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Mureș 

În ședința din luna septembrie 2018, consilierii locali municipali au votat proiectul de hotărâre 

pentru aprobarea documentației de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- dezvoltarea zonei Spitalului 

Clinic Județean de Urgență Mureș zona străzii Gheorghe Marinescu - Parcul Eroilor” cu 

regulamentul local de urbanism aferent, Etapa I. 

Astfel, după zece ani de procese, inițiativa de a demara un amplu proiect de dezvoltare a 

zonei, de altfel, extrem de accesată de târgumureșeni, dar și de cetățenii din alte județe, prinde 

contur. Prin votul acesta, potrivit proiectului elaborat de SC ”Proiect” SRL –Tg. Mureș, pe o 

suprafață de cca 3 hectare se propune realizarea unui complex multifuncţional  multietajat cu 

cca 100.000 mp suprafaţă construită desfăşurată care cuprinde următoarele funcţiuni: parcaje 

multietajate la nivelele inferioare, spații comerciale și de alimentaţie publică la nivelul străzii 

Gheorghe Marinescu, iar la nivelele superioare spații prestări servicii medicale, spații  pentru 

cercetare şi dezvoltare,  spaţii necesare pentru funcționarea și administrarea instituţiilor medicale 

și universitare, spații de cazare şi locuire, dotări  complementare. Această clădire multifuncţională 

va fi construită peste drum de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş, pe terenul situat în 

spatele staţiei de transport public şi, care va comunica la nivel subteran şi suprateran cu clădirea 

spitalului. În urma aprobării acestui PUZ, se va continua cu elaborarea studiului de fezabilitate 

pentru investiţia propusă, studiu care va analiza şi propune soluţii tehnice şi variante de 
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volumetrie pentru clădirea multifuncţională, bugetul aferent şi sursele de finanţare disponibile, 

împreună cu soluţiile juridice de parteneriat cu coproprietarii imobilelor afectate. Totodată, 

Municipiul Târgu Mureş prin Direcţia Arhitect Şef a demarat procedurile pentru continuarea 

PUZ-ului cu etapa a II-a care va studia dezvoltarea zonei spitalului delimitată de strada Gheorghe 

Marinescu – strada Molter Károly – Cimitirul Municipal Sângeorgiul de Mureş. 

 

 

Concursul internaţional „My City – concurs de soluţii: urbanism, arhitectură, 

peisagistică” 

 

Spațiul urban determinat de Pța Victoriei – Pța Trandafirilor – Pța Petőfi Sándor – Pța Bernády 

György – Bdul Cetății reprezintă unul dintre cele mai intens circulate coridoare la nivelul 

orașului, atât din punct de vedere rutier, cât și al circulațiilor alternative, aflându-se la întretăierea 

drumurilor istorice care au generat topografia orașului actual. Primăria municipiului Târgu 

Mureș, a lansat în primăvara lui 2018, concursul de soluții “MY CITY Târgu 

Mureş/Marosvásárhely/Neumarkt”. Scopul concursului este obținerea de soluţii/ idei pentru 

valorificarea zonei studiate în contextul nevoilor comunitare actuale prin: rezolvarea conflictelor 

generate de caracterul multifuncțional al zonei studiate, punerea în valoarea a monumentelor și 

ansamblurilor arhitectural – urbanistice din zonă, creșterea atractivității zonei pentru turism,  

ameliorarea peisagistică,  creșterea calității spațiilor destinate întâlnirilor sociale din zonă. Potrivit 

criteriilor, câștigătorul va trebui să propună și reorganizarea circulației  în vederea reducerii 

traficului motorizat, a poluării în zonă și a creșterii deplasărilor alternative și cu mijloace de 

transport în comun, creșterea nivelului de trai pentru locuitorii din zonă, crearea de facilități 

pentru deplasarea persoanelor cu dizabilități - care să stea la baza unor documentații de urbanism 

sau proiecte tehnice. 
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După încheierea perioadei de depunere a proiectelor participante la CONCURSUL DE 

SOLUȚII “MY CITY Târgu Mureş/Marosvásárhely/Neumarkt” care propune reamenajarea 

spatiului public din zona centrală a Municipiului Târgu Mureș, respectiv Piața Victoriei, Piața 

Trandafirilor, Piața Petöfi, Piața Bernady si Bulevardul Cetății, a urmat verificarea îndeplinirii 

condițiilor formale și tehnice de predare a acestora. Proiectele au fost analizate conform 

regulamentului concursului de către juriul format din specialiști – reprezentanți ai organizațiilor 

profesionale din domeniile arhitecturii, urbanismului, artelor plastice şi mobilității urbane, 

precum și reprezentanți ai autorității locale. Astfel, cei mai buni arhitecţi din ţară au desemnat, 

câştigătorul concursului internaţional „My City – concurs de soluţii: urbanism, arhitectură, 

peisagistică”, pentru remodelarea centrului municipiului. Juriul a fost format din 15 experţi dar a 

decis neacordarea premiului I, pe motiv că „nu a fost atins un nivel de excelenţă care se le 

califice drept propuneri remarcabile în integralitatea lor, fiind însă apreciate de juriu pentru 

calitatea soluţiilor propuse pentru arealul studiat”. Proiectul câştigător a fost realizat de Hegedus 

Noemi Melitta și de alţi nouă co-autori, cărora le-a adus un premiu de 10.000 de euro. Scopul 

concursului a fost obţinerea de soluţii şi idei pentru valorificarea zonei centrale a oraşului – Piaţa 

Victoriei, Piaţa Trandafirilor, Piaţa Petőfi Sándor, Piaţa Bernády György şi Bulevardul Cetăţii – 

prin punerea în valoarea a monumentelor şi ansamblurilor arhitectural-urbanistice din zonă. 
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Proiectele majore ale oraşului, luate în discuţie 

Întâlniri cu reprezentații zonei metropolitane, președintele Consiliului Județean Mureș 

dar și cu parlamentarii mureşeni 

 

În cadrul întâlnirilor inițiate în anul 2018, au fost luate în discuţie proiectele importante ale 

Primăriei municipiului Târgu Mureş, pe domenii de interes, cum ar fi:  

PATRIMONIU: 

1. Terenul de la Spital 

2. Clădirea Apollo 

3. Clădirea situată pe strada Tușnad nr 5 

4. Grădinița din Aleea Carpați 

5. Instituțiile de cultură 
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ALTE TEME DE DISCUȚII: 

1. Aerodrom 

2. Bucla Mureșului (baza Romgaz) 

3. Cazarma str. Călărașilor 

4. Consorțiu universitar 

5. Centru de cercetare 

6. Inelul mare de circulație 

7. Zona periurbană (Asociația metropolitană) 

8. Barajul de la Răstolița 

9. Circuitul auto 

10. Parcări (zona Spitalului, Centru) 

11. Teren urban Aeroport – Reghin cu devierea căii ferate 

12. Planul Urbanistic General (armonizarea PUG-urilor) 
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13. Cadastru 

14. Smart Energy City (iluminat public, transport local, reabilitări termice, producție 

energie, reducerea consumului CO2) 

15.  Învățământ de Arte și Meserii 

16.  Inelul mic de circulație 

17.  Podul peste râul Mureș 

18.  Ștrandul 1 Mai.  
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II. TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ, COMUNICARE ȘI 

INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ 
 

 

Serviciul de Relații cu Publicul 

 

În anul 2018,  Serviciul Relaţii cu Publicul, a asigurat informarea cetăţenilor, a instituţiilor 

publice şi agenţilor economici cu privire la competenţele serviciilor din cadrul Primăriei 

Municipiului Târgu Mureş, pentru soluţionarea problemelor acestora. S-a asigurat primirea şi 

înregistrarea cererilor, actelor şi documentelor adresate serviciilor din cadrul primăriei;  S-au pus 

la dispoziţia cetăţenilor documente necesare, formulare tip şi fişe de informaţii publice conform 

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întocmite împreună cu 

serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureş, în vederea obţinerii de către cetăţeni a 

actelor şi documentelor eliberate de primărie; S-au înregistrat un total de 79.943 de documente, 

din care provenite extern – 52.245, iar interne 27.698, după cum urmează: 

Serviciul Relaţii cu Publicul: 671 din care 173 acces informaţii publice, 8 reclamaţii 

administrative. 

Direcţia Activităţi Social - Culturale  Patrimoniale şi Comerciale  – 3.940; 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale  – 17.539; 

Direcţia Arhitect şef  – 890; 

Direcţia economică  – 4.115; 

Direcţia Şcoli – 1.970; 

Direcţia Poliţia Locală  – 1.650; 

Direcţia Juridică, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică Locală – 1.832; 

Direcţia tehnică  – 900; 

Serviciul Salarizare şi Resurse Umane  – 1.140; 

Serviciul Logistică – 1.790; 
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Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională - 578; 

Serviciul Fond Funciar şi Registrul Agricol – 1.305; 

Serviciul Audit Public Intern – 35; 

Consilier al Primarului – 309;   

Serviciul Autoritate Tutelară – 777; 

Serviciul Public Administraţia Domeniului Public  – 2.112 ; 

Serviciul Public Administraţia Complexului de Agrement  "Mureşul" – 266; 

Serviciul Public Administraţia Grădinii Zoologice  – 132; 

Serviciul Public Administraţia Serelor, Parcurilor şi Zonelor Verzi  – 707; 

Serviciul Public de Asistenţă Socială  – 5.190; 

Serviciul Public de Utilităţi Municipale  – 465; 

Serviciul Relaţii, Interne şi Internaţionale – 1.896; 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  – 574; 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor  – 1050; 

Serviciul Relaţii cu Consilierii, Secretariat, Evidentă Alegători şi Arhivă – 412; 

 

Serviciul de Relații Interne și Internaționale 

 

Activitatea Serviciului Relaţii Interne şi Internaţionale s-a concentrat şi pe extinderea canalelor 

de comunicare a Primăriei către locuitorii Târgu Mureşului. Pe lângă menținerea unei relații 

oneste și pertinente cu instituţii mass-media, locale, regionale şi naţionale (atât de limba română, 

cât şi de limbă maghiară) ne-am orientat pe dezvoltarea diverselor metode proprii de comunicare 

moderne; aceasta înseamnă că ședințele Consiliului Local Municipal Târgu Mureş, conferințele 

de presă susținute de conducerea instituției, precum și alte evenimente publice din anul 2018 au 

fost transmise online, la calitate superioară, pe pagina oficială de Facebook a Municipiului Târgu 

Mureş https://www.facebook.com/Municipiul-Târgu-Mures . Totodată, vorbim de implicarea 
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activă în organizarea desfăşurării evenimentelor culturale majore ale oraşului, a altor evenimente 

ce s-au desfăşurat în anul 2018 în mai multe zone ale oraşului, cum ar fi: Parcul Municipal, 

Cetatea Medievală, Centrul Cultural Mihai Eminescu, Piaţa Trandafirilor, şi Platoul Corneşti:  

spectacole artistice de muzică uşoară, clasica şi folk,  spectacole de teatru în aer liber, concerte, 

recitaluri cu caracter cultural artistic în spaţii interioare şi exterioare; conferinţe, expoziţii de 

pictură şi artă plastică, seminarii cu teme cultural-artistice; festival de film; activităţi şi 

evenimente cu caracter intercultural şi interetnic; festivaluri folclorice şi etnografice; târguri 

meşteşugăreşti, evenimente complexe pentru copii, întâlniri cu oameni de cultură, manifestări 

organizate de asociaţii, organizaţii şi firme private cu caracter naţional şi internaţional.  

 

 

 
 

 

Serviciul relaţii cu consilierii, secretariat, evidenţă alegători şi arhivă 

În cursul anului 2018, activitatea Serviciului relaţii cu consilierii, secretariat, evidenţă alegători 

şi arhivă a constat în următoarele: 
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- pregătirea materialelor primite de la direcţiile şi serviciile publice ce urmează a fi 

supuse dezbaterii în cadrul celor 5 comisii de specialitate ale Consiliului local municipal, 

precum şi postarea acestora pe site-ul instituţiei; 

- pregătirea dosarelor cu materialele avizate de comisiile de specialitate în vederea 

dezbaterii lor în plenul Consiliului local municipal, participarea la aceste şedinţe; 

- conducerea evidenţei (calculator + registru) a Hotărârilor adoptate în şedinţele de 

Consiliu local precum şi postarea acestora pe site-ul instituţiei; 

- comunicarea în termen de 10 zile a Hotărârilor adoptate către Instituţia Prefectului judeţului 

Mureş în vederea controlului legalităţii acestora;  

- redactarea proceselor verbale ale şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului local; 

- punerea în aplicare a Hotărârilor prin aducerea la cunoştinţă publică după ce rămân 

definitive, comunicarea lor către toate direcţiile şi serviciile publice, precum şi către persoanele 

interesate;   

În acest sens s-a asigurat multiplicarea materialelor pentru comisiile de specialitate care în anul 

2018 s-au întrunit de 133 de ori, şi pentru plenul şedinţelor Consiliului local, respectiv  12 şedinţe  

ordinare  şi 4 extraordinare,  adoptându-se  403  Hotărâri de Consiliu. 

De asemenea, în cursul anului 2018 s-au înregistrat  5.200  Dispoziţii de Primar, asigurându-

se: 

- înregistrarea şi evidenţa acestora în borderouri lunare; 

- comunicarea acestora Instituţiei Prefectului judeţului Mureş în vederea controlului legalităţii; 

- comunicarea acestora la direcţiile şi serviciile publice care le-au promovat. 

În ceea ce priveşte activitatea arhivei, obiectul de activitate al compartimentului constă în 

preluarea documentelor create de compartimentele din cadrul Municipiului Târgu Mureş, această 

activitate presupunând verificarea dosarelor preluate astfel încât acestea să fie în conformitate cu 

Legea nr.16/1996 a Arhivelor Naţionale. Dacă se constată neconcordanţe între dosare şi inventar, 

precum şi nerespectarea legislaţiei în vigoare, dosarele sunt returnate compartimentelor creatoare 

în vederea modificărilor care se impun. După verificarea şi preluarea acestor documente acestea 

sunt ordonate arhivistic pe rafturi. 

În cursul anului 2018 au fost soluţionate un număr de 16 cereri de la cetăţeni privind eliberarea 

de copii după documentele din arhivă, extrase din state de plată în vederea eliberării adeverinţelor 

de salarizare. Pentru consultarea internă de către angajaţii Municipiului Târgu Mureş şi eliberarea 

din arhivă a documentaţiilor, au fost înregistrate un număr de 550 de solicitări. Au fost preluate 

de la compartimentele din cadrul primăriei dosare create de acestea, operaţiune care constă în: 

verificarea concordanţei dosarelor cu datele înscrise în inventar, respectarea modului de 

constituire a dosarelor. 

Astfel, în cursul anului 2018 următoarele compartimente au predat la arhivă documente: 
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- Serviciul audit public intern      4 dosare 

- Serviciul Relaţii cu consilierii   107 dosare 

- Serviciul contabilitate    253 dosare 

- Serviciul salarizare resurse umane   116 dosare. 

 

Pentru activitatea prestată la partea de legătorie, menţionăm că au fost legate dosare de la 

următoarele servicii:     

- Serviciul audit public intern   130 dosare; 

- Serviciul juridic, contencios administrativ  140 dosare; 

- Serviciul contabilitate    230 dosare; 

- Serviciul urbanism     260 dosare; 

- Serviciul relaţii cu consilierii    107 dosare; 

- Serviciul fond funciar    100 dosare. 

În ceea ce priveşte obiectivele prevăzute pe anul 2018, acestea au fost în mare parte atinse, 

astfel:  

- În ceea ce priveşte obiectivul stabilit cu privire la „Selecţionarea documentelor cu termen de 

păstrare expirat”, acesta a fost dus la îndeplinire din partea personalului din serviciu, urmând să 

fie convocată comisia de selecţionare a documentelor cu termene de păstrare expirate. Această 

comisie va analiza inventarele documentelor cu termene de păstrare expirate şi va decide 

înlăturarea lor ca nefolositoare şi păstrarea unor documente care prezintă importanţă practică.  

În anul 2018 s-au întocmit 303  procese verbale de afişare şi dezafişare a  publicaţiilor de 

vânzare/anunţurilor de mediu. 

 

În ceea ce priveşte activitatea de evaluare/expertize, pe parcursul anului 2018 au fost efectuate: 

 - 38 de evaluări la solicitarea compartimentelor de specialitate, cu aprobarea 

secretarului sau primarului; 

 - 37 de evaluări de bunuri ale autorităţii sau cele ce urmează a fi achiziţionate sau 

vândute; 

 - 17 puncte de vedere motivate asupra expertizelor prezentate de terţi şi în cadrul 

acţiunilor judecătoreşti, încheind note şi obiecţiuni acolo unde e cazul; 

 - 31 de evaluări ale terenurilor ce au fost propuse pentru a fi vândute sau concesionate; 

 - 19 participări în calitate de expert la expertizele de specialitate prin delegare la 

efectuarea expertizelor în acţiunile în care autoritatea publică este parte. 

Serviciul Juridic, Contencios Administrativ 
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La Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ au fost înregistrate, în perioada sus 

menţionată, un număr de 2109 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 Târgu Mureş, Primăriei 

Municipiului Târgu Mureş, Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş şi Municipiului Târgu 

Mureş. 

Astfel, pe parcursul anului 2018 s-au înregistrat un număr de 38 de acţiuni în justiţie noi, la 

care s-au adăugat şi celelalte dosare de instanţă nefinalizate în anii trecuţi, ceea ce a determinat 

instrumentarea de către consilierii juridici din cadrul serviciului nostru a unui număr de 95 

dosare. 

Dintre aceste dosare unele au o importanţă deosebită datorată obiectului lor: 

❖ Acţiune în contradictoriu cu SC Depomureş SA având ca obiect anularea contractului 

de concesiune; 

❖ Acţiune în contradictoriu cu Ministerul Apărării Naţionale având ca obiect obligarea 

Consiliului Local Tîrgu Mureş să adopte o hotărâre prin care imobilul situat în str. Călăraşilor nr. 

107 să revină din domeniul public al Municipiului Tg. Mureş şi din administrarea Consiliului 

Local Tg. Mureş în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale 

– pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; 

❖ Anularea HCL nr. 102/2017 cu privire la aprobarea bugetului UAT Tîrgu Mureş pe anul 

2017; 

❖ Acţiune în contractictoriu cu Contrascom Benţa SA având ca obiect acţiune în 

constatare a valabilităţii contractului; 

❖ Acţiune în contradictoriu cu E - ON Gaz Romania având ca obiect acţiune în răspundere 

contractuală – pe rolul Judecătoriei TG. Mureş; 

❖ Acţiune în contradictoriu cu Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Mureş având ca obiect 

anularea HCL nr. 191/2017.  

❖ Acţiune în contradictoriu cu Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Mureş având ca obiect 

rectificare de carte funciară în privinţa Casei de Cultură ,,Mihai Eminescu,, - pe rolul Judecătoriei 

Tg. Mureş; 

❖ Acţiune în contradictoriu cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş având ca 

obiect acţiune în constatare privind locaţia ,,Tabere,, din cadrul ACASM Tg. Mureş; 

❖ Plângere contravenţională împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a 

contravenţiei încheiat de IPJ Mureş prin care a fost sechestrată masa lemnoasă de la 

Administraţia Serelor din cadrul Municipiului Tg. Mureş  

❖ Acţiune în contradictoriu cu Garda Naţională de Mediu pentru anularea Notei de 

constatare nr.58/04.09.2015, prin care au fost aplicate sancţiuni contraventionale şi au fost 
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instituite termene foarte scurte pentru transportul deşeurilor, analize levigat, şanţuri perimetrale 

etc.   

❖ Actiune în contradictoriu cu SC Time Com având ca obiect suspendare act administrativ 

– dispoziţie privind desfiinţarea administrativă a unor construcţii din cadrul ACASM  

❖ Acţiune în contradictoriu cu Curtea de Conturi având ca obiect contestatie împotriva 

măsurilor dispuse împotriva Liceului Sportiv ,,Szasz Adalbert” 

❖ Acţiune în contradictoriu cu SC Time Com având ca obiect acţiune în constatare în 

privinţa reparaţiilor realizate în P-ţa Teatrului  

❖ Acţiune în contradictoriu cu UCMR-ADA având ca obiect pretenţii – pe rolul 

Tribunalului Bucureşti; 

❖ Dosare având ca obiect informaţii de interes public. 

 

 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, plângeri, sesizări) 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. 

De asemenea au fost promovate sesizări şi plângeri la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Mureş 

precum şi la instanţele judecătoreşti împotriva celor care au adus prejudicii de imagine Primăriei 

Municipiului Târgu Mureş, prin reţelele de socializare sau platformele on-line de ştiri. 

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 s-au desfăşurat activităţi de 

consultanţă şi asistenţă juridică pentru toate serviciile şi direcţiile din cadrul Primăriei 

Municipiului Tg. 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. 

Verificarea legalităţii actelor s-a realizat prin activitatea de avizare a actelor cu caracter juridic 

şi administrativ după verificarea îndeplinirii tuturor condițiilor de legalitate.  

S-au verificat  actele juridice producătoare de efecte juridice la care instituţia este parte, 

avizîndu-se din punct de vedere al legalităţii, orice măsuri care sunt de natură să angajeze 
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răspunderea patrimonială a instituţiei ori să aducă atingere drepturilor acesteia sau ale 

personalului din cadrul acesteia.  

În acest sens, au fost vizate juridic peste 650 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 Tg. 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. 

În acest sens, s-au realizat adrese de completare a documentaţiei pentru dosarele restituite de 

către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, informându-se petenţii asupra 

termenului de depunere de 120 zile, care constituie un termen de decădere. 

În dosarele în care Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a impus acest lucru, 

s-au modificat dispoziţiile emise în acord cu noile cerinţe şi în raport de moştenitorii care au 

intervenit în dosarele administrative. 

De asemenea, în privinţa imobilelor pentru care nu au fost încheiate procese verbale de predare 

– primire a imobilelor restituite în temeiul Legii nr. 10/2001 se analizează posibilitatea reintrării 

acestor imobile în patrimoniul municipalităţii. 

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 s-a realizat cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 

554/2004. 
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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, rapoarte de specialitate  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, s-a comunicat regimul juridic al imobilelor, serviciilor din cadrul instituţiei în 

vederea vânzării sau concesionării - ADP, Serviciul Concesionări, Serviciul Impozite şi Taxe etc. 

S-au solicitat 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. (120 

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.  

 10. O importanţă deosebită o are şi proiectul cu finanţare internaţională ,,Reabilitarea 

sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha- Tg. Mureş,,. Legalitatea contractului şi a actelor adiţionale 

încheiate a fost verificată de către consilierii juridici din cadrul Serviciului juridic, contencios 

administrativ.  

 11. 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. 

Serviciul Autoritate Tutelară 

        Activitatea desfăşurată de Serviciul Autoritate Tutelară este complexă, referindu-se la 

natura juridică privind ocrotirea minorilor, respectiv şi a persoanelor bolnave psihic care au fost 

puse sub interdicţie prin Sentinţe civile, aceasta fiind reglementată de Codul civil, Codul de 

procedură civilă şi alte legislaţii. În cursul anului 2018 conform Registrului electronic de intrare-
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ieşire, corespondenţa care a fost repartizată şi soluţionată de serviciul nostru a constat într-un 

număr de 1922 acte.  

Obiective mai importante, realizate de către Serviciul Autoritate Tutelară, le vom menţiona 

mai jos:  

 -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; respectiv plângeri 

pentru actele sau faptele tutorelui păgubitoare pentru minor /interzis judecătoresc; 

 -Acţiuni în instanţă pentru înlocuire tutore; 

-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;  

- Anchete sociale la solicitarea S.M.U.R.D.;  

- 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, 
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anchete sociale pentru  înlocuire măsură de protecţie, anchetă socială pt. repatriere minori, 

anchetă socială pentru menţinerea relaţiilor a minorilor cu părintele aflat în penitenciar; anchetă la 

solicitarea Fundaţiei RHEMA Târgu Mureş,etc. 

- Întocmirea de Fişe monitorizare minor la solicitarea D.G.A.S.P.C.Mureş. 

- Întocmirea de Fişe de observaţie pentru minorii aflaţi în situaţie de risc; 

- De asemenea, s-au întocmit 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 medicală”,etc.  

- La solicitarea părinţilor, pentru soluţionarea dosarelor, în vederea obţinerii unui profesor de 

sprijin pentru minorii care au probleme medicale s-au întocmit  anchete sociale; 

- Efectuare anchete sociale la solicitarea Inspectoratului şcolar, respectiv a Şcolii; 

- Efectuarea şi întocmirea de anchete sociale la solicitarea părinţilor copilului care nu sunt 

căsătoriţi, în vederea obţinerii indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, sau pentru 

obţinerea stimulentului de inserţie.  

- Precizăm faptul că, au fost solicitări în vederea asistării de către delegaţii autorităţii tutelare 

la notarul public a persoanelor vârstnice, în vederea încheierii de către aceştia a contractelor de 

întreţinere, întocmindu-se totodată şi anchete sociale.  

- S-au întocmit adrese de înştiinţare a tutorilor privind obligaţia de a preda darea de seamă 

anuală despre modul în care s-a îngrijit şi a administrat veniturile interzisului judecătoresc, 

conform prevederilor Codului Civil; 

- În conformitate cu prevederile Codului Civil, se preiau şi se verifică dările de seamă anuale 

ale tutorilor, respectiv, se verifică dările de seamă generale ale tutorilor, în temeiul Acordului de 

colaborare încheiat cu Judecătoria Tg-Mureş. 

-  Pentru descărcarea de gestiune a Tutorilor despre modul în care s-au îngrijit şi i-au 

administrat drepturile băneşti se întocmesc referate şi dispoziţii de primar pentru aprobarea 

descărcării de gestiune a acestora, conform Codului Civil; 

- Deplasare la domiciliul interzisului judecătoresc în vederea întocmirii inventarului, conform 

prevederilor Codului civil. 

- Precizăm faptul că, pentru fiecare din activităţiile menţionate mai sus este necesar în prealabil 

consiliere şi ulterior deplasarea la domiciliul persoanelor în cauză în vederea întocmirii actelor. 
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      - Corespondenţă purtată cu persoane fizice sau instituţii pe teme specifice serviciului. 

 Din punct de vedere statistic, activitatea desfăşurată în cursul anului 2018 de către 

Serviciul Autoritate Tutelară, s-a concretizat după cum urmează: 

 1. S-au întocmit 3 plângeri împotriva tutorilor care nu au prezentat darea de seamă anuală, 

privind modul de administrare a drepturilor băneşti ale interzisului judecătoresc;  

 2. S-au formulat 3 acţiuni, întâmpinări depuse la Judecatorie, respectiv la Tribunalul Mureş. 

 3. S-au formulat 5 acţiuni pentru înlocuire tutore, ca urmare a decesului, respectiv a bolii 

tutorelui. 

4. S-au efectuat un număr de 177 anchete sociale la solicitarea instanţelor de judecată  în 

cauzele de divorţ cu minori, reîncredinţare minori şi 90 adrese către instanţa de judecată; 

5. S-au efectuat un număr de 95 de anchete sociale la solicitarea notarilor publici în cauzele de 

divorţ prin acordul soţilor cu minori, respectiv 26 adrese către notarii publici; 

6. S-au întocmit un număr de 43de referate şi proiecte de dispoziţii pentru numire de curatori 

speciali pe seama bolnavilor psihici care urmează a fi puşi sub interdicţie;  

7. S-au întocmit un număr de 11 adrese comunicare curatele speciale instituite pe seama 

bolnavilor psihici, la solicitarea instanţei de judecată; 

8. La solicitarea instanţei de judecată s-au întocmit un număr de 4*** anchete sociale în 

vederea identificării şi numirii de curator special pe seama bolnavului psihic. 

9. De asemenea, s-au întocmit un număr de 32 de încuviinţări date tutorilor, respectiv 19 

referate şi dispoziţii de numire de curatori speciali, pentru efectuarea unor operaţiuni juridice sau 

întocmirea unor acte pe seama interzişilor judecătoreşti;  

10. S-au întocmit 7 adrese de comunicare dispoziţii de curatelă specială pentru interzis 

judecătoresc, la notari publici în vederea efectuării unor operaţiuni; 

11. În baza prevederilor Legii nr. 71/2011, de aplicare a Legii 289/2009, privind noul Cod 

Civil, cu modificările ulterioare, s-au întocmit 28 de inventare (deplasare la domiciliu) privind 

bunurile interzisului judecătoresc;  

12. Un număr de 58 de referate şi proiecte de dispoziţii curatelă specială, în scopul numirii de 

curatori speciali pe seama minorilor, - 45 de încuviinţări date părinţilor pentru asistarea sau 

reprezentarea acestora în faţa notarilor publici, în vederea efectuării unor operaţiuni juridice, 

mailto:primaria@tirgumures.ro


MUNICIPIUL  TÂRGU MUREȘ                             RAPORTUL PRIMARULUI      2018 

32 
Municipiul Târgu Mureș, Pța Victoriei, nr.3, contact: 0265-268.330, email: primaria@tirgumures.ro  

respectiv 5*** răspunsuri către persoane fizice; -redactare 30 adrese de înaintare la notarul public 

a dispoziţiilor de curatelă specială; 

13. Sub aspectul asistării persoanelor vârstnice la încheierea contractelor  de întreţinere de 

către reprezentanţi ai autorităţii tutelare, precizăm că au fost asistaţi la notarul public în baza 

delegaţiei 9  persoane vârstnice, întocmindu-se 10 anchete sociale, conform Legii nr. 17/2000; 

14.  În vederea întocmirii dosarului de cercetare penală pt minorii care au săvârşit fapte 

antisociale, s-au întocmit 8 anchete sociale la solicitarea Organului de Cercetare Penală; 

15. Am avut 3 cazuri de reprezentare minori în vederea audierii acestora, în calitate de martor, 

de către  Organul de Cercetare Penală; 

16. S-au întocmit 4 delegaţii în vederea reprezentării minorului în instanţă; 

17. La solicitarea D.G.A.S.P.C. MUREŞ, s-au efectuat 243 de anchete sociale în vederea 

reevaluării dosarelor pentru minori aflaţi cu măsură de ocrotire, anchete sociale în scopul luării 

unor măsuri de ocrotire pentru plasament minori,-anchete sociale pentru minore gravide/lăuze,- 

anchete sociale pentru învoirii minori,  

18. S-au întocmit un număr de 120 de adrese către D.G.A.S.P.C.; 

19. La solicitarea D.G.A.S.P.C. s-au întocmit 144 de fişe monitorizare a modului în care sunt 

îngrijiti minorii; 

20.  S-au întocmit un număr de 32 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”; 

21. La solicitarea părinţilor, pentru soluţionarea dosarelor, în vederea obţinerii unui profesor 

de sprijin pentru minorii care au probleme medicale s-au întocmit 49 de anchete sociale; 

22. Ca urmare a existenţei unei situaţii de risc privind minorii, s-au întocmit 10 Fişe de 

observaţii, conform prevederilor legii; 

23. S-au întocmit 119 anchete sociale pentru completarea dosarului de obţinere a indemnizaţiei 

pentru creşterea copilului, respectiv pentru obţinerea stimulentului de inserţie. 

24. S-au întocmit 4 anchete sociale necesare pentru identificare tutore, pentru interzis 

judecătoresc, bolnav psihic, ridicare interdicţie; 

25. S-au întocmit 7 anchete sociale la solicitarea Şcolii, respectiv a Inspectoratului şcolar;  
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26.  La solicitarea Penitenciarelor s-au întocmit 2 anchete sociale;   

27. Totodată, în luna decembrie 2018, s-au întocmit 302 de adrese de înştiinţare şi formulare 

de dări de seamă, respectiv s-au întocmit 302 de plicuri, comunicate către tutori, în vederea 

depunerii spre verificare a dărilor de seamă anuale pe anul 2018; 

28. De asemenea, s-au preluat şi verificat în luna ianuarie 2018 366 de dări de seamă anuale, 

privind modul de exercitare de către tutori a sarcinilor privind bunurile şi drepturile băneşti ale 

interzişilor judecătoreşti,  respectiv 8 dări de seamă anuale pe seama minorilor; 

29. S-au întocmit 373 de referate şi dispoziţii de primar pentru descărcarea de gestiune a 

tutorilor despre modul de îngrijire şi administrarea a bunurilor, respectiv a drepturilor băneşti ale 

interzisului judecătoresc aferente anului 2018, conform prevederilor Codului Civil; 

30. S-au preluat şi verificat 50 de dări de seamă generale ale tutorilor, ca urmare a decesului 

interzisului judecătoresc, inclusiv înlocuire tutore, conform Acordului de colaborare încheiat cu 

Judecătoria Târgu Mureş; 

31. S-au transmis un număr de 4 dosare de tutelă către o primărie din judeţ, întrucât nu mai 

aveam competenţă teritorială, respectiv comunicare copie 1 dosar tutelă cu adresă de înaintare la 

Judecătoria Tîrgu-Mureş; 

32. În vederea verificării modului în care se îngrijesc tutorii de interzişii judecătoreşti, 

reprezentanţii serviciului s-au deplasat la domiciliul acestora, întocmind în acest sens 1 de note de 

constatare; 

- Precizăm faptul că, pentru fiecare din activităţiile menţionate mai sus este necesar în prealabil 

consilierea şi ulterior deplasarea la domiciliul persoanelor în cauză în vederea întocmirii actelor. 

  Activitatea serviciului, se va concretiza în anul 2019 în continuarea exercitării competenţelor 

legale în condiţii de eficienţă şi transparenţă sporite, în beneficiul direct al cetăţenilor 

municipiului Târgu Mureş. 

Serviciul de Fond Funciar și Registru Agricol 

Activitatea serviciului nostru acoperă o gamă largă de activității specifice pe care le vom 

detalia în cele ce urmează: 

- Conform prevederilor Legii nr. 231/2018, privind modificarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991, au fost înregistrate 192 de cereri, acestea urmând a fi analizate și a se formula propuneri 

către Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.  

-Au fost analizate 15 cereri depuse în temeiul Legii nr. 247/2005, fiind înaintate propuneri de 

respingere pentru un număr de 10 cereri și pentru un nr de 4 dosare propuneri de admitere a 
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acestora (3 pentru măsuri compensatorii, din care 2 au fost invalidate de comisia județeană si 2 

pentru restituire în natura care au fost amânate de Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor.  

Au fost puse în executare două hotărâri judecătorești, una cu propunere pentru restituire în 

natură și una cu propunere pentru acordare de măsuri compensatorii. 

Au mai fost înaintate 6 propuneri de diminuare a suprafețelor din anexele de despăgubiri, două 

propuneri de radiere din anexa de despăgubiri. De asemenea, a fost înaintată o propunere de 

îndreptare a erorilor materiale a H.C.J. nr. 60/L/2005. A fost înaintată o propunere de admitere 

formulată în temeiul art. 23, din Legea nr. 18/1991. 

Pentru 90 de dosare s-a efectuat corespondenta  de completare a dosarelor validate la 

despăgubiri ca urmare a constatării anumitor lipsuri cu privire la conținutul acestora (legate de 

actele de stare civila, identitate, acte de proprietate etc). 

În urma completării a 61 de dosare validate la despăgubiri (Legea nr. 1/2000 si Legea nr. 

247/2005) au fost înaintate la Comisia județeană de fond funciar în vederea comunicării acestora 

spre soluționare la ANRP București.  

- Au fost întocmite documentații în vederea emiterii unui număr de 15 Ordine ale Prefectului 

Județului Mureș pentru terenurile aferente caselor de locuit ce se încadrează în prevederile art. 36 

din Legea nr. 18/1991, documentații ce au necesitat a fi completate de mai multe ori, din care au 

fost emise doar 6 Ordine ale Prefectului. 

- În cursul anului 2018, s-au aflat pe rolul instanțelor de judecată 31 de dosare având ca obiect 

fond funciar din care: 9 au fost soluționate definitiv cu soluții favorabile Municipiului Târgu 

Mureş şi Comisiei Municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor 

Târgu Mureş; pe rol fiind 22 de dosare din care unul in apel. 

A fost actualizat registrul agricol acesta conținând 2846 de poziții, în 102 volume pentru 

persoane fizice cu domiciliul în Târgu Mureș, 6 volume referitoare la persoane fizice cu 

domiciliul în altă localitate  și 3 volume persoane juridice (2 volum cu pers. juridice  cu sediul în 

Municipiul Târgu Mureș, 1 volum cu pers. juridice  cu sediul în alte localități).  

   

- În anul 2018, pe baza verificărilor în teren şi a proceselor verbale întocmite cu ocazia acestor 

verificări au fost eliberate 74 de atestate de producător şi 83 de carnete de comercializare, emise 

în baza Legii nr. 145/2014, privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței din sectorul 

agricol.  

- În registrul agricol s-au efectuat modificările intervenite raportat la: componența  

gospodăriilor; suprafețele de teren și stabilirea categoriei de folosință a terenului dobândit în  

proprietate (prin vânzare-cumpărare, donație și schimburi de teren) după caz.  În anul 2018 

corespondența  repartizată si soluționată  de serviciul nostru a fost de 2936 de acte reprezentând: 

diverse cereri şi petiții cu privire la  legile fondului funciar,  Legea nr. 17/2014, acte  
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procedurale de instanță, note interne, cereri privind ajutoare sociale, bursa, alocații, adeverințe 

pentru APIA, corespondenta ANRP etc. 

 S-au eliberat 440 de adeverințe după Registrul Agricol necesare diferitelor persoane fizice în 

vederea obținerii ajutorului pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece (OUG nr. 

70/2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece). 

Au fost întocmite conform formularisticii, rapoarte statistice periodice. 

Au fost înregistrate la nivelul municipiului Târgu Mureș 2 contracte de arendă.    

Totodată, în cursul anului 2018, potrivit  Legii nr. 17/2014, privind unele măsuri de 

reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a 

Legii nr. 268/2001, privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri 

proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor 

Statului, prin intermediul serviciului nostru s-a derulat procedura referitoare la atribuțiile 

municipiului Tg Mureș în ceea ce privește asigurarea desfășurării activităților referitoare la 

exercitarea dreptului de preemțiune în cazul vânzării terenurilor agricole din extravilanul 

municipiului.  

În acest sens a fost derulată procedura reglementată de Legea nr. 17/2014, pentru 15 dosare 

privind vânzare unor terenuri situate în extravilanul municipiului Târgu Mureș.  

 

Obiective propuse pentru anul 2019 

 

- Finalizarea soluționării cererilor depuse în baza Legii nr. 247/2005, având în vedere 

modificările aduse de Legea nr. 165/2013, reanalizarea si completarea dosarelor validate in 

anexele de despăgubiri in temeiul Legii nr. 247/2005 si a Legii nr. 1/2000;  

- Completarea și ținerea la zi a Registrului Agricol pe suport hârtie și în format electronic a 

datelor privind gospodăriile populației. 

- Soluționarea tuturor cererilor depuse de persoanele fizice și juridice în mod legal și în 

termen. 

- Completarea și soluționarea cererilor în baza Legii nr. 231/2018 privind modificarea 

Legii nr. 18/1991 

 

Serviciul Audit 

Auditul public intern este o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi 

consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, contribuind la 

perfecţionarea activităţii instituţiei, ajută instituţia să îşi îndeplinească obiectivele printr-o 

abordare sistemică şi metodică, care evoluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemelor 

de conducere, activitatea  bazându-se pe gestionarea riscului, a controlului şi a proceselor de 

administrare. Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul 
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U.A.T. Municipiul Târgu Mureş, inclusiv din entităţile subordonate/ aflate sub autoritatea 

Consiliului Local al municipiului Târgu Mureş, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor 

publice, precum şi la administrarea patrimoniului public. 

          Serviciul Audit Public Intern din cadrul Municipiului Târgu Mureş se află în subordinea 

directă a conducătorului entităţii publice, respectiv Primarului Municipiului Tg.Mureş, este 

organizat şi funcţionează în temeiul prevederilor Legii nr. 672/2002, privind auditul public intern 

republicată, coroborate cu Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013. Activitatea serviciului se desfăşoară pe baza 

planurilor multianuale elaborate pe 3 ani şi planuri anuale aprobate de conducătorul instituţiei 

publice-primarul municipiului Târgu Mureş. 

  În activitatea de planificare multianuală elaborată în anul 2015 pe perioada 2016-2018 

au fost identificate şi s-au luat în calcul 29 de structuri auditabile sub forma unor servicii, direcţii 

din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, servicii publice fără personalitate juridică care 

se află în subordinea Consiliului Local, la care se adaugă şi 4 societăţi comerciale şi 2 instituţii 

publice cu personalitate juridică, care se află sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Tg. 

Mureş. Dintre entităţile care se află sub autoritatea Consiliului Local, doar S.C. Compania 

Aquaserv S.A. dispune de compartiment propriu de audit intern, a cărui activitate se evaluează de 

către organul ierahic superior, respectiv Serviciul audit public intern din cadrul Primăriei 

municipiului Târgu Mureş.  

În afara structurilor menţionate mai sus, Serviciul Audit Public Intern auditează şi 34 de unităţi 

de învăţământ preuniversitar de stat, cu privire la utilizarea fondurilor publice alocate din bugetul 

Consiliului local, cele constituite din venituri proprii, precum şi modalitatea de gestionare a 

patrimoniului, inclusiv al imobilelor date în administrare, evaluarea activităţii de închiriere de 

bunuri din domeniul U.A.T. Municipiul Târgu Mureş, evaluarea sistemului de luare a deciziilor, a 

sistemelor de conducere şi de control intern/managerial, precum şi riscurile asociate unor astfel 

de sisteme. 

Unele activităţi sunt mai complexe şi cuprind activitatea mai multor servicii sau 

compartimente. În conformitate cu procedura de planificare a activităţii de audit intern, în Planul 

multianual de audit elaborat pentru perioada 2016-2018, în baza analizei riscurilor au fost 

ierarhizate toate activităţile din Primărie şi entităţile din subordinea/sub autoritatea Consiliului 

Local. Pe baza nivelului riscurilor potenţiale asociate diverselor activităţi au fost selectate din 

planul multianual, pentru anul 2018, un număr de 9 misiuni de asigurare, din care unele cuprind 

activităţi de o complexitate deosebită și s-a întocmit Planul anual de audit intern, care a fost 

aprobat de conducătorul instituției, respectiv primarul municipiului Târgu Mureș. În ceea ce 

priveşte entităţile auditate în anul 2018,  Serviciul  Audit public intern a efectuat un număr total 
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de 9 misiuni de audit intern, din care, 5 misiuni de asigurare de conformitate/regularitate, (din 

care 2 misiuni la unități de învățământ preuniversitar de stat, la o direcție și 1 serviciu  din cadrul 

Aparatului de Specialitate al Primarului, 1 serviciu public fără personalitate juridică)  şi 4 misiuni 

de consiliere, după cum urmează: 

1. Colegiul Economic „Transilvania”,  

2. Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai”, 

3. Direcția Școli din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, 

4. Serviciul de stabilire, impunere și încasare impozite și taxe persoane juridice din cadrul 

Direcției administrarea impozitelor și taxelor locale,  

5. Serviciul Public de Utilități Municipale.   

 

Precizăm că, misiunile de consiliere au fost efectuate la solicitarea conducătorului instituției, 

respectiv al Primarului municipiului Tg.Mureș fiind destinate furnizării de informaţii 

suplimentare referitoare la temele solicitate, astfel: 

1. Misiune de consiliere cu caracter informal-neformalizată, cu tema: „Evaluarea 

activității de administrare a bunurilor (construcțiilor), respectiv a Balonului presostatic din 

cadrul CASM”. 

2. Misiune de consiliere cu caracter informal-neformalizată, cu tema „Oferirea de 

informaţii cu privire la aplicarea prevederilor Ordinului SGG nr. 600/2018 publicat în Monitorul 

Oficial nr. 387/07.05.2018 referitoare la implementarea și dezvoltarea sistemului de control 

intern/ managerial, în vederea aducerii la îndeplinirii a măsurilor dispuse prin aceasta”. 

3. Misiune de consiliere cu caracter informal-neformalizată, cu tema „Oferirea de 

informații referitoare la încasările efectuate de la SC Radiotel Mureș SRL în perioada iulie 2013 

– septembrie 2018”. 

4. Misiune de consiliere cu caracter informal–neformalizată, cu tema Oferirea de 

informații referitoare la numărul documentațiilor de achiziții publice depuse de Administrația 

Grădinii Zoologice în perioada 2017-2018 până în prezent și stadiul procedurilor 

demarate/atribuite, precum și identificarea cauzelor nedemarării acestora, după caz”. 

În activitatea lor, auditorii au acţionat pentru asigurarea managementului că activităţile 

desfăşurate sunt în concordanţă cu reglementările legale în vigoare şi dispoziţiile interne, au 

evaluat dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi 

sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate. 

În concret, în cele 5 misiuni de asigurare, auditorii au constatat unele disfuncţionalităţi şi 

neajunsuri şi au propus  un număr total de 539 de recomandări.  

Toate recomandările au fost însuşite de către entităţile auditate. Din recomandările propuse, 

167 sunt cu termene de implementare în anul 2019.   
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Din cele 372 de recomandări rămase de implementat până la data de 31.12.2018, s-au 

implementat în totalitate 157 de recomandări şi 123 sunt în curs de implementare, iar 92 de 

recomandări sunt neimplementate, pentru care au fost solicitate termene noi în anul 2019. 

Auditorii au constatat, în toate misiunile, interesul factorilor responsabili pentru cunoaşterea şi 

aplicarea corespunzătoare a  reglementărilor legale în domeniile auditate  şi o preocupare cu  

privire la noul concept de control intern managerial (conform Ordinului S.G.G. nr. 600/2018 

pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice). În unele dintre  

entităţile auditate s-a constatat că, controlul intern nu este pe deplin funcţional. O constatare cu 

caracter general se referă la faptul că entităţile auditate nu au inventariat şi evaluat riscurile 

asociate tuturor activităţilor importante, prin urmare, nu au revizuit corespunzător registrul 

riscurilor prin ierarhizarea acestora şi stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor. Totodată, s-a 

constatat lipsa procedurilor operaţionale sau elaborarea acestora fără stabilirea/specificarea 

detaliată a acţiunilor, responsabilităţilor, termenelor, circuitul documentelor, modelul 

documentelor utilizate în cadrul activităţilor procedurate. Referitor la fişele postului, unele dintre 

acestea nu sunt completate cu atribuţii specifice exercitate de angajaţi, nefiind coroborate cu 

prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare elaborat. La unele unităţi de învăţământ 

auditate nu au fost elaborate programe de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, 

prin urmare nu au fost implementate unele standarde de control intern/managerial. De asemenea, 

evidențele conduse sunt incomplete și  nu oferă o imagine completă a patrimoniului s-a constatat 

că, nu au fost luate măsuri în vederea arhivării documentelor create în conformitate cu prevederile 

legale. Prin recomandările auditorilor, s-a urmărit crearea cadrului procedural în vederea realizării 

tuturor obiectivelor specifice entităţilor auditate şi responsabilizarea persoanelor desemnate cu 

realizarea activităţilor, precum și organizarea evidențelor astfel încât să reflecte o imagine fidelă a 

patrimoniului . Totodată s-a propus și luarea măsurilor în vederea arhivării documentelor create 

în spații special amenajate în acest scop,  în vederea reducerii riscurile de pierdere, degradare sau 

sustragere a acestora. După încheierea  exerciţiului financiar 2018, şeful Serviciului Audit Public 

Intern a întocmit Raportul anual de activitate, cuprinzând totalitatea misiunilor de audit, 

principalele obiective, constatări şi recomandările propuse de auditori, raport care va fi aprobat de  

conducătorul instituţiei publice, respectiv primarul Municipiului Târgu Mureş şi se va înainta  la 

UCAAPI -D.G.R.F.P. Brașov  şi Camerei de Conturi Mureş. 

În ceea ce  priveşte activitatea serviciului, pentru anul 2019, a fost întocmit Planul de audit 

public intern, care cuprinde 10 misiuni de asigurare. La selectarea misiunilor de audit intern 

pentru anul 2019 s-a  ţinut cont de resursele umane disponibile, de evaluarea riscului asociat 

diferitelor structuri, activităţi,  de sugestiile conducătorului   entităţii  publice, de bugetul de timp 

disponibil raportat la durata unei misiuni de asigurare, de respectarea periodicităţii în auditare, de 

recomandările UCAAPI, după caz, şi de alte date şi informaţii deţinute de auditori. 

 Conform Planului de audit intern elaborat pe anul 2019, vor fi realizate misiuni de audit public 

intern la unele direcții,  servicii din cadrul Aparatul de Specialitate al primarului, precum și 

serviciile publice din subordinea Consiliului Local, după cum urmează: 

 

1. Serviciul public Administrația Complexului de Agrement „Mureșul”, 

2. Serviciul public Administrația Creșelor, 
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3. Serviciul Autoritate tutelară, din cadrul Direcției juridice, contencios administrativ și 

administrație publică locală,  

4. Serviciul Fond funcial și Registrul agricol, din cadrul Direcției juridice, contencios 

administrativ și administrație publică locală,  

5. Serviciul Impozite și taxe persoane fizice, din cadrul Direcției administrare impozite și 

taxe locale, 

6. Serviciul Salarizare și resurse umane, din cadrul Direcției proiecte cu finanțare 

internațională, resurse umane, relații cu publicul și logistică,  

7. Serviciul Logistică, din cadrul Direcției proiecte cu finanțare internațională, resurse 

umane, relații cu publicul și logistică,  

8. Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, 

9. Serviciul public Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor verzi. 

 

De asemenea, la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice/UCAAPI se va efectua o misiune 

de audit intern la nivelul național, după cum urmează:  

 

10. Misiune de audit intern cu tema „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției”, în 

baza Adresei UCCAPI nr. 430854/18.10.2018. 

 

În permanenţă, auditorii interni urmăresc perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale prin 

participare la cursuri şi studiu individual, acţionând şi pentru dezvoltarea în cultura 

organizaţională a unui mediu favorabil auditului intern, a desfăşurării eficiente şi de calitate a 

misiunilor de audit intern, care să aducă o plus-valoare entităţii. 
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III. CONTRACTE DE FINANŢARE SEMNATE. PROIECTE ÎN 

IMPLEMENTARE ȘI GESTIONAREA FONDURILOR PUBLICE 
 

 

Municipiul Târgu Mureş a întreprins un ansamblu de activităţi având ca scop atragerea 

fondurilor europene nerambursabile în vederea finanţării proiectelor de investiţii destinate 

modernizării şi dezvoltării municipiului. Atragerea fondurilor nerambursabile în vederea 

finanţării proiectelor de investiţii privind modernizărea şi dezvoltarea municipiului Târgu Mureş 

ca pol de dezvoltare urbană, reprezintă o prioritate pentru administraţia publică locală. Elementul 

central al dezvoltării urbane durabile îl constituie finanțarea proiectelor de dezvoltare urbană în 

baza unor strategii integrate de dezvoltare urbană care abordează provocările economice, de 

mediu, climatice, demografice și sociale din orașe. La nivelul anului 2018 activitatea Serviciului 

Proiecte cu Finanţare Internaţională s-a axat pe mai multe direcţii de acţiune: 

I. Aprobarea documentelor strategice obligatorii de către Autoritatea de Management 

pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) în vederea accesării fondurilor europene 

structurale şi de investiţii aferente perioadei de programare 2014-2020; 

II. Pregătirea documentelor şi depunerea proiectelor spre finanţare UE; 

III.  Semnarea contractelor de finanțare aferente cererilor de finanțare depuse. Proiecte în 

implementare; 

IV. Sustenabilitatea investiţiilor demarate și finalizate în perioada de programare 2007-

2013. 

Accesarea fondurilor europene structurale şi de investiţii aferente perioadei de programare 

2014-2020 este condiţionată de corelarea documentelor strategice elaborate la nivelul localităţii 

cu documentele strategice europene: 

- Acordul-cadru, document încheiat între Uniunea Europeană şi România; 

- Programele operaţionale şi Programele guvernamentale, documente aprobate de 

Comisia Europeană. 

 În acest context, documentele de planificare strategică privind dezvoltarea urbană 

durabilă a oraşelor trebuie să corespundă politicilor de dezvoltare urbană durabilă în România, 

dar să fie şi în concordanţă cu documentele strategice europene. 

 Activitatea serviciului s-a concretizat în depunerea unui număr de 18 proiecte cu 

finanțare nerambursabilă în valoare totală de aproximativ 61de milioane de euro, din care: 

✓ 7 proiecte cu contracte de finanțare semnate în valoare totală de aproximativ 13 

milioane de euro; 
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✓ 11 proiecte aflate în etapa de evaluare, respectiv în etapa precontractuală în valoare 

totală de aproximativ 48 milioane euro. 

I. Aprobarea documentelor strategice obligatorii de către Autoritatea de 

Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) în vederea accesării 

fondurilor europene structurale şi de investiţii aferente perioadei de programare 2014-2020 

Pentru a accesa fonduri nerambursabile a fost necesară parcurgerea unor etape eliminatorii de 

avizare a unor documente strategice obligatorii. Existența unei strategii integrate de dezvoltare 

urbană la nivel local constituie condiția de bază pentru acordarea finanţării prin intermediul axei 

prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a POR 2014-2020. Noua perspectivă 

financiară 2014-2020 a UE prevede o abordare diferită, în materie de programare strategică și din 

punct de vedere a întocmirii și evaluării documentelor cu caracter tehnic și financiar care au stat 

la baza contractelor de finanțare aferente investițiilor. Aceasta s-a realizat prin parcurgerea a trei 

etape: 

• Etapa preliminară de aprobare și avizare a documentelor strategice; 

În cadrul acestei etape în anul 2017 au fost aprobate de către AMPOR următoarele documente 

strategice: Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) și Planul de Mobilitate Urbană 

Durabilă (PMUD). 

• Etapa analizării Documentului Justificativ pentru finanțarea din Fonduri ESI 2014-2020 

(DJFESI); 

Acest document reprezintă o situație centralizată a proiectelor de investiții propuse spre 

finanțare prin POR Axa prioritară 4. Documentul justificativ pentru Finanțarea din Fonduri ESI 

2014-2020 (DJFESI) a parcurs toate etapele procedurale din Ghidul de finanțare, obținând avizele 

din partea celor două entități implicate în procesul de absorbție a fondurilor europene Agenția de 

Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) și Autoritatea de Management pentru Programul 

Operațional Regional (AMPOR). Documentul este întocmit de Autoritatea Urbană și are la bază o 

metodologie de evaluare a fișelor de proiecte propuse a fi finanțate din POR. Fișele de proiecte au 

fost selectate din Lista de proiecte, anexe la SIDU și PMUD. 

În conformitate cu Acordul de delegare a atribuției de selectare strategică a fișelor de 

proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4, POR 2014-2020 a fost înființată 

Autoritatea Urbană, cu rol de Organism Intermediar de nivel II în absorbția fondurilor europene  

și a fost lansat apelul pentru depunerea Fișelor de proiecte aferente Axei 4 a POR 2014-2020. Au 

fost depuse de Municipiul Târgu Mureș 23 de Fișe de proiect către Autoritatea Urbană, din care 

au fost prioritizate 11 proiecte.  

Municipiul Târgu Mureş are o alocare de aproximativ 32 de milioane de Euro, prin Programul 

Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4.  
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• Etapa depunerii și evaluării cererilor de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte 

lansate. 

În anul 2018, au fost depuse în cadrul POR prin intermediul aplicației electronice MySMIS un 

număr de 11 proiecte în valoare totală de aproximativ 48 milioane euro din care:  

▪ pe Axa prioritară 3 s-au depus un număr de 3 proiecte în valoare totală de 5 milioane 

euro; 

▪ pe Axa prioritară 4 s-au depus un număr de 7 proiecte  în valoare totală de 40 milioane 

euro; 

▪ pe Axa prioritară 10 s-au depus un număr de 1 proiect  în valoare totală de 2 milioane 

euro. 

Un alt document strategic obligatoriu care asigură accesarea a 7 milioane euro fonduri 

nerambursabile pentru proiecte cu caracter social o reprezintă Strategia de Dezvoltare Locală. 

În cadrul mecanismului de Dezvoltare  Locală plasată sub Responsabilitatea  comunităţii, 

Municipiul Tîrgu Mureş are elaborată și aprobată Strategia de Dezvoltare Locală ca instrument 

strategic  pentru promovarea dezvoltării integrate şi implicării comunităţilor în dezvoltarea 

locală. În procesul de selecție a strategiilor, la nivel național au fost selectate de către Comitetul 

de selecție 43 orașe printre care se numără și municipiul Târgu Mureș. 

La nivelul municipiului Târgu Mureș s-a înființat Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL), 

asociație cu personalitate juridică. Membru fondator al asociației este municipiul Târgu Mureș. 

Scopul asociaţiei este promovarea dezvoltării durabile a teritoriului municipiului Târgu Mureş 

prin intervenţii în zonele urbane marginalizate care să permită combaterea eficientă a sărăciei şi a 

excluziunii sociale, să pună în valoare potenţialul de dezvoltare locală şi să ducă la dezvoltarea 

economică şi socială a oraşului. 

Alocarea financiară pentru Târgu Mureş privind finanţarea prin Programul Operaţional 

Regional (POR) 2014-2020 şi prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020 este 

de aproximativ 7 milioane euro. Astfel, municipiul Târgu Mureş pregăteşte viitoarele proiecte 

POR sau POCU, care vor răspunde nevoilor de dezvoltare identificate pentru soluţionarea 

problemelor zonelor urbane marginalizate. 

 În cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Municipiul Târgu Mureș a 

obținut finanțare nerambursabilă în valoare de 1.744.625,95 lei privind proiectul ”Sprijin pentru 

funcționarea Asociației Grup de Acțiune Locală Târgu Mureș”.  
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II. Pregătirea documentelor şi depunerea proiectelor spre finanţare UE; 

A. Cereri de finanţare depuse la Autoritatea de Management, aflate în curs de 

evaluare - 11 cereri de finanţare; 

B. Cereri de finanţare  în lucru cu termen de depunere la Autoritatea de 

Management până în martie 2019 – 5 cereri de finanțare; 

A. Cereri de finanţare depuse la Autoritatea de Management – aflate în curs de 

evaluare 

1. Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală, ateliere-Liceul 

Tehnologic Gheorghe Șincai 

Program Operațional Regional 2014-2020 

Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,  

Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare 

profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educație și formare, 

Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața 

forței de muncă 

Proiectul prevede: Reabilitarea / modernizarea / echiparea cladirilor cu destinatie de „scoala”, 

„sala de sport”, „ateliere” - Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai 

Valoare proiect: 10.667.448 lei, din care  

  Valoarea finanțării nerambursabile din partea UE 85%; 

  Valoarea finanțării nerambursabile de la Bugetul de stat 13%; 

  Contribuția proprie 2%. 

Stadiu proiect: admis după verificarea administrativă și a eligibității 

 
2. Lucrări de creştere a eficienţei energetice la clădiri rezidenţiale din municipiul 

Târgu Mureş - LOT II 

Program Operațional Regional 2014-2020 
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Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 

clădirile publice, și în sectorul locuințelor 

Operațiunea A-Clădiri rezidenţiale 

Proiectul prevede: Clădiri rezidențiale reabilitate din punct de vedere termic – 7 blocuri din  

str. Romanu - Vivu Constantin nr.2, din str. Aleea Carpați nr. 47, din  str. Depozitelor nr.7, din 

str. Piața Gării nr. A1, din str. Piața Gării nr. 2A, din  str. Mimozelor nr.2, din str. Aleea Cornișa 

nr. 32. 

Valoare proiect: 6.032.737 de lei; 

Valoarea finanțării nerambursabile din partea UE 60%, din care: 

Finanțare FEDR 85% 

Finanțare BS 15% 

  Valoarea finanțării proprii 40% , din care: 

    Contribuția proprie 15% 

    Contribuție AP 25% 

Stadiu proiect: etapa precontractuală 
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3. Lucrări de creştere a eficienţei energetice la clădiri rezidenţiale din municipiul 

Târgu Mureş - LOT I 

Program Operațional Regional 2014-2020 

Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 

clădirile publice, și în sectorul locuințelor 

Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale 

Clădiri rezidentiale reabilitate din punct de vedere termic – 6 blocuri din str. Argeșului nr. 16, 

din str. Gheorghe Doja 60+ Piața Gării nr. 5 ABC , din str. Moldovei nr. 10, din str. Moldovei nr. 

12, din str. Cernavodă nr. 5+ str. Transilvaniei nr. 29, din str. Măgurei nr. 16, 18, 20, 22, 24. 

Valoare proiect: 7.092.112 de lei. 

Valoarea finanțării nerambursabile din partea UE 60%, din care: 

Finanțare FEDR 85% 

Finanțare BS 15% 

  Valoarea finanțării proprii 40% , din care: 

    Contribuția proprie 15% 

    Contribuție AP 25% 

 

Stadiu proiect: etapa precontractuală 
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4. Achiziționarea de autobuze  ecologice care să deservească transportul public de 

călători al Municipiului Târgu Mureș 

Program Operațional Regional 2014-2020 

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,  

Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 

urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare,  

Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin 

investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, 

Proiectul prevede: introducerea a 38 autobuze hibrid de tip diesel/electric care să deservească 

traseele de transport public local din Municipiul Târgu Mureș; realizarea unor măsuri destinate 

încurajării utilizării transportului alternativ, respectiv achiziția de autobuze hibrid de tip 

diesel/electric. 

Valoare proiect: 103.971.380 lei 

Valoarea finanțării nerambursabile din partea UE 85%; 

  Valoarea finanțării nerambursabile de la Bugetul de stat 13%; 

  Contribuția proprie 2%. 

Stadiu proiect: în evaluare 
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5. Transformarea străzilor din zona cu circulație pietonală intensă-Zona Clinicilor-în 

trasee mai prietenoase față de pietoni și bicicliști 

Program Operațional Regional 2014-2020 

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,  

Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 

urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare,  

Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin 

investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, 

Proiectul prevede: 

- realizarea unui traseu pistă de biciclete de 1413,50 metri prevăzut cu un sistem de 

iluminat public și dotarea coridorului de mobilitate urbană cu 50 rasteluri de biciclete; 30 

biciclete electrice și 90 biciclete cu tracțiune normală; 

- modernizarea unui traseu de alei pietonale de 1898,00 metri, prevăzut cu un sistem de 

supraveghere video și cu un sistem de iluminat public pentru siguranța și confortul utilizatorilor,  

- amplasarea de mobilier urban pe coridorul de mobilitate prevăzut în proiect și 

asigurarea unui spațiu verde amenajat de 1160 metri pătrați și plantarea a 190 bucăți de arbori 

maturi 

Valoare proiect: 12.695.700 de lei. 

Valoarea finanțării nerambursabile din partea UE 85%; 

  Valoarea finanțării nerambursabile de la Bugetul de stat 13%; 
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  Contribuția proprie 2%. 

Stadiu proiect: în evaluare 
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6. Reamenajarea infrastructurii pe coridorul  deservit de transportul public local pe 

zona Vest – Centru a Municipiului Târgu Mureș 

Program Operațional Regional 2014-2020 

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,  

Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității 

urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare,  

Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin 

investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, 

Proiectul prevede: 

1. realizarea măsurilor destinate încurajării utilizării mijloacelor de transport 

alternative - transport public și nemotorizat. 

2. realizarea unor măsuri destinate încurajării utilizării transportului alternativ 

(modernizarea infrastructurii de transport în comun, îmbunătățirea siguranței rutiere). 

3. realizarea a 2.020,00 mp de piste de biciclete, estimându-se o creștere cu 20% a 

numărului de bicicliști. 

4. modernizarea a 13.830,00 mp de spațiu pietonal, prevăzuți cu sisteme de 

siguranță care să impiedice accesul auto pe trotuar, estimându-se o creșterea a numărului de 

persoane care utilizează traseele pietonale cu 1,7% până în anul 2023. 

5. amenajarea a 2.200,00 mp de spații verzi în aliniament și plantarea a 200 

arbori/arbuști până în anul 2023. 

Valoare proiect:  30.198.094 lei 

Valoarea finanțării nerambursabile din partea UE 85%; 

  Valoarea finanțării nerambursabile de la Bugetul de stat 13%; 

  Contribuția proprie 2%. 

Stadiu proiect: în evaluare 

mailto:primaria@tirgumures.ro


MUNICIPIUL  TÂRGU MUREȘ                             RAPORTUL PRIMARULUI      2018 

50 
Municipiul Târgu Mureș, Pța Victoriei, nr.3, contact: 0265-268.330, email: primaria@tirgumures.ro  

                   
7. Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit 

marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone 

marginalizate din Municipiul Târgu Mureș 

Program Operațional Regional 2014-2020 

Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,  

Prioritatea de investiții 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială 

a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale  

Proiectul prevede: Construirea și dotarea unui centru multifuncțional în zona de locuit 

marginalizată. 

Valoare proiect:  5.455.326 de lei 

Valoarea finanțării nerambursabile din partea UE 85%; 

  Valoarea finanțării nerambursabile de la Bugetul de stat 13%; 

  Contribuția proprie 2%. 

Stadiu proiect: în evaluare 
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8. Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă str. Apaductului nr. 54-

56 

Program Operațional Regional 2014-2020 

Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,  

Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare 

profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educație și formare , 

Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la 

educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă 

Proiectul prevede: Creșterea calității infrastructurii educaționale pentru învățământul 

antepreșcolar din Municipiul Târgu Mureş: 

- prin reabilitarea corpului existent C38, amenajarea și dotarea acestuia ca spațiu pentru 

învățământul antepreșcolar  

- prin construirea unui corp de clădire reprezentând extinderea corpului existent aferent 

corpului C38, amenajarea și dotarea acestuia  

Valoare proiect:  10.943.436  lei 

Valoarea finanțării nerambursabile din partea UE 85%; 

  Valoarea finanțării nerambursabile de la Bugetul de stat 13%; 

  Contribuția proprie 2%. 

Stadiu proiect: în evaluare 
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9. Reabilitare, consolidare și mansardare-Școala Gimnazială "Friedrich Schiller" din 

Municipiul Târgu Mureș 

Program Operațional Regional 2014-2020 

  Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,  

  Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare 

profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educație și formare   

  Obiectiv Specific 10.1.B Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii 

şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 

sistemului 

Proiectul prevede: reabilitarea, consolidarea si extinderea Scolii Gimnaziale “Friedrich 

Schiller”. 

Valoare proiect: 10.514.165 lei 

Valoarea finanțării nerambursabile din partea UE 85%; 

  Valoarea finanțării nerambursabile de la Bugetul de stat 13%; 

  Contribuția proprie 2%. 

Stadiu proiect: în evaluare 

 
 

10. Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere 
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Program Operațional Regional 2014-2020 

Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,  

Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare 

profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educație și formare , 

Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la 

educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă 

Proiectul prevede: crearea unei noi unități de învățământ în Municipiul Târgu Mureș formată 

dintr-un anasamblu de două clădiri destinate învățământului antepreșcolar (creșă) și preșcolar 

(grădiniță), legate în demisol prin culoar de legătură; crearea unui spațiu exterior necesar 

dezvoltării armonioase a copiilor antepreșcolari și preșcolari, compus din spații verzi, curți 

interioare, locuri de joacă pentru copii, dotate cu mobilier corespunzător, trotuare/alei. 

Valoare proiect:  14.733.128 lei 

Valoarea finanțării nerambursabile din partea UE 85%; 

  Valoarea finanțării nerambursabile de la Bugetul de stat 13%; 

  Contribuția proprie 2%. 

Stadiu proiect: în evaluare 

 
11. Sistem de telegestiune pentru controlul interactiv al iluminatului public, utilizând 

comanda de la distanță a aprinderii/stingerii punctelor de iluminat 

Program Operațional Regional 2014-2020 

Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 

clădirile publice, și în sectorul locuințelor,  

Operațiunea C – Iluminat public 

Proiectul prevede: Creșterea eficienței energetice si scaderea emisiilor de gaze cu efect de 

seră (emisii de CO2), prin reducerea consumului energetic la nivelul sistemului de iluminat 
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public din municipiul Tg Mures - ca urmare a lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat 

public, prin instalarea unui sistem de telegestiune. 

Valoare proiect:  9.918.363 de lei. 

Valoarea finanțării nerambursabile din partea UE 85%; 

  Valoarea finanțării nerambursabile de la Bugetul de stat 13%; 

  Contribuția proprie 2%. 

Stadiu proiect: în evaluare 

 

B. Cereri de finanţare  în lucru cu termen de depunere la Autoritatea de 

Management până în martie 2019  

1. Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și 

neutilizate din interiorul Municipiului Tîrgu Mureș 

2. Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, Iași, 

Pitești, Sibiu, Slatina, Suceava,Târgu Mureș – proiect în parteneriat 

3. Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m deal, Iași, CJ Neamț, 

Tg. Mureș– proiect în parteneriat 

4. Sistem de management al traficului în Municipiul Tîrgu Mureș 

5. Modernizare transportul public de călători în Municipiul Târgu Mureș 

 

 

III. Contracte de finanțare semnate în cursul anului 2018. Proiecte în implementare. 

A. Contracte de finanţare semnate în cursul anului 2018 – 4 contracte de finanțare 

semnate; 
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B. Proiecte cu finanţare nerambursabilă aflate în implementare, a căror contracte de 

finanțare au fost semnate în anului 2017 – 2 proiecte cu finanțare nerambursabilă 

A. Contracte de finanţare semnate în cursul anului 2018 

În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală s-au semnat contracte de finanţare 

pentru 4 obiective de investiţii:  

1. Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator pentru 

Colegiul Agricol “Traian Săvulescu”, Târgu Mureș 

Program Național de Dezvoltare Locală 

Proiectul prevede: dotarea atelierului de prelucrare a cărnii și laptelui, cu echipamente şi 

mobilier specific didactic şi de laborator, contribuind astfel, la îmbunătăţirea calităţii 

infrastructurii de educaţie şi la asigurarea unui proces educațional la standarde europene necesar 

desfășurării instruirii practice de bază în acest domeniu. 

Valoare proiect: 129.962,28 lei 

 

 
 

2. Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator pentru Liceul 

Tehnologic "Aurel Persu", Târgu Mureș 

Program Național de Dezvoltare Locală 

Proiectul prevede: dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, 

contribuind astfel la îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie şi la asigurarea unui proces 

educațional la standarde europene. Liceul Tehnologic “Aurel Perşu”, propune dotarea unui atelier 

întreţinere şi reparaţii auto şi dotarea unui atelier din şcoală pentru practica elevilor şi cabinetul de 

legislaţie rutieră. 
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Valoare proiect: 201.984,29 lei 

 

 

 

3. Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator pentru Liceul 

Vocațional de Artă, Târgu Mureș 

Program Național de Dezvoltare Locală 

Proiectul prevede: dotarea atelierelor de specialitate la cele 4 specializări: Muzică, Arta 

Actorului, Arte Vizuale si Arhitectură, și a sălilor dedicate învățămantului de masă (cultură 

generală) din cadrul Liceului Vocational de Artă, conform, standardelor specifice învățămantului 

vocațional artistic. 

Valoare proiect: 725.961,88 lei 
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În cadrul POCA 2014-2020 s-a semnat contractual de finanţare pentru proiectul: 

4. Creșterea calității serviciilor publice, îmbunătățirea sistemului de management al 

calității-Târgu Mureș 

Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020  

Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente 

Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică 

locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. 

Proiectul prevede: Introducerea unui sistem unitar de management: certificate ISO 

9001:2015;  instruirea unui număr de 102 angajați cu funcții de conducere în domeniul 

managementului calităţii; Conferinţă privind managementul calităţii în administraţia publică. 

Valoare proiect: 340.428 lei 

Valoarea finanțării nerambursabile din partea UE 85%; 

  Valoarea finanțării nerambursabile de la Bugetul de stat 13%; 

  Contribuția proprie 2%. 
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B. Proiecte cu finanţare nerambursabilă aflate în implementare, a căror contracte de 

finanțare au fost semnate în anului 2017 

1. Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha – Târgu-

Mureş 

În cadrul Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Municipiul Tîrgu Mureş 

a obţinut finanţare nerambursabilă pentru proiectul “Fazarea proiectului Reabilitarea Sitului 

poluat istoric Iaz Batal 30 ha – Târgu Mureș “  

Proiectul prevede: reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal, situat pe malul drept al râului 

Mureş,  pentru diminuarea riscului existent asupra sănătății oamenilor și a mediului ambient, 

cauzat de activitățile industriale desfășurate aici în trecut. De asemenea, investițiile vizează și 

redarea circuitului economic a suprafeței respective, având în vedere că iazul se încadrează, din 

punct de vedere al profilului de activitate, la categoria depozite de deșeuri periculoase. 

Implementarea proiectului de reabilitare a sitului a început în perioada de programare 2007-2013 

și se va finaliza prin POIM 2014-2020. 

Valoare proiect: 35.273.614,76 de lei. 

Valoarea finanțării nerambursabile din partea UE 85%; 

  Valoarea finanțării nerambursabile de la Bugetul de stat 13%; 

  Contribuția proprie: 2%. 
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2. Reparație capitală pod peste râul Mureș cu pasaj superior peste linia CF Deda-Tg. 

Mureș-strada Călărașilor 

În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală Municipiul Târgu Mureș a obținut 

finanțare pentru proiectul ”Reparație capitală pod peste râul Mureș cu pasaj superior peste 

linia CF Deda - Târgu Mureș - strada Călărașilor”. 

Proiectul prevede: realizarea unor lucrări de reparații care vor menține podul peste râul Mureș 

la parametrii normali de exploatare și vor asigura cerințele de rezistență și stabilitate, precum și 

prelungirea duratei de viață, respectiv îmbunătățirea siguranței, confortului și funcționalității în 

exploatare a acestuia. În urma lucrărilor de reparații a podului peste râul Mureș se vor realiza 

următoarele: 

- lucrări de reparații a podului, pasajului și a rampelor de acces în lungime de 626 m; 

- lucrări de reparații pe suprafața de 11.700 mp. 

Valoare proiect: 22.904.202 de lei. 

 

 

IV. Sustenabilitatea investiţiilor  demarate și finalizate în perioada de programare  

2007-2013 
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De la începutul anului 2018 până în prezent s-au desfăşurat 12 vizite privind durabilitatea 

(sustenabilitatea) investiţiilor privind proiectele finalizate. Aceste vizite au fost realizate de către 

Organismele Intermediare (ADR Centru) la următoarele proiecte:  

1. Reabilitare termică a 10 blocuri de locuinţe în Târgu Mureș – LOT I; 

2. Reabilitare termică a 26 blocuri de locuinţe în Târgu Mureș – LOT II; 

3. Reabilitare termică a  blocurilor de locuinţe în Târgu Mureș – LOT IV; 

4. Reabilitare termică a  blocurilor de locuinţe în Târgu Mureș – LOT V; 

5. Reabilitare termică a  blocurilor de locuinţe în Târgu Mureș – LOT VI; 

6. Reabilitare termică a  blocurilor de locuinţe în Târgu Mureș – LOT VII; 

7. Modernizare reţea stradală la nivelul  Municipiului Târgu Mureș Tranşa II; 

8. Reamenajare şi conservare Cetate Medievală; 

9. Mansardare şi reamenajare la Colegiul Naţional “Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu 

Mureș; 

10. Mansardarea şi reabilitarea internatului Liceul de artă  Târgu Mureș; 

11. Creare strada de legătură între strada Livezeni şi Spitalul Judeţean de Urgenţă; 

12. Modernizare şi reamenajare spatii publice de agrement Platoul Corneşti din Târgu 

Mureș. 

 

Referitor la fondurile locale, potrivit Raportului întocmit de Direcția economică  a 

Municipiului Târgu Mureș pentru anul 2018, aducem la cunoştinţa dvs. următoarele:  

 

1. Serviciul buget – control financiar intern 

2. Biroul contabilitate 

Bugetul general consolidat al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș la 

data de 31.12.2018 a fost elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 2/2018 privind 

aprobarea bugetului de stat pe anul 2018 și a celorlalte acte normative care privesc domeniul 

bugetar.  

Astfel, veniturile bugetului general consolidat au fost aprobate la nivelul sumei de  

408.806.669 lei pentru anul 2018 și s-au realizat încasări de  292.674.031 lei la data de 

31.12.2018, în proporție de 71,59 %. De asemenea, cheltuielile bugetului general consolidat pe 

anul 2018, au fost aprobate la nivelul sumei de 408.806.669 lei și s-au realizat, în proporție de 

71,16%, în sumă de  290.910.062 lei la data de 31.12.2018. Bugetul general consolidat al Unității 

Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș are în componență bugetul propriu al 

Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș, bugetul activităților și  instituțiilor 

subordonate finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetul fondurilor externe 

nerambursabile al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș. 
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I. Execuția bugetului propriu al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul 

Târgu Mureș: 

Din punct  de vedere al structurii secțiunilor  bugetare, veniturile bugetului propriu al Unității  

Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș sunt formate într-o proporție de 86,42%  din 

venituri ale secțiunii de funcționare și 13,58% din venituri ale secțiunii de dezvoltare. 

Veniturile bugetului local au fost aprobate la nivelul sumei de 382.399.069 lei pentru anul 

2018. Încasările realizate au fost de 278.816.602 de lei, reprezentând 72,91% din bugetul aprobat 

pentru 2018. Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate într-o proporție de 78,30% față 

de prevederile anuale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare într-o proporție de 38,60%. 

Din totalul veniturilor încasate în bugetul local al Municipiului Târgu Mureș pe anul 2018, în 

sumă de 278.816.602 de lei, suma de 196.464.535 de lei reprezintă venituri proprii, 69.856.383 

de lei reprezintă sume defalcate din TVA , 55.200 lei reprezintă donații și sponsorizări, 6.885.663 

lei reprezintă  subvenții de la bugetul de stat , iar suma de 5.554.821 de lei reprezintă sume 

primite de la UE pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă. Creditele bugetare aprobate în 

sumă de 382.399.069 de lei au fost utilizate în proporție de 72,77 %, realizându-se cheltuieli în 

sumă de 278.282.916 de lei, pentru finanțarea activităților, acțiunilor și programelor aflate în 

competența Unității Administrativ Teitoriale - Municipiul Târgu Mureș, gestionate direct sau prin 

instituțiile subordonate și anume: asigurări și asistență socială, învăţământ, acţiuni privind 

învăţământul preşcolar şi primar, acţiuni culturale, culte religioase şi structuri asociative, 

întreţinerea şi repararea drumurilor, finanţarea obiectivelor de investiţii, precum şi finanţarea 

activităţilor autorităţii publice locale. 

 

II. Execuția bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii: 

Veniturile bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt 

reprezentate în proporție de 98,54% din venituri ale secțiunii de funcționare și de 1,46% din 

venituri ale secțiunii de dezvoltare. 

Veniturile bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii au fost 

aprobate la nivelul sumei de 26.403.600 de lei, din care au fost realizate încasări până la 

31.12.2018 în valoare totală de 13.857.429 lei, reprezentând 52,48%. Cheltuielile acestui buget s-

au realizat în sumă de 12.627.146 de lei, reprezentând 47,82% față de bugetul aprobat. 

 

 

3. Serviciul achiziții publice 

În cursul anului 2018 au fost organizate proceduri de licitaţie deschisă, proceduri simplificate,  

negocieri fără publicare prealabilă, cumpărări directe și o achiziție pe Bursa de Mărfuri, proceduri 

în urma cărora au fost încheiate un număr de 162 contracte de achiziţii publice și cu număr de 5 

Acorduri Cadru.  

Valoarea totală a contractelor de achiziții încheiate la nivelul Serviciului Achiziții publice este 

de 70.197.362,23 lei fără TVA, valoare care include doar contractele subsecvente și nu valoarea 

integrală a Acordurilor Cadru. 

Situația procedurilor derulate pe tipuri de achiziții se prezintă astfel: 

Achiziţii de PRODUSE: 
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Licitaţii deschise – 3 proceduri în valoare totală de 3.665.836,30 de lei fără TVA; 

Proceduri simplificate – 9 proceduri în valoare totală de 3.876.903,86 de lei fără TVA; 

Negocieri fără publicare anunţ - 7 proceduri în valoare totală de 1.889.678,33 de lei fără TVA. 

Achiziţii de SERVICII: 

Licitaţii deschise – 5 proceduri în valoare totală de 8.453.607,63 de lei fără TVA; 

Proceduri simplificate – 6 proceduri în valoare totală de 2.349.862,63 de lei fără TVA; 

Negocieri fără publicare anunţ  - 5 proceduri în valoare totală de 172.065,00 de lei fără TVA. 

Achiziţii de LUCRĂRI: 

Procedură simplificată – 2 proceduri în valoare totală de 687.112,23 de lei fără TVA; 

Negocieri fără publicare anunţ – 4 proceduri în valoare totală de 3.559.704,30 de lei fără TVA. 

CUMPĂRĂRI DIRECTE: 

Produse/Servicii/Lucrări  - 89 de achiziții în valoare totală de 6.286.739,43 de lei fără TVA. 

ACHIZITIE PE BURSĂ: 1 achiziție în valoare de 925.252,00 delei fără TVA. 

Contracte subsecvente: 10 contracte subsecvente de lucrări aferente Acordurilor Cadru de 

lucrări încheiate atât anterior anului 2018 cât și în cursul anului 2018 în valoare de 38.330.600,52 

de lei fără TVA.     

 

4. Biroul concesionări, închirieri și vânzări 

I. CONCESIONĂRI 

În cursul anului 2018 au fost încheiate 63 contracte de concesiune și acte adiționale, ca urmare 

a solicitărilor depuse de persoane fizice și juridice, în vederea concesionării unor suprafeţe de 

teren aparţinând Municipiului Târgu Mureş.  

Prin procedura concesionării directe au fost încheiate 14 contracte a căror valoare se ridică la 

652,40 euro/an; 

Pe parcursul anului 2018 au fost promovate 8 proiecte de hotărâri, urmare a acestor demersuri 

au fost încheiate 2 contracte de concesionare a terenurilor în cursul anului 2018, a căror valoare 

se ridică la 758 euro/an; celelalte proiecte nu s-au concretizat prin încheierea de contracte de 

concesiune. 

Pe parcursul anului 2018 s-a încheiat un act adiţional de reziliere la cerere, a unui contract de 

concesiune. 

Prin procedura de negociere directă desfășurată la data de 01.02.2018 s-a concesionat terenul 

situat în Târgu Mureş, strada Bartok Bela nr. 2, în suprafaţă de 632 de mp, la valoarea de 6.952 

de euro/an. 

De asemenea, a fost demarată o procedură de licitaţie publică deschisă pentru concesionarea 

unor terenuri aparţinând domeniului public al Municipiului Târgu Mureş, în vederea amplasării 

unor chioşcuri pentru activităţi comerciale în data de 26.02.2018; în urma acestei proceduri a fost 

încheiat un singur contract de concesiune a cărui valoare se ridică la suma de 5.840 euro/an. În 

cursul anului 2018, a fost demarată procedura de concesiune prin licitaţie publică a locaţiei I 

pentru desfăşurarea unor activităţi de alimentaţie publică în Municipiul Târgu Mureş, Piaţa 

Teatrului, în data de 07.12.2018, însă contractul de concesiune se va încheia la începutul anului 

2019. 

Cele 45 acte adiționale la contracte de concesiune existente, încheiate în urma solicitării 

transferului dreptului de concesiune, însumează valoarea de 14.330,53 euro/an, valoarea totală a 

mailto:primaria@tirgumures.ro


MUNICIPIUL  TÂRGU MUREȘ                             RAPORTUL PRIMARULUI      2018 

64 
Municipiul Târgu Mureș, Pța Victoriei, nr.3, contact: 0265-268.330, email: primaria@tirgumures.ro  

contractelor de concesiune încheiate în anul 2018 fiind de 28.532,93 euro/an (aproximativ 

132.678,12 lei la un curs de 4,6 lei/euro).                          

În luna octombrie 2018 a fost transmisă către Biroul Concesionări, Închirieri și Vînzări, 

documentația referitoare la delegarea prin concesiune a “Serviciului Public de Exploatare și 

Întreținere a Parcărilor cu Plată din Municipiul Târgu Mureș”. 

Datorită faptului că această documentație a fost incompletă și prezenta neconcordanțe a 

fost analizată, modificată și completată împreună cu serviciul de specialitate.  

 Documentația întocmită, urmează a se publica pe SICAP, procedura simplificată se va 

desfășura offline în cursul anului 2019. 

 

II. ÎNCHIRIERI  

În vederea închirierii unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al Municipiului 

Târgu Mureş pentru desfăşurarea comerţului stradal sezonier/ambulant, a fost organizată o 

procedură de licitaţie în data de 17.05.2018. 

În urma parcurgerii procedurii, au fost adjudecate 7 amplasamente, încheiate un nr. de 7 

contracte de închiriere, a căror valoare se ridică la 7.043 lei/an (aproximativ 1.531 euro/an la un 

curs de 4,6 lei/euro).   

 

III. VÂNZĂRI     

În cursul anului 2018 a fost demarată licitaţia publică deschisă cu strigare pentru vânzarea 

cotei de teren în suprafaţă de 38/418 mp și suprafața utilă a construcției de 19,92 mp, situat în 

Târgu Mureş, str. Rodnei nr. 34, programată pentru data de 05.12.2018, finalizată cu încheierea 

contractului de vânzare – cumpărare în valoare de 4.816 euro. 

De asemenea, prin procedura vânzării directe au fost încheiate 4 contracte, a căror valoare 

însumează 123.188,24 euro. 

 

IV. CUMPĂRĂRI 

În cursul anului 2018 nu au fost achiziționate imobile. 
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IV. DOMENIUL PUBLIC, INFRASTRUCTURĂ: REPARAȚII, 

ÎNTREȚINERE ȘI INVESTIȚII. ACTIVITĂȚI DE URBANISM 
 

 

Serviciul Public Administraţia Domeniului Public este serviciu public 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 îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul 

regulament de organizare şi funcţionare, sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Târgu 

Mureş, având ca obiect principal de activitate administrarea bunurilor aparţinând domeniului 

public şi privat al municipiului Târgu 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 Târgu Mureş, se 

realizează în baza mandatului acordat de Consiliul Local şi cuprinde bunurile ce aparţin 

domeniului public şi privat ale municipiului Târgu 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 hotărârilor Consiliului Local şi care fac 

parte integrantă capitolului venituri la bugetul Municipiului Târgu Mureş.  
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Organizarea şi funcţionarea administraţiei domeniului public   
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Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 223/30.08.2018 a fost aprobată Organigrama şi Statul de 

funcţii. 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 Siguranţa Circulaţiei, Transport Rutier şi Transport Local 

2. Serviciul de administrare a domeniului public şi privat 

3. Biroul Parcări, Garaje şi Ridicări de Maşini 

4. Biroul juridic 

5. Serviciul salubrizare şi deszăpezire 

6. Compartimentul Mediu, Deratizare, Dezinsecţie 

7. Formaţia gestionare câini fără stăpân şi ecarisaj 

8. Formaţia Administrativ 

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 bunurile ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului 

Târgu 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;  

- amenajarea şi exploatarea locurilor de parcare şi afişaj publicitar de pe domeniul public, în 

condiţiile stabilite conform legislaţiei actuale în vigoare;  
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- dezvoltarea şi amenajarea spaţiilor publice în strânsă concordanţă cu necesităţile comunităţii 

locale şi a documentaţiilor de urbanism aprobate potrivit legii;  

- amenajarea, întreţinerea şi reabilitarea spaţiilor de joacă pentru copii, a spaţiilor de odihnă, 

aflate în subordine; 

- verificarea şi sesizarea organelor abilitate pentru aplicarea sancţiunilor conform actualei 

legislaţii.  

 În anul 2018, Serviciul Public Administraţia Domeniului Public, a promovat 108 

Hotărâri de Consiliu Local. 

SERVICIUL SIGURANŢA CIRCULAŢIEI, TRANSPORT RUTIER ŞI TRANSPORT 

LOCAL 

Lucrările şi proiectele demarate de SSCTRTL în anul 2018: 

Investiţii publice 

1. Servicii de consultanţă pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local 

şi Realizare studiu de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport public local – 

proiect continuat din anul 2017 conform contract nr. 163/09.10.2017 – în curs de finalizare; 

2. S.F. Modernizare transport local – conform contract 142 din 02.08.2018 – în curs de 

realizare; 

3. Studiu de oportunitate achiziţionare autobuse ecologice – contract nr. 88 din 

30.05.2018 – realizat – proiect depus; 

4. Studiu de trafic pentru modernizare transport public de călători – contract nr. 99 din 

13.06.2018 – realizat; 

5. Studiu de trafic pentru achiziţionare autobuse ecologice – contract nr. 98 din 

13.06.2018 – realizat; 

6. Studiu de oportunitate pentru ridicări maşini de pe domeniul public – contract nr. 122 

din 12.07.2018 – în curs de realizare; 

7. Achiziţionare autobuse noi – documentaţie depusă la Serviciul Achiziţii 
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Lucrări de reparaţii; 

8. Acord cadru – siguranţa circulaţiei – Lucrări de semnalizare rutieră orizontală şi 

verticală, precum şi mentenanţă pentru semafoare, necesară pe raza Municipiului Târgu Mureş – 

acord cadru 180/2018, contract subsecvent 180/1 din 04.09.2018 – în derulare 

- 17.890 mp marcaje rutiere longitudinal; 

- 6.600 mp marcaje colorate; 

- 3.000 mp marcaje treceri de pietoni (aprox. 60 treceri de pietoni); 

- peste 350 de indicatoare montate, 30 locuri de parcare pentru persoane cu dizabilităţi; 

- 30 elemente de praguri pentru limitarea vitezei; 

- înfiinţare giraţie provizorie str. Cutezanţei – str. Înfrăţirii; 

- instituit sensuri unice şi noi reglementări rutiere, etc. 

9. Lucrări de badijonare şi colmatare pe străzile municipiului Târgu Mureş – contract 106 

din 26.06.2018 – în derulare 9.862 mp – badijonări şi 28.985 ml colmatări – val. 351.945,46 lei; 

10. Acord cadru – Lucrări de intervenţii şi reparaţii străzi, trotuare, parcări şi lucrări 

edilitare în Municipiul Tg. Mureş – acord cadru 133 – contract subsecvent 2 din 30.10.2017 – în 

derulare; 

11. Montare parapeţi metalici pe lungimea canalului de Turbină zona Aleea Carpaţi – 

1.200 ml contract 107 din 28.06.2018 – finalizat; 

12. Achiziţionare şi montare rastele de biciclete – contract 76 din 21.05.2018 – montat 200 

buc. – contract finalizat; 

Lucrări de investiţii 

13. Parcări cu plată – achiziţionat şi montat indicatoare pentru parcări cu plată şi 

implementare aplicaţie pentru parcări cu plată 

Lucrări / achiziţii în derulare. 
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14. Indicatoare cu nume de străzi pe stâlp şi perete 

15. Achiziţionare balize şi sfere antiparcare 

16. Avize  staţii 2018 – val.  1.800 lei 

Lucrări de spargeri, extinderi de reţele apă şi canalizare, plombări, pavări, asfaltări 

17. S-au eliberat un număr de 563 de autorizaţii de spargere, remedierea avariilor 

18. S-au eliberat un număr de 167 de autorizaţii de spargere extinderi, reabilitări reţele de 

apă, canalizare, reţele de gaze naturale, reţele electrice, branşamente şi racorduri 

19. S-au eliberat un număr de 45 deavize pentru lucrări de spargere 

20. Predare amplasamente pentru intervenţii 488 de bucăţi 

21. Predare amplasamente pentru lucrări de extindere reţele şi branşament în 120 locaţii 

22. Verificarea modului de refacere a domeniului public în urma spargerilor în 435 de 

locaţii. 

23. Încasări din taxe pentru autorizarea spargerilor – 21.069 de lei 

24. Verificare starea tehnică portgaranţie a unui număr de 21 de străzi şi consemnat în 

cărţile tehnice. 

 

Activităţi curente: 

• S-au eliberat autorizaţii de liberă trecere in val. de 602.116 de lei 

• 11 comisii de circulaţie 

• 58 de mopede înregistrare – contravaloarea încasărilor la eliberarea taloanelor + 

plăcuţelor – 3.770 lei; 

• 14 utilaje autopropulsate pentru lucrări, înregistrate - contravaloarea încasărilor la 

eliberarea taloanelor + plăcuţelor – 910 lei; 

• Recuperări daune produse pe domeniul public, ca urmare a accidentelor rutiere (pe 

RCA-urile şoferilor în culpă) – 10 dosare de daună – contravaloarea plăţilor efectuate de 

asiguratori pentru reparaţia daunelor – 7.370,64 lei; 
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• Plăţi efectuate către terţe persoane păgubite (copaci căzuţi pe autoturisme parcate 

regulamentar pe domeniul public) de către municipalitate – 3 dosare de daună – contravaloarea 

plăţilor efectuate pentru terţe – 9.170,35 lei. 

 

              SERVICIUL DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

În anul 2018, Serviciul de Administrare a Domeniului Public şi Privat a realizat următoarele: 

- Avize pentru ocuparea domeniului public cu terase sezoniere, 116 avize şi prelungiri avize, 

suma totală încasată fiind de  248.053,70 de lei. 

- Avize pentru ocuparea domeniului public pentru activităţi comerciale, prestări servicii şi 

confecţionarea de produse, 51 de avize şi prelungiri de avize, suma totală încasată fiind de 9 669 de lei. 

- Avize pentru târguri comerciale (Târgul mărţişoarelor şi Târgul de flori) pe domeniul public, 

întocmire planuri de amplasare şi predarea amplasamentelor în teren, un număr de 214 avize, suma 

totală încasată fiind de 38 880 de lei. 

- Avize pentru ocuparea domeniului public cu schele, materiale de construcţii, containere,  un 

număr de 192 de avize şi prelungiri avize, suma totală încasată fiind de  59.151 de lei. 

- Avize pentru afişaj pe panourile de afişaj aparţinând municipiului, un număr de 9 avize şi 

prelungiri avize, suma totală încasată fiind de 4.401 de lei. 

- Avize pentru panouri mobile autoportante (pitici publicitari), un număr de 47 avize şi 

prelungiri avize, suma totală încasată fiind de 34.694 de lei. 

- Avize pentru distribuire de pliante, un număr de 47 de avize şi prelungiri avize, suma totală 

încasată fiind de 13.445 de lei. 

- Avize pentru organizare de expoziţii, de campanii publicitare pe amplasamente fixe sau 

mobile, un număr de 6 avize şi prelungiri avize, suma totală încasată fiind de   10.255 lei. 

- Avize şi prelungiri avize pentru ocuparea domeniului public cu mijloace de publicitate tip 

bannere, mash-uri, prisme, un număr de 6 avize, suma totală încasată fiind de 10.255 de lei.  
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- Avize/prelungiri avize pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare cu suprafaţă 

de afişaj între 1mp - peste 10 mp şi panouri direcţionale amplasate pe stâlpi, suma totală încasată fiind 

de 434.223 de lei. 

- Avize pentru execuţie lucrări de construire şi branşamente, emise în baza certificatului de 

urbanism, un număr de 415 avize, suma totală încasată fiind de 37.350 lei 

- S-a încasat taxă 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: 86.953 de lei, pentru 9 amplasamente. 

- S-a încasat taxă ocupare domeniul public cu parcări autorizate şi/sau acceptate şi parcări 

acoperite edificate de municipiu, suma totală încasată fiind de 863.974 de lei. 

- 116 acorduri au fost eliberate gratuit în baza protocoalelor şi în conformitate cu H.C.L. nr. 

307/2017. 

- S-a încasat redevenţa conform contractelor de asociere dintre Municipiul Tîrgu Mureş şi BIG 

Aluminium SA, suma încasată fiind de  33.140 de lei - taxă chirie şi 4.948 de lei - taxă de publicitate. 

- S-a încasat redevenţa conform contractului de asociere dintre Municipiul Tîrgu Mureş şi 

Premier Restaurants România SRL, suma totală încasată fiind de 45.852,31 de lei.   

                              

BIROUL PARCĂRI, GARAJE ŞI RIDICĂRI DE MAŞINI 

Obiectivele generale ale activităţii biroului sunt următoarele: 

- evidenţa locurilor de parcare publică cu plată din municipiu; 

- evidenţa şi avizarea amplasării pe domeniul public a construcţiilor edificate pe 

domeniul public şi privat al municipiului (parcări acoperite); 

- evidenţa construcţiilor edificate pe domeniul public al municipiului (garaje); 

- coordonarea serviciilor de ridicare a autovehiculelor abandonate pe domeniul public şi 

privat al municipiului conform reglementărilor legale în vigoare. 

1. Parcări acoperite: 
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• s-a încasat taxă de ocupare domeniul public cu parcări autorizate şi/sau acceptate şi 

parcări acoperite edificate de municipiu, suma totală încasată: 863.974 de lei. 

• În anul 2018 s-au edificat 579 de parcări acoperite. 

2. Parcări publice cu plată: 

• Există un număr de 4.448 parcări publice cu plată, pe raza municipiului; 

• Tichete de parcare eliberate prin casierii , în valoare de 160.000 lei; 

• Tichete de parcare eliberate prin aplicaţia Tpark, în valoare de 1.061.426 lei; 

• Abonamente de parcare eliberate prin casierii, în valoare de 774.000 lei; 

• Abonamente de parcare eliberate prin aplicaţia Tpark, în valoare de 374.972 lei; 

• Note de constatare în valoare de 25 lei – 430.700 lei. 

3. Garaje: 

• s-au inventariat şi eliberat acte pentru un număr de 748 de garaje, pentru persoane 

fizice; 

• s-au inventariat şi eliberat acte pentru 7 garaje, pentru persoane juridice. 

BIROUL JURIDIC 

I. Întăbulări: 

a) Străzi: 

445 de străzi (cu extrase comunicate Serviciului urbanism şi Direcţiei Tehnice); 

b) Alte imobile înscrise la OCPI (intabulări/înscrieri provizorii) cu sau fără documentaţii 

cadastrale şi trecerea de pe Statul Român pe Municipiul Târgu Mureş; 

-19 imobile (de ex.: - înscrieri provizorii - Calea Sighişoarei, Păşunii, Depozitelor) 

- întăbulări – str. Năvodari, Gh. Doja, Rozelor, Păcii nr. 36, B-dul. 1 Decembrie 1918 nr. 59, 

B-dul 22 decembrie 1989, Livezeni nr. 4, Negoiului, Argeşului). 
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II. Proiecte promovate pentru hotărâri de Consiliu: 

- 68 (în anul 2018) 

III. Plângeri instanţă 

-  1 Dosar acţiune în constatare  

-  3 Dosare acţiune în contencios administrativ 

- 1 Dosar plângere contravenţională 

- 1 Dosar acţiune privind constatarea nelegalităţii Hotărârilor Consiliului Local  

IV. Preluare suprafeţe teren şi intabulare pe Municipiul Târgu Mureş pentru formare 

corp de stradă: 

-58 mp, 49 mp –Hagi Stoian 

85 mp, 22 mp - Pomilor 

-129 mp –Voinicenilor 

-194 mp , 819 mp – Mărului 

-153 mp – Livezeni 

-28 mp, 2263 mp, 35mp, 41 mp-Vasile Săbădeanu 

-278 mp, 115 mp , 49 mp – Nagy Szabo Ferenc 

-131 mp Zeno Vancea 

-100 mp Verii 

-350 mp Podeni 

V. Alte dosare/ lucrări: 
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Reglementarea juridica a terenurilor în vederea realizării proiectelor:„Reconversia funcţională 

şi/sau reutilizarea unor terenuri şi suprafeţe abandonate şi neutilizate din interiorul Municipiului 

Târgu Mureş” - Calea Sighişoarei, Belvedere, Dealului, Zona Clinicilor - pista de biciclete 

Demolare zona Predeal - urmează expropriere proprietar. 

Întocmire planuri parcelare (zona Metro) în colaborare cu Serviciul Fond Funciar. 

- Notificare proprietari imobile zona Predeal, conform proiect modernizare stradă Tudor 

Vladimirescu; 

SERVICIUL SALUBRIZARE ŞI DESZĂPEZIRE şi COMPARTIMENTUL MEDIU, 

DERATIZARE, DEZINSECŢIE 

În anul 2018, activitatea acestui serviciu/compartiment a constat în: 

1. Salubrizare 

- activităţi permanente: coordonarea şi verificarea salubrizării zilnice, verificări pe teren ale 

inspectorilor, rezolvarea reclamaţiilor şi sesizărilor, identificarea şi rezolvarea problemelor ivite 

pe sectoare 

Costuri de salubrizare: 15.206.633,77 lei. 

2. Deszăpezire 

- costuri privind deszăpezirea şi combaterea poleiului în perioada ianuarie-martie, respectiv 

noiembrie-decembrie 2018 – 3.515.000 lei 

3. Supravegherea şi coordonarea acţiunii de Curăţenie generală 

- Curăţenie generală de primăvară, în valoare de: 677.118,69 lei 

- Curăţenie generală de toamnă, în valoare de: 546.878,89 lei 
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4. Colaborarea cu Penitenciarul Târgu Mureş,  pentru activităţi de salubrizare, în cuantum de 

544.501,07 lei 

5. Dezinsecţie şi deratizare 

- Dezinsecţia şi deratizarea generală a domeniului public, inclusiv la asociaţiile de proprietari, 

instituţii de învăţământ şi gospodării individuale, în cuantum de: 3.516.214,26 lei. 

6. Transportul deşeurilor menajere la depozitul de deşeuri Sânpaul 

- Ecologizarea zonei fostului depozit de deşeuri menajere Cristeşti, în cuantum de 

1.809.271,63 lei. 

7. Diverse 

- întocmirea şi redactarea de proiecte de hotărâre, conform atribuţiilor de serviciu; 

- identificarea de amplasamente noi pentru containerele de deşeuri subterane şi întocmirea 

avizelor necesare pentru edificarea acestora; 

- participarea la organizarea tuturor festivalurilor, evenimentelor culturale, sportive, 

comemorări şi evenimente culturale organizate de Municipiul Târgu Mureş; 

- diverse activităţi edilitare (cu asociaţiile de proprietari, curăţarea cursurilor secundare de apă, 

salubrizarea periferiei oraşului de materiale de construcţii şi deşeuri, etc.); 

- colaborarea cu alte instituţii şi societăţi comerciale pentru rezolvarea reclamaţiilor; 

- implicarea în activităţile de colectare a deşeurilor de tip DEE şi în colectarea PET-urilor pe 

plan local; 

- participarea şi susţinerea campaniei sub egida Let’s Do It Romania!, alături de ONG-uri de 

mediu, privind salubrizarea pe plan local, in ceea ce priveşte  ecologizarea zonelor de deşeuri.  
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FORMAŢIA GESTIONARE CÂINI FĂRĂ STĂPÂN ŞI ECARISAJ 

Activitatea Formaţiei de Gestionare Câini fără Stăpân şi Ecarisaj în anul 2018: 

- S-au capturat 361 de capete de câini. 

- Adoptaţi în ţară: 78 de capete. 

- Revendicaţi: 10 capete. 

- Adoptaţi în Germania: 244 de capete. 

- Eutanasiaţi: 15 capete. 

În anul 2018, s-a încheiat un ,,Protocol de colaborare”, cu TASSO, ONG din Germania, care 

constă în adoptarea câinilor în Germania, de către ONG şi donaţii de hrană pentru câini, precum 

şi alte necesare pentru funcţionarea adăpostului din Târgu Mureş. 

S-a mai încheiat un protocol de colaborare cu SC Primacom SRL, care constă în furnizarea sub 

formă de donaţie, de hrană comestibilă, pentru câinii adăpostului. 

Anul trecut, adăpostul de câini a organizat două evenimente şi anume: 

-,, Ziua porţilor deschise”, în data de 04.04.2018., Ziua Internaţională a câinilor fără stăpân; 

-,, Ziua porţilor deschise”, cu ocazia zilei de Moş Nicolae; 

În anul 2018 adăpostul a primit în donaţie următoarele: 

- Hrană comestibilă şi uscată: 22.288,5 kg; 

- Pături şi alte textile pentru culcuşul câinilor; 

- Vaccinuri, medicamente şi accesorii necesare pentru buna funcţionare a adăpostului. 

Pe anul 2019, ne propunem (în continuare), curăţarea oraşului de câinii comunitari, care apar 

pe raza oraşului, continuarea protocolului cu TASSO şi Primacom, precum şi continuarea 

relaţiilor cu ONG-uri din ţară. 
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FORMAŢIA ADMINISTRATIV 

În cadrul Formaţiei Administrativ, în anul 2018 au fost atinse următoarele obiective: 

1. Montat 215 bucăţi de bănci în parcuri şi cartierele de pe raza municipiului Târgu Mureş; 

2. Montat 273 de bucăţi de coşuri de gunoi simple şi 29 de bucăţi duble în parcurile şi 

cartierele municipiului Târgu Mureş; 

3. Montat obiecte de joacă noi în zece parcuri aparţinând municipiului Tg. Mureş; 

4. Reparat bănci, coşuri de gunoi şi ghene de gunoi aflate pe domeniul public; 

5. Montat 140 de bucăţi de stâlpi ornamentali pe strada Bolyai Farkas, strada Călăraşilor 

etc. 

6. Confecţionat şi montat 490 ml de balustradă (mână curentă); 

7. Reparat şi vopsit bănci vechi şi obiecte de joacă în 54 de parcuri; 

8. Împrejmuit cu plasă împletită şi gard: terenuri de sport, spaţii aflate pe domeniul public, 

parcuri -1.200 ml; 

9. Montat stâlpişori pentru limitare parcare autoturisme – 400 buc. ; 

10. Confecţionat şi montat 290ml balustradă (mână curentă). 

În anul 2019 vom continua activitatea efectuată în anul 2018, prin montarea de bănci,  obiecte 

de joacă, coşuri de gunoi ce se vor achiziţiona în cursul anului; repararea şi vopsirea obiectelor de 

joacă din parcuri, precum şi soluţionarea în timp util a solicitărilor venite din partea cetăţenilor 

mun. Târgu Mureş. 

 

În cadrul Direcției Tehnice, principalele investiții și lucrări de reparații realizate în 2018 sunt: 

   I. REPARAŢII (străzi/ construcţii civile) 

 

1. Lucrări de reparaţii Piaţa Teatrului - Reparatii trepte + acces dinspre strada Bartok Bela 

- contract în derulare; 

2. Lucrări de intervenţii şi reparaţii străzi, trotuare, parcari şi lucrări edilitare (apă-canal) 

în Municipiul Târgu Mureş - contract in derulare: 
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Nr. Crt.          DENUMIRE STRADĂ TIP LUCRARE 

 Str. Sântanei Realizare trotuare și acces curți 

 Str. I Buteanu nr. 9 Parcare cu dale înierbate 

 Bd. 1848 tronson Gh. Doja-Parangului Asfaltare 

 Cetate Tg. Mureș Trotuare cu calup de piatră 

 Str. Vişeului tronson 1 Asfaltare parcări 

 Str. Viseului tronson 2 Asfaltare parcări 

 Str. Duzilor Asfaltare 

 Str. Budiului- intre Calea Sighisoarei –Bega 

partea dreapta 

Modernizare carosabil şi trotuare 

 Sens giratoriu str. Budiului cu Calea 

Sighisoarei 

Asfaltare 

 Str. Budiului inspre str. Gh. Doja Executare banda circulatie asfaltare 

 Bd. 1848 Asfaltare carosabil 

 Bd. 1848 de la Lic Avram Iancu- sens 

giratoriu, str. Duzilor 

Asfaltare 

 Str. Budiului Refacere carosabil și trotuare  

 str. Aleea Carpaţi,  Aleea Cornisa, Bd. 22 

Dec. 1989,str. Bodor Peter, str.    Caminului, 

str. Cernavoda, str. Insulei, str. Kos Karoly, 

str.   Livezeni, str. Oituzului, str. Pavel 

Chinezu, P-ţa Armatei, str.   Romulus Guga, 

str. Săvinești, Str. Sinaia, str. Someşului, str. 

Şt. Ciceo Pop, str. Tamas Erno, str. Uzinei, 

str. Vasile Goldis            

plombări  

 Str. Călăraşilor - tronson între Revoluției și 

Stelelor 

trotuare 

 Bd. 1848-      tronson str. Budiului- str. 

Ceahlău şi tronson str. Crinului –str.    

Parangului stanga 

trotuare 

 intersecţie Gheorghe Doja-Bega asfaltare 

 Str.   Secerei frezare 

 Cimitir Remetea refacere pavaj 
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 Zona Corneşti, zona parcare autobuze 

Platou   Corneşti 

balastari parcari 

 str. Braşovului, str. Cutezanţei de la 

str.Gloriei la str. Livezeni partea dreapta  

plombe 

 Aleea Carpaţi covoare  si plombari 

 str. Bărăganului, str. Bartok Bela, str.  

Brăilei, Calea Voinicenilor, str. 

Dorobanţilor, str. G. Enescu, str. Horea, str. 

Insulei, str. Lacului, str. Libertăţii, str. Liviu 

Rebreanu, str. Mioriţei, str. Somnului, str. 

Şt. Ciceo Pop, str. Tisei, str. Vasile Goldiş, 

str. Dezrobirii. 

plombari  

 Zona Cocoşul de Aur   largire carosabil+ trotuare 

 str. Mureşului covor + ridicare la cota camine+  

 str. N. Bălcescu  Covor, alei 

 P-ţa Mărăşti, str. Revoluţiei, str. Tamas 

Erno, str. Gr. Ploeşteanu, str. Voinicenilor- 

blocuri Darina 

covor asfaltic 

 str. Sinaia int. Călăraşilor parcare 

 str. Margaretelor refacere  trotuar 

 str. Serafim Duicu, str. Tudor Vladimirescu covor asfaltic  

  str.   Făget parcare, trotuar langă parcare, acces garaje 

 str. Hincs Otto, str. C Hagi Stoian, str. 

Cetinei, str. Potopului, str.  Apelor, str. 

Hincs Otto tronson 2 

balastare 

 Calea  Sighişoarei, str. Muncii, str. 

Belvedere, Bd.  Pandurilor, Bd. 1 Dec 1918, 

str. Armoniei, str. Godeanu, str.  Cuza Vodă, 

str. Liviu Rebreanu, str. Petru Dobra, str. 

Predeal, str. Viitorului, str. Cutezanţei, 

Aleea Vrancea, str. Livezeni, str. Înfrăţirii, 

str. Sportivilor, str. Moldovei, str.     

Pomicultorilor, str. Apicultorilor, str. 

Sîrguinţei, str. Justiţiei,     str. Transilvania, 

str.  Horea 

plombări 

 str. Călăraşilor reparaţii trotuar pavaje+ Reparaţii trotuar  borduri +Extindere 

bandă carosabil 
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  Week-end etapa II  refacere drum acces 

 str. Szotyori Jozsef etapa II refacere acces cimitir 

 Platoul Corneşti drumuri de legătură 

  str. Sârguinţei, str. Transilvania, str. 

Înfrăţirii, str. Banat, str. Negoiului, str. 

Cutezanţei de la str. Gloriei la str. Livezeni 

partea stangă, str. Răsăritului 

plombe 

 Platou Corneşti acces la aparate de joacă copii 

 str. Cuza vodă nr. 15 realizare parcare cu pavaj 

 str. Păcii executare trotuare ghenă de gunoi 

 Parc Municipal-Polivalentă-int str. Uzinei  parcare 

 Str.Bucuresti  + str. Budapesta+ str. Berlin reprofilare cu balast şi piatra spartă    

 str.   Hagi   Stoian,  Cocosul de Aur, str.   

Mărului, str Eden 

covor asfaltic 

 Str. Tamas Erno ridicari la cota 

  Str. Alunis tronson 1 

 

 carosabil reprofilare cu balast, piatră spartă, desfacere pavaje, 

covor asfaltic, ridicare la cota  capace, ridicare la cota guri de 

scurgere+ trotuare 

 Str. Secerei tronson 1 (pod-str Braşovului)  

 

conducta apa potabilă şi branşamente, canalizare 

 Aleea Cornişa, str Calarașilor int   

Revolutiei 

plombări 

 Bd. 1 Decembrie 1918 asfaltare parcare Fortuna- Corina 

 Str. Făget 

 

carosabil/ parcare asfaltata /  

 parcare ecologică / trotuare 

 Str. de legatura cart Belvedere-Jean    

Monet, str. Jean Monet, str. Muncitorilor, str 

Gh. Doja tronson Bd. 1848-BCR, str Azuga, 

str. Slatina int   Turnu Roşu 

covor asfaltic 

 str. Şt Ciceo Pop parcare 

 Str. Tamas Erno trotuar 
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  Cart. Mureşeni Parcări 

 Str. Aluniş ( tronson 3)  

 

Carosabil,  desfacere borduri, montare borduri, desfacere pavaje, 

ridicare la cota guri de scurgere,+ trotuare , desfacere pavaje, 

reprofilare cu piatra spartă, refacere cu BA    8 

 Str. Rozmarinului    parcare+ plombari 

 Str. Secerei tronson 2 ( pod-str. Predeal) conducta apa,    bransamente, montat guri de scurgere  

 Str. Aleea Covasna, str. V. Babes colț cu 

Bujorului, str. Brasovului, str. Ciucaş, 

str.Pășunii, Bd Pandurilor, str. Godeanu, str. 

Petrila 

plombări  

 str. Bujorului  reparatii calup 

  str. Rovinari nr 14 realizare scurgere ape pluviale 

 str. Subpădure acces auto    

 str Reşiţa nr. 2 şi str    Hunedoara nr 5 refacere pavaj tasat 

 Groapa gunoi str. Hotarului refacere acces auto 

 str Pomilor, str. Gh. Doja colt   cu str. 

Rampei 

asfaltare 

 Piata Victoriei refacere pavaj tasat 

 Bordurare ceas floral+ pavare calup bordurare ceas floral + pavare calup 

 str Liviu Rebreanu/ Rovinari /Balcescu /CR 

VIVU bloc D5 

pavare ghene gunoi  

  I Buteanu 14 /Pandurilor 82 /Muntenia    6 

/Transilvania 59 / Ion Mihuţ1 / Iosif Hodoş 

1 

asfaltare ghene gunoi 

 str. Duzilor, str. 8 Martie plombe cu asfalt 

 str.  Godeanu partea dreapta refacere trotuar 

 Str. Spitalului Vechi refacere carosabil şi trotuare 

 str. Aleea Constructorilor,  str Secerei- 

tronson Predeal-    T. Vladimirescu+ tronson 

T.Vladimirescu-Vulturilor, str Viile 1    

Mai, str  Secerei tronson T. Vladimirescu-

Bd 1 Decembrie 

covor asfaltic 

 str Branului trotuare 
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 str  Calarasilor int Revolutiei  camin 

 str Dambu Pietros, str Dobrogeanu Gherea, 

Str Aleea Carpati, str. Banat, Str. 

Depozitelor, str. Transilvania, str. Bistriţa 

plombări 

 str Muncitorilor  guri de scurgere 

 str  Sarguintei -spate DIGI parcari 

 Sc gen nr. 7 alei  acces 

 Sc gen nr 7 asfaltare teren sport 

 Liceul Economic asfaltare    teren sport 

 Sera de flori alei 

 Parcul Eroilor asfaltare 

 str G. Coşbuc  nr. 1-3, nr. 9-24  covor asfaltic 

 Str. Kos Karoly carosabil+trotuare 

 str. Godeanu refacere carosabil şi trotuare 

  str Budiului frezare asfaltare si  refacere trotuare si carosabil 

 str.Piatra de Moara refacere     carosabil şi trotuare 

 str Transilvania nr. 36-40 asfaltare acces garaje    

 Bd. 1848 : tronson intre str Budiului şi Koos 

Ferenc, tronson intre str. Gh Doja si str. 

parangului 

frezare asfaltare 

 Str. Ludusului, asfaltare carosabil şi trotuare 

 Str. Godeanu refacere    carosabil şi trotuare 

 Cetate executare trotuar din dale de piatra tăiată şi cioplită 

 Str. Stelelor înlocuire conducta apă şi  bransamente,  asfaltare carosabil și 

trotuare 

 Str.  Prutului înlocuire conductă apa 

 Str. Armoniei canalizare   pluvială, asfaltare 

 Aleea Constructorilor montat guri de scurgere 

 Grup Sc. Gh. Șincai înlocuire conducta canalizare menajeră 
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   Str. Rozmarinului denivelari ( limitator de viteza-asfalt) 

 Str. Revolutiei covor asfaltic + schimbare borduri 

 Gimnaziul Liviu Rebreanu amenajare teren                sport 

 Str Bartok Bela asfaltare parcari şi     trotuare 

 str. Evreilor Martiri  trotuar 

 Str. Rovinari amenajare parcari si trotuare din pavaj si dale 

 str. Insulei Parcare 

 str. Ramurele și Mugurilor refacere carosabil si trotuare,  ridicare capace  la cota, ridicare la 

cota guri de scurgere, montare rigole, marcaje rutiere, 

 str. Grigorescu amenajare parcare 

 str. Nagy Pal covor asfaltic 

 Str. Vișeului Asfaltare parcari și acces auto 

 Diverse zone Ridicare la cota capace 

 Str Măgurei Carosabil, trotuare, parcare asfaltată acces garaje 

 Str. Luntrașilor, str. N Iorga Asfaltare trotuar 

 Aleea Carpați-zona Gradinița  Alei acces 

  Str. N. Bălcescu Canalizare pluvială 

 Str. Sârguintei Carosabil 

 

 Str. Înfrățirii- spate zona garaje  Asfaltare 

 Str. Băneasa Amenajare parcare 

 Str. Banat, Libertății     Parcare cu dale 

 Aleea Cornişa- scări Refacere 
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Reparaţii imobile aflate în administrarea Municipiului Târgu Mureş –contract în derulare: 

Nr. 

crt 

Locația Tip lucrare 

1. La ZOO - înlocuire învelitori la pavilion păsări şi pavilion maimuţe, înlocuire CT 

pavilion maimuțe, reparații hidroizolație  şi zugrăveli interioare la pavilion 

elefanți; 

- reparații hidroizolaţie + montat pardoseală din gresie şi zugrăveli interioare 

clădire feline; 

2. La Serviciul logistic: - sediul Primărie - montare glasvand din PVC  

 

3. La ADP – str. Kos Karoly – înlocuire învelitoare, termoizolație fațadă cu polistiren expandat, 

recompartimentare spații la anexele din str. Kos Karoly 

4.  La Asistență social - str.  Gh Doja 

nr. 9 

-  lucrări de reparații la pardoseli, zugrăveli interioare.  

 

 

II. Investiții (străzi/ construcţii civile) 

 

A. Execuţie 

 

1. Modernizare str. Victor Babeș - proiectare și execuţie - Contract în derulare 

2. Reparaţie capitală pod peste râul Mureş cu pasaj superior peste linia CF Deda- 

     Tg.Mureş-Str. Călăraşilor- execuţie = Contract în derulare 

3. Drum acces, alimentare cu apă-canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, 

compactare-ambalare deșeuri menajere și a stației de epurare a apelor uzate provenite     

     de la depozitul de deșeuri- ,,Stație de pompare ape uzate menajere și montare hidranți 

subterani =  realizat (finalizat) 

 4. Reabilitare imobil Mureșeni nr. 50-etapa 1- proiectare şi execuţie = Contract in  

derulare 

 5. Amenajare parc zona centrală Cartier Belvedere = Contract în derulare - pentru 

etapa 1. În procedura de achiziţie PT+execuție - etapa 2 

6. Modernizare str.8 Martie ( inclusiv proiectarea) = Contract în derulare 

 7. Reparaţii capitale spaţiul din P-ţa Victoriei nr. 33= în procedura de achiziţie 

 8. Modernizare clădire şi mansardare parţială in volumul podului existent pentru  

amenajare sală de şedinţe, spaţii întrunire şi anexe= în procedură de achiziţie 
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B. Proiectare 

 

1. Studiu de prefezabilitate pentru Creare strada de legatură între str. Livezeni-Spitalul 

Judetean de Urgenta Mureş = Contract în derulare. 

2. SPF - Strada de legatură între Autostrada Transilvania și Sâncraiu de Mureș și Pod 

peste  râul Mureș = Contract în derulare. 

3.  Studiu de trafic, expertiză tehnică, DALI =  realizate : 

-  Modernizare str. Victor Babeș 

- Modernizare str. Budiului, tronson între str. Gh. Doja și str. Bega 

- Modernizare str. Eden 

- Modernizare str. Mioriței 

- Modernizare str. Tazlăului 

-     Str. Pășunii  

-     Modernizare str. 8 Martie 

-     Modernizare str. Insulei (mică), tronson între str. Insulei și str. Călărașilor   

-     Modernizare str. Dezdrobirii  

- Modernizare str. Cetinei 

- Modernizare str. Băneasa, tronson între str. Depozitelor și str. Nicolae Bălcescu 

- Modernizare str. Prutului  

- Modernizare str. Libertății, tronson între str. Cuza Vodă și str. Barajului 

- Modernizare str. Zarandului 

4. Studiu de trafic, expertiză tehnică, SF =  realizate : 

- Modernizare intersecție giratorie str. Bega str. Gh. Doja 

- Modernizare intersecție giratorie str. Rampei str. Gh. Doja 

 

5. Studiu de trafic, expertiză tehnică şi SF pentru Stradă de legătură între Prelungire 

Calea Sighişoarei în Direcţia DN 13 şi tronson de legătură între strada Budiului şi Autostrada 

Transilvania = contract in derulare 

6. Studiu de fezabilitate pentru: Stradă de legătură între Bulevardul 1 Decembrie 1918 și 

strada Livezeni = contract in derulare 

7. Expertiza, DALI, PT. Au fost finalizate expertiza și DALI: 

- Reabilitare trotuare și carosabil pt. str. Bucegi; 

- Reabilitare str. Constantin Dobrogeanu Gherea; 

- Reabilitare str. Viile Dealul Mic; 

- Modernizare trotuare și parcări strada Petru Dobra; 

- Modernizare str. Bega; 

- Reabilitare str. Măgurei. 

 

8. PT + DE 
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-  Zid de sprijin pentru str. Negoiului, POZ. Km 0+750 - 0+770  = realizat 

- Modernizare str. Victor Babeș-( inclusiv execuţie) = contract in derulare 

- Modernizare str 8 Martie ( inclusiv executia)= contract in derulare 

- Reabilitare imobil Mureșeni nr. 50-etapa 1-(inclusiv execuţia)= Contract in  

derulare 

- Modernizare str. Tazlăului = realizat 

 

9. Studiu geotehnic străzi în municipiul Tîrgu Mureș = realizat/finalizat 

10. Expertiză tehnică străzi în municipiul Tîrgu Mureș = realizat/finalizat 

11. Studiu de trafic, DALI pentru Reparaţii şi reconfigurare trafic pe str. Cuza –Vodă-  

Contract in derulare 

12. SF - Staţie pompare str. Serafim Duicu şi expertiza retea canalizare menajeră =  

realizat 

13. SF Parcaj subteran P-ţa Trandafirilor = Contract în derulare actualizare SF 

14. Servicii de proiectare pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii Autorizaţiei 

MTI şi a Autorizaţiei de construire CFR pentru obiectivul „Reparaţie capitală pod peste râul 

Mureş cu pasaj superior peste linia CF Deda – Tg.Mureş – strada Călăraşilor” = realizat 

15. Servicii de proiectare- SF pentru reparaţii şi consolidare bloc str. Cisnădiei nr. 13 şi 

mansardare blocuri strada cisnădiei nr. 13 şi nr. 15”. = SF realizat. Se pregateste documentatia 

pentru PT+executie 

16. Studiu de fezabilitate pentru Amenajare spațiu comercial, grădiniță și creșă în 

Cartierul Belvedere.=  realizat 

 

Pentru Fonduri Europene 

 

17. SF/Avize, acorduri, autorizaţii/Studiu de trafic, Instrument pentru calcularea emisiilor 

GES - Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona 

Vest-Centru a Municipiului Tirgu Mures  = Realizat (finalizat SF). S-a predat documentaţia la 

Serviciul proiecte cu finantare internațională. 

18.  SF- Reabilitare/Modernizare/Construcţie clădiri destinate utilizării publice pentru 

activităţi de servicii sociale”= Contract în derulare 

19. SF- Reamenajare spaţiilor urbane cu centru multifuncţional în zonele de locuit 

marginalizate, în vederea creării de facilităţi destinate utilizării publice în zone marginalizate din 

municipiul Tg.Mureş = Realizat (finalizat SF). S-a predat documentaţia la Serviciul proiecte cu 

finanțare internațională. 

20. SF- Reconversia funcţională şi /sau reutilizarea unor terenuri şi suprafeţe abandonate 

şi neutilizate din interiorul Municipiului Tg.Mureş = Realizat (finalizat SF). 

21. SF -  Sistem de management al traficului in municipiul Tg. Mureş = Contract in derulare 

22. SF-” Înființarea unor noi linii de transport public călători, care să asigure legătura 

între Carierul Mureșeni - Cartier Tudor Vladimirecu - Cartier Belvedere”=  S-a derulat 

procedura de achiziţie de 3 ori. S-a anulat din lipsă de oferte. Se rebugeteaza în 2019. 
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III. 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 Târgu Mureş respectându-şi astfel obligaţiile contractuale din contractul de folosinţă 

a 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 2018 au fost înregistrate peste 1305 defecte în reţeaua de iluminat 

public (surse de lumină, contacte pe reţele vechi, defecte Linii Electrice Subterane, Linii Electrice 

Aeriene, în Posturi de Transformare,  aparataj etc). 

2. Reabilitarea iluminatului public׃ 

       a.  Reabilitare iluminat public –  strada Revoluţiei, strada Călăraşilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Scopul principal al reabilitării constă în stabilirea posibilităţilor şi mijloacelor de creştere a 

eficienţei energetice în administrarea Sistemului de Iluminat Public de pe raza Mun. Tg. Mureş, 

prin descongestionarea consumului de energie electrică, reducerea poluării luminoase şi 

eliminarea problemelor de amorsare  a surselor de lumină, astfel încât să se asigure un nivel 

corespunzător al iluminatului pe timp de noapte. 

              Reabilitarea iluminatului public pe str. Revoluţiei s-a realizat cu 13 corpuri de 

iluminat tip LED rutier Clearway 79W, amplasate pe 13 stâlpi de iluminat poligonali zincaţi de 9 

m, alimentarea surselor luminoase s-a realizat cu cabluri de energie noi pozate subteran pe o 

lungime de 0,57 km. Lucrări executate parţial în 2017, finalizate în 2018. 

        b. Reabilitare iluminat public str. Libertăţii, Barajului, Băneasa, Ion Heliade Rădulescu, 

Piaţa Armatei, Nicolae Bălcescu -  scuar şi zona delimitată de Piaţa Armatei – str. Ialomiţei şi str. 

Libertăţii. Scopul principal al reabilitării constă în stabilirea posibilităţilor şi mijloacelor de 

creştere a eficienţei energetice în administrarea Sistemului de Iluminat Public de pe raza Mun. 

Tg. Mureş, prin descongestionarea consumului de energie electrică, reducerea poluării luminoase 

şi eliminarea problemelor de amorsare  a surselor de lumină, astfel încât să se asigure un nivel 

corespunzător al iluminatului pe timp de noapte. 

             Reabilitarea iluminatului public pe str. Libertăţii (scuar) s-a realizat cu 20 corpuri tip 

LED rutier Clearway 79W, amplasate pe 9 stâlpi de iluminat poligonali zincaţi de 8m, câte două 

corpuri pe fiecare stâlp şi două corpuri pe stâlpi de beton existenţi, alimentarea surselor 

luminoase s-a realizat cu cabluri de energie noi pozate subteran pe o lungime de 0,53 km. 

             Reabilitarea iluminatului public pe str. Barajului s-a realizat cu 23 corpuri tip LED 

rutier 64W, amplasate pe 22 stâlpi de iluminat poligonali zincaţi de 9m şi unul pe stâlp de beton 

existent, alimentarea surselor luminoase s-a realizat cu cabluri de energie noi pozate subteran pe o 

lungime de 0,90 km.  
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             Reabilitarea iluminatului public pe str. Băneasa s-a realizat cu 13 corpuri tip LED 

rutier Clearway 79W, amplasate pe 13 stâlpi de iluminat poligonali zincaţi de 9m, alimentarea 

surselor luminoase s-a realizat cu cabluri de energie noi pozate subteran pe o lungime de 0,52 km.  

             Reabilitarea iluminatului public pe str. I. H. Rădulescu s-a realizat cu 13 corpuri tip 

LED rutier Clearway 79W, amplasate pe 12 stâlpi de iluminat poligonali zincaţi de 9m şi unul pe 

stâlp de beton existent, alimentarea surselor luminoase s-a realizat cu cabluri de energie noi 

pozate subteran pe o lungime de 0,50 km.  

   

                Reabilitarea iluminatului public pe P-ţa Armatei (scuar) s-a realizat cu 12 corpuri tip 

LED rutier Clearway 79W, amplasate pe 6 stâlpi de iluminat poligonali zincaţi de 8m, câte două 

corpuri pe fiecare stâlp, alimentarea surselor luminoase s-a realizat cu cabluri de energie noi 

pozate subteran pe o lungime de 0,20 km.  

                Reabilitarea iluminatului public pe str. Nicolae Bălcescu (scuar + cartier) s-a realizat 

cu 27 corpuri tip LED rutier Clearway 79W, amplasate pe 13 stâlpi de iluminat poligonali zincaţi 

de 8m, câte două corpuri pe fiecare stâlp şi unul pe stâlp de beton existent, 28 corpuri tip Olimp 

70W amplasate pe stâlpi poligonali zincaţi de 4m, alimentarea surselor luminoase s-a realizat cu 

cabluri de energie noi pozate subteran pe o lungime de 1,56 km.  

   Lucrări executate şi finalizate în 2018. 

 

    c. Reabilitarea iluminatului public str. Liviu Rebreanu, Lăpuşna, Rodnei, Foişor, Piaţa 

Gării,  Tamas Erno, Margaretelor, Luntraşilor, Decebal. Scopul principal al reabilitării constă în 

stabilirea posibilităţilor şi mijloacelor de creştere a eficienţei energetice în administrarea 

Sistemului de Iluminat Public de pe raza Mun. Tg. Mureş, prin descongestionarea consumului de 

energie electrică, reducerea poluării luminoase şi eliminarea problemelor de amorsare a surselor 

de lumină, astfel încât să se asigure un nivel corespunzător al iluminatului pe timp de noapte. 

             Reabilitarea iluminatului public pe str. Liviu Rebreanu (etapa I), s-a realizat cu 12 

corpuri tip LED rutier 64W, amplasate pe 12 stâlpi de iluminat poligonali zincaţi de 8m, 

alimentarea surselor luminoase s-a realizat cu cabluri de energie noi pozate subteran pe o lungime 

de 0.45 km.  

             Reabilitarea iluminatului public pe str. Tamas Erno, s-a realizat cu 9 corpuri tip LED 

rutier Clearway 79W, amplasate pe 9 stâlpi de iluminat poligonali zincaţi de 9m, alimentarea 

surselor luminoase s-a realizat cu cabluri de energie noi pozate subteran pe o lungime de 0,38 km.  

             Reabilitarea iluminatului public pe str. Margaretelor s-a realizat cu 11 corpuri tip LED 

rutier 64W, amplasate pe  stâlpi de iluminat poligonali zincaţi de 8m, alimentarea surselor 

luminoase s-a realizat cu cabluri de energie noi pozate subteran pe o lungime de 0,50 km.  

             Reabilitarea iluminatului public pe str. Luntraşilor s-a realizat cu 23 corpuri tip LED 

rutier  64W, amplasate pe 8 stâlpi de iluminat poligonali zincaţi de 8m şi 6 stâlpi de iluminat 

poligonali zincaţi de 6m, alimentarea surselor luminoase s-a realizat cu cabluri de energie noi 

pozate subteran pe o lungime de 0,76 km.  

               Reabilitarea iluminatului public pe str. Decebal s-a realizat cu 14 corpuri tip LED 

rutier  64W, amplasate pe 10 stâlpi de iluminat poligonali zincaţi de 11m, alimentarea surselor 

luminoase s-a realizat cu cabluri de energie noi pozate subteran pe o lungime de 0,46 km.       
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               Reabilitarea iluminatului public pe P-ţa Gării s-a realizat cu 5 corpuri tip LED rutier 

Clearway 79W, amplasate pe 5 stâlpi de iluminat poligonali zincaţi de 11m, alimentarea surselor 

luminoase s-a realizat cu cabluri de energie noi pozate subteran pe o lungime de 0,22 km.  

                Reabilitarea iluminatului public pe str. Foişor s-a realizat cu 3 corpuri tip LED rutier  

64W, amplasate pe 3 stâlpi de iluminat poligonali zincaţi de 8m, alimentarea surselor luminoase 

s-a realizat cu cabluri de energie noi pozate subteran pe o lungime de 0,10 km.  

   Lucrări executate în 2018, finalizate în procent de 75%. 

 

         d. Redistribuire corpuri de iluminat public din recuperări.  

              Redistribuirea corpurilor IP provenite din reabilitarea străzilor Aleea Carpaţi, B-dul 

Pandurilor, str Călăraşilor; locaţiile de montare au fost stabilite din punct de vedere luminotehnic, 

funcţie de calitatea instalaţiilor de iluminat existente în locaţiile propuse, după o retehnologizare a 

corpului IP, astfel încât să se asigure o durată de funcţionare în parametrii optimi de 5-10 ani.  

                                                                                                                       

 

STRADA 

Tip 

corp 

 

Nr. corpuri 

    Putere după reechipare 

W 

Remetea Malaga 56 70 

Bodoni Sandor Malaga 3 70 

Petru Dobra Malaga 3 70 

Drumul Sântanei Malaga 9 70 

Gurghiului Marbela 4 70 

Cetinei Estoril 12 70 

Lucernei Marbela 4 70 

Inului Marbela 4 70 

Trifoiului Malaga 4 70 

Mircea Robu Malaga 10 70 

Ioan Roman Malaga 13 70 

Parângului Malaga 2 100 

Au fost redistribuite 124 corpuri de iluminat. 

Lucrările au fost finalizate în cursul anului 2018. 

 

IV.  SERVICII ENERGETICE 
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               Serviciile ce sunt derulate în acest tip de contract au ca obiect principal de activitate 

executarea de servicii specializate de întreţinere,  reparaţii  şi de execuţie ale instalaţiilor electrice,  

menţinerea în funcţiune, monitorizarea şi gestionarea funcţionării acestora. 

                Tipuri de lucrări în domeniul energetic: 

                 Lucrări preventive: verificări, reglaje, masurători, încercări, eliminarea unor 

defecţiuni prin înlocuirea unor piese si subansamble uzate, lucrări complexe care restabilesc 

starea tehnică iniţială a instalaţiei.                 

                 Lucrări predictive: diagnosticări si monitorizări ale instalaţiilor în scopul depistării  

unor defecţiuni în fază incipientă, pentru reducerea probabilităţilor de evoluţie a lor în timp şi 

pentru evitarea avarierii echipamentelor. 

                 Lucrări corective: se execută după apariţia unui defect în scopul readucerii 

instalaţiilor în stare de a-şi putea îndeplinii funcţiile pentru care au fost proiectate.                                                                

     Perioada executării lucrărilor – permanent. 

 

V. TRECEREA REŢELELOR AERIENE ÎN SUBTERAN 

 

Determinată de necesitatea reamplasării în subteran a reţelelor aeriene existente pe strada 

Bărăganului şi de crearea de condiţii pentru montarea altora noi, fără a necesita ulterior lucrări de 

spargere a căilor de circulaţie rutieră, pietonală şi a zonelor verzi. De asemenea, necesitatea de 

trecere in subteran a reţelelor de transmitere de informaţie este conformă cu HCL nr. 

19/27.01.2005 privind aprobarea măsurilor de îmbunătăţire a aspectului urban al Mun. Târgu 

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. 

Construcţii canalizaţii reţele subterane de transfer de informaţii pe străzile: Revoluţiei, 

Libertăţii, Barajului, Băneasa, Ion Heliade Rădulescu, Piaţa Armatei, Nicolae Bălcescu -  scuar şi 

zona delimitată de Piaţa Armatei –  Ialomiţei şi  Libertăţii, Liviu Rebreanu etapa I,  Lăpuşna, 

Rodnei, Tamas Erno, Margaretelor, Luntraşilor, Decebal, P-ţa Gării, Foişor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

S-au executat 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. 

 

VI. AVIZAREA ÎN VEDEREA OBŢINERII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU  

LUCRĂRI DE RACORDURI/INVESTIŢII. 

În cursul anului 2018, au fost soluţionate 465 de cereri pentru eliberare AVIZ  în vederea 

obţinerea Autorizaţiei de Construire, încasându-se taxa aferentă  eliberării acestora.  

VII. RECUPERAREA DAUNELOR DIN SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC PRODUSE 

ÎN URMA UNOR EVENIMENTE RUTIERE, PRECUM ŞI A DAUNELOR DIN SISTEMUL 

DE CANALIZAŢIE PENTRU REŢELE DE TRANSMITERE DE INFORMAŢIE. 
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În cursul anului 2018 au fost întocmite 9 dosare de daune, stâlpi de iluminat public 

avariaţi/distruşi în urma unor evenimente rutiere, daune care se recuperează  prin intermediul  

asigurărilor RCA. 

VIII. SOLUŢIONAREA CERERILOR, SESIZĂRILOR, PETIŢIILOR LA NIVELUL B.E. 

La nivelul Biroului Energetic în cursul anului 2018 au fost primite şi soluţionate un număr de 

39  cereri/ sesizări/petiţii, din partea Asociaţiilor de Proprietari, persoanelor fizice, care solicitau 

intervenţii pentru remedierea defecţiunilor în iluminatul public, suplimentarea iluminatului public 

în zone deficitare din acest punct de vedere. 

IX. ACHIZIŢIA DE ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU MUN. TG. MUREŞ  PRIN BURSA 

DE MĂRFURI. 

Având în vedere calitatea de consumator eligibil şi calitatea de membru afiliat la Bursa de 

Mărfuri, Mun.Tg. Mureş  achiziţionează prin Bursa de Mărfuri energie electrică la preţuri 

concurenţiale. 

Pentru ca derularea procedurilor de licitaţie să fie realizate corect şi eficient, în temeiul Legii 

nr. 89 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat un contract de Servicii de brokeraj 

de mărfuri, Mun. Tg. Mureş reuşind în cursul anului 2018, achiziţionarea de energie electrică sub 

valoarea medie a pieţei. 

 

Referitor la activitățile de urbanism, în anul 2018, Direcția Arhitect șef a gestionat un număr 

de 8788 de documente, dintre care: 

➢ SERVICIUL AUTORIZĂRI ÎN CONSTRUCŢII – 5619 acte înregistrate, fiind 

întocmite următoarele acte de autoritate: 

▪ 1285 de certificate de urbanism; 

▪ 238 de prelungiri de valabilitate de certificate de urbanism; 

▪ 666 de autorizaţii de construire; 

▪ 68 prelungiri de valabilitate de autorizaţii de construire; 

▪ 34 autorizaţii de desfiinţare; 

▪ 1 prelungire de valabilitate de autorizaţii de desfiinţare; 

▪ 8 avize către Consiliul Judeţean Mureş; 

▪ 353 de somaţii pentru depunerea de către titularii de autorizaţii de construire a declaraţiilor 

privind valoarea finală a lucrărilor autorizate; 

▪ 342 de procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, semnate în calitate de 

reprezentanţi ai administraţiei publice locale, 25 de procese verbale cu menţionarea stadiilor 

fizice a lucrărilor autorizate la expirarea valabilităţii autorizaţiei de construire şi 13 procese 

verbale cu menţionarea stadiului fizic al lucrărilor autoriazate, întocmite de emitent, la investiţiile 
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a căror titulari nu s-au prezentat pentru depunerea declaraţiilor privind valoarea finală a lucrărilor 

autorizate; 

▪ 285 de fişe de calcul privind regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire; 

▪ 102 de amenzi aplicate în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, pentru nedepunerea 

sau depunerea cu întârziere al declaraţiilor privind valoarea finală al lucrărilor executate cu 

autorizaţie de construire de către titularii acestora. Pentru încasarea sumelor datorate şi neachitate 

în termenul legal , un nr. de 8 amenzi au fost transmise Direcţiei economice în vederea începerii 

procedurii de executare silită a acestora; 

▪ 24 de note interne adresate către Direcţia Economică, Serviciul stabilire, impunere şi 

încasare impozite şi taxe persoane fizice şi Serviciul stabilire , impunere şi încasare impozite şi 

taxe persoane juridice, cuprinzând liste cu autorizaţiile de construire emise şi titularii acestora 

persoane fizice/ persoane juridice, care au obligaţia să declare construcţiile realizate în vederea 

impunerii la organele financiare; 

▪ 24 de note interne adresate Direcţiei Economice, Serviciul stabilire, impunere şi încasare 

impozite şi taxe persoane fizice şi Serviciul stabilire, impunere şi încasare impozite şi taxe 

persoane juridice , cuprinzând liste cu autorizaţiile de construire emise şi titularii acestora 

persoane fizice/ persoane juridice ,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; 

▪ 12 rapoarte lunare cuprinzând situaţia certificatelor şi autorizaţiilor de construire emise şi 

prelungite 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; 

▪ 351 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; 

▪ 1767 de răspunsuri la cereri pentru emiterea de certificate de urbanism , autorizaţii de 

construire/ desfiinţare pentru completarea documentaţiei prezentate, adrese către ISC, alte note 

interne către diverse servicii /direcţii din cadrul instituţiei , comunicări; 

▪ 1 proiect de hotărâre cu referire la stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea 

certificatelor de urbanism, avizelor şi autorizaţiilor în anul fiscal 2019, aferente activităţii 

Direcţiei Arhitect Şef. 

 

 Activitatea de asigurare a urmăririi permanente în teren, a respectării legislaţiei specifice 

privind executarea lucrărilor de construcţii, s-a realizat 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 
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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. 

➢ SERVICIUL URBANISM, DEZVOLTARE DURABILĂ, INFORMATIZARE – 3169 

acte înregistrate, fiind întocmite următoarele acte de autoritate: 

▪ 1237 certificate de urbanism 

▪ 22 avize de oportunitate pentru elaborare Planuri Urbanistice Zonale; 

▪ 156 avize ale Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism; 

▪ 31 avize  tehnice Arhitect Şef pentru PUD/PUZ- uri;  

▪ 36 avize în vederea obţinerii Autorizaţiei de funcţionare provizorie a teraselor sezoniere 

▪ 7 PUD-uri promovate spre aprobare către Consiliului Local Municipal; 

▪ 23 PUZ-uri promovate spre aprobare către Consiliului Local Municipal; 

▪ 6 dezbateri publice organizate pentru consultarea publicului privind propuneri 

reglementări din 23 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. 

▪ Eliberare certificate de atestare a edificării/radierii de construcţii; 

▪ Colaborare cu ADP pentru avizarea şi notarea dreptului de proprietate asupra unor 

imobile în favoarea Municipiului Tîrgu Mureş; 

▪ Verificarea proiectelor de hotărâri iniţiate de către ADP în scopul trecerii unor terenuri 

din proprietatea unor persoane fizice şi/sau juridice în proprietatea Municipiului Târgu Mureş; 

▪ Colaborare cu: Direcţia Economică – Serviciul de Stabilire Impozite şi Taxe, Serviciul 

Buget Contabilitate, serviciul de concesionare, închiriere şi vânzare terenuri, ADP, Direcţia 

Juridică, Serviciul Fond Funciar şi Registrul Agricol, OCPI Mureş pentru acte, răspunsuri la 

sesizări, derulare procese, lucrări de întabulare  a proprietăţilor municipiului etc. 

▪ Acordarea cu frecvenţă zilnică a 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; 

▪ Întocmire proiecte anuale de buget, acte necesare achiziţiilor publice derulate prin 

Direcţia Arhitect Şef;   

▪ Colaborare cu OCPI pe probleme de cadastru şi publicitate imobiliară; 

▪ Colaborare cu Agenţia Pentru Protecţia Mediului, deţinători de reţele de 

utilităţi(Compania Aquaserv, etc) pentru anumite acte, legislaţie, proiecte şi documentaţii 
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▪ Participare la şedinţele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal pentru 

prezentarea spre avizare a proiectelor de hotărâri întocmite; 

▪ Verificări pe teren în situaţii impuse; 

▪ Întreţinere registre manuale pentru avizele emise (avize de oportunitate, avize Comisie 

Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, avize tehnice, documentații de urbanism 

PUZ/PUD aprobate) şi dezbaterile publice organizate, clasări de acte în cadrul serviciului; 

▪ Centralizare avize de oportunitate, avize Comisie Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism, documentaţii de urbanism PUZ/PUD aprobate, pentru actualizare site la rubrica 

dedicată 

▪ Desfăşurare activitate specifică controlului managerial intern: revizie proceduri  

operaţionale specifice activităţilor serviciului, chestionar de autoevaluare, etc. 

▪ Repoziţionare în GIS a numerelor poştale aferente unor străzi ale municipiului, 

schimbarea denumirii unor corpuri de stradă etc; 

▪ Încărcare pe site-ul oficial al instituţiei a P.U.Z.- uri/P.U.D.- uri aflate în consultare 

şi/sau aprobate; 

▪ Ordonare alfabetică a cărţilor funciare aferente străzilor întabulate respectiv ordonare 

alfabetică dosarelor străzilor întabulate; 

▪ Arhivare documentaţii de urbanism aprobate prin HCL (PUZ-PUD) şi evidenţierea 

acestora pe planşe; 

▪ Transmiterea periodică către Consiliul Judeţean Mureş a HCL privind aprobare 

PUZ/PUD aprobate şi către OCPI Mureş a PUZ aprobate(şi extras din PUZ în format digital); 

▪ Punerea la dispoziţia  terţilor a documentaţiilor de urbanism aprobate solicitate spre 

consultare/multiplicare şi asigurare informaţii necesare; 

 

➢ INFORMATICĂ 

Întreţinere echipamente de calcul şi reţea 

▪ întreţinerea și extinderea reţelei de calculatoare existente. 

▪ 144 echipamente de calcul achiziţionate - calculatoare, laptopuri, multifuncționale și 

imprimante. Acestea au fost instalate în locațiile lor înlocuind o parte din sistemele vechi 

existente din cadrul tuturor direcțiilor și serviciilor publice subordonate. 

▪ 2 servere și 3 buc. UPS achiziţionate - vor înlocui 2 servere uzate fizic și moral. 

▪ S-au efectuat următoarele operații sisteme de calcul existente: 

- Instalări și actualizări sisteme de operare, softuri office, antivirus și programele 

necesare bunei funcționări ale sistemelor, transferuri de date, configurări în rețea și montarea lor 

fizică în birourile unde sunt utilizate; 

- Reinstalări sisteme de operare pentru sistemele deteriorate achiziționate în anii anteriori; 

- Constatări de defecţiuni tehnice şi supervizarea reparaţiilor de către firma responsabilă cu 

reparaţiile hardware; 
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- Instalări şi reinstalări de imprimante pe sistemele de calcul; 

- Instalări și configurări de reţea, montare switch-uri și routere, cablări rețea, în urma 

defecţiunilor apărute sau modificărilor de poziţii ale 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 Târgu Mureș, cu informații noi, 

anunțuri, publicații, comunicate de presă, dezbateri publice, licitații, activitatea consilierilor 

locali, declaraţii de avere, declaraţii de interese atât pentru consilierii locali cât şi pentru 

funcţionarii publici, informaţii publice legate de documentaţiile de urbanism. Îmbunătăţirea 

continuă a interfeţei, cu o nouă structură și interfaţă mai interactivă, cu informaţii în limba 

română, maghiară și engleză.  

▪ S-au actualizat 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 

- Programarea căsătoriilor online, Programare transcriere acte online, Programarea actelor de 

identitate online 

- Actualizarea meniului Transparență în care se publică toate contractele, plățile, licitațiile, 

bugetul, situațiile financiare trimestriale, listele de investiții, concesiunile realizate/efectuate de 

către Municipiul Târgu Mureș și de către societățile comerciale în care Consiliul Local este 

acționar majoritar. 

- Parcări cu plată – tarife, modalități de plată, zone de parcare, orar de funcționare, puncte de 

comercializare, documente și formulare tipizate, date de contact, specimene și abonamente 

- MyCITY – secțiune dedicată concursului de soluții de urbanism, arhitectură, peisagistică.  

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 stațiile de calcul. Pentru 

întreținerea, supervizarea și configurarea acestor servere s-a întocmit contract de mentenanță cu o 

firmă parteneră. 

Backup baze de date 
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▪ Pentru toate bazele de date s-au efectuat salvări periodice pe suporţi magnetici, hard 

diskuri sau servere de backup, în funcție de configurările din reţea. S-a verificat periodic 

funcționarea serverului de backup pentru îmbunătățirea și controlul mai strict al procedurilor de 

backup, legând şi serviciile externe la aceste proceduri. 

Întreţinere softuri – proiecte europene 

▪ S-a continuat implementarea şi îmbunătăţirea următoarelor proiecte cu finanţare externă 

din cadrul instituţiei: 

- „Modernizarea şi eficientizarea serviciilor publice în folosul cetăţenilor din Municipiul Târgu 

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, actualizări 

legislative. 

- „Eficientizarea duratei livrării serviciilor publice prin soluţii geospaţiale pentru urbanism – 

Municipiul Târgu Mureş” – GIS. S-au importat şi actualizat informaţii legate de străzi şi numere 

poştale, cod poştal şi zone fiscale, actualizări legislative. 

- „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice în Municipiul Târgu 

Mureş” - TIC. Administrarea acestui program a constat în supervizarea folosirii de către 

utilizatori şi a modificărilor legislative implementate de firma furnizoare. În cadrul acestui 

proiect, softul a fost extins cu un modul pentru Camera Executorilor Judecătorești. 

- „TÂRGU MUREŞ - ORAŞ DIGITAL EUROPEAN”. Administrarea acestui program a 

constat în supervizarea folosirii de către utilizatori şi a modificărilor legislative implementate de 

firma furnizoare. S-au întocmit contracte de mentenanță și 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 și actualizate în cursul anului: Programul legislativ Lex 

Expert, Gestiunea investiţiilor, Gestiunea facturilor, Gestiunea locuinţelor, Gestiunea ordinelor de 

plată, Gestiunea cecurilor, Gestiunea biletelor de acces și combustibil, Gestiunea programelor 

pentru abonamentele de transport emise de Serviciul social la elevi, studenţi, pensionari. 

Firme partenere 

▪ Colaborarea cu firmele partenere pentru întreținerea, dezvoltarea și protecția reţelei de 

calculatoare s-a derulat în bune condiţii, fără incidente care să pericliteze buna funcţionare a 

sistemului informatic.  

Alte activităţi 
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▪ S-a acordat în permanență suport tehnic și ajutor pentru utilizarea calculatoarelor și 

programelor la întregul personal din cadrul instituției precum și a serviciilor publice subordonate. 

▪ S-au achiziţionat licenţe de antivirus pentru încă un an calendaristic în vederea 

asigurării protecţiei staţiilor de lucru, serverelor și adreselor de e-mail. 

▪ S-a colaborat cu Serviciul salarizare și resurse umane pentru realizarea legitimaţiilor de 

serviciu a angajaţilor din cadrul instituţiei, cât şi asistenţă tehnică privind realizarea unor listări de 

rapoarte de mare volum. 

▪ S-au realizat pentru Serviciul de Asistență Socială un număr de 220 legitimații parcare 

pentru persoanele cu handicap. 

▪ S-au realizat o serie de afişe, bannere stradale, diplome, lucrări grafice, legitimaţii de 

acces cu ocazia diverselor evenimente organizate de instituţie. 

▪ S-au întreprins activităţi privind extinderea legăturilor VPN prin care unităţile 

subordonate pot avea acces la reţeaua internă a intituţiei pentru a putea beneficia de toate 

programele pe care acesta le oferă. 

 

➢ JURIDIC:  

• 1 cauză având ca obiect suspendare autorizație de construire (Bakos Eva - soluționată în 

mod favorabil, fiind respinsă cererea reclamantei)  

• 1 cauză având ca obiect obligare emitere autorizație de construire (Dan Liviu- 

soluționată în mod favorabil- fiind respinsă cererea reclamantului- drept de recurs)  

• 1 cauză având ca obiect anulare HCL (Banc Carmen, acțiune soluționată în mod 

favorabil)  

• 5 cauze în contencios administrativ anulare autorizație de construire – în derulare 

• 4 cauze în contencios administrativ de desfiinţare lucrări neautorizate – în derulare  

• 2 cauze având ca obiect plângere contravențională (în derulare) 

• 337 răspunsuri la petiţii, plângeri prealabile, cereri formulate în baza  Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, sesizări, note interne  

• elaborare expuneri de motive 

• participare la Comisia de denumiri străzi a Municipiului Târgu Mureș 

 

➢ PROIECTE 

• Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Târgu Mureș - continuarea 

obținerii avizelor (ultimele 4 din totalul de 32) 

• Organizarea Concursului de soluții My City Târgu Mureș - Zona Centrală a 

Municipiului Târgu Mureș Pța Victoriei – Pța Trandafirilor – Pța Petőfi Sándor – Pța Bernády 

György – Bdul Cetății. 

• Casa căsătoriilor  

• Gestionarea PUZ-ului privind Dezvoltarea zonei Spitalului Județean de Urgență Mureș - 

zona străzii Gh. Marinescu – Parcul Eroilor  
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• Pregătirea documentației necesare pentru demararea procedurii de licitație pentru Planul 

Urbanistic  Zonal al Zonei Construite Protejate Târgu Mureș 

• Pregătirea documentației necesare pentru demararea procedurii de licitație pentru Planul 

Urbanistic Zonal – reconformare parțială zone funcționale din cartier Belvedere 

• Pregătirea documentelor aferente organizării concursului de idei pentru ”Academia de 

Arte Frumoase – Târgu Mureș”. 

• Activități pentru implementarea prevederilor Ordinului nr. 3710/1212/99/2017, din 19 

iulie 2017 privind obiectivele SEVESO: elaborarea Planului cu categoriile de construcţii şi zonele 

funcţionale, activități legate  de înființarea comisiei pentru stabilirea compatibilității teritoriale și 

întâlnirile acesteia. 

• Verificare şi recomandări la temele de proiectare inițiate de Direcția Tehnică:  ”Sistem 

de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș”, ”Studiu de trafic, DALI Reparații și 

reconfigurare trafic pe strada Cuza Vodă”, ”Stradă de legătură între B-dul 1 Decembrie și str. 

Livezeni”; ,,Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit 

marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din 

municipiul Târgu Mureș”, ”Reconversia funcțională și/ sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe 

abandonate și neutilizate din interiorul Municipiului Târgu Mureș”, Administratia Domeniului 

Public, Directia Scoli, etc. 

• Participare la diverse comisii, conferinţe, dezbateri. 

• Participare în echipele de elaborare a proiectelor pentru accesare de fonduri europene. 

➢ ACHIZITII derulate: 18  

• Achizitii finalizate: 14 (10 informatica + 4 urbanism) 

• Achizitii în derulare: 4 (1 informatica + 3 urbanism) 

 

POLUL DE COMPETITIVITATE PENTRU CERCETARE ȘI INFORMATICĂ MEDICALĂ 

➢ La nivel administrativ au fost derulate următoarele activități în anul 2018: 

• SC The Science City a asigurat accesul la finanțare pentru perioada 2014-2020 la 

fondurile disponibile prin Axa 1 a Programului Operațional Regional dedicată infrastructurilor de 

transfer tehnologic pentru toți membrii LifeTech City; 

• A obținut locul 9 pe baza scrisorii de intenție transmise în vederea obținerii accesului la 

finanțare din POR Axa prioritara 1 in perioada de programare 2014-2020, asigurând astfel un loc 

in anvelopa bugetara alocata regiunii. În cadrul acestei etape au fost depuse și evaluate un număr 

de 21 de scrisori de intenție, cu o valoarea de peste 80 milioane euro; 

• A pregătit Planul de Afaceri pentru acreditare ca Centru de inovare si transfer 

tehnologic; 

• A pregătit Planul de Afaceri pentru acreditare ca Parc Științific si Tehnologic; 

• A inițiat demersuri pentru elaborarea procedurilor de lucru si pregătirea reglementarilor 

in conformitate cu cerințele standardului ISO 9001; 

• Activități specifice de corespondență și secretariat.  

 

mailto:primaria@tirgumures.ro


MUNICIPIUL  TÂRGU MUREȘ                             RAPORTUL PRIMARULUI      2018 

100 
Municipiul Târgu Mureș, Pța Victoriei, nr.3, contact: 0265-268.330, email: primaria@tirgumures.ro  

➢ La nivelul consorțiului LifeTech City au fost derulate următoarele activități în anul 

2018: 

• Au fost organizate întâlniri cu partenerii din Asociația LifeTech City in vederea 

identificării tipurilor de infrastructuri si de dotări pe care dorim sa le finanțăm; 

• Identificarea de noi oportunități de finanțare din fonduri structurale, fonduri europene, 

granturi internaționale în vederea finanțării proiectelor definite împreună cu partenerii;  

• Instruirea permanentă a partenerilor din cadrul LifeTech City cu privire la instrumentele 

de finanțare disponibile; 

• A depus in calitate de partener aplicație in cadrul in cadrul programului Orizont 2020 

gestionat de Comisia Europeana, respectiv in cadrul apelului inDemand Health. Aplicația a fost 

depusa in parteneriat cu Spitalul Clinic Județean de Urgenta Tirgu Mures și Agenția de 

Dezvoltare Regionala Centru;  

 

➢ La nivel de vizibilitate și conectivitate au fost derulate următoarele activități în anul 

2018: 

• A realizat macheta pentru elemente de vizibilitate ale Asociației LifeTech City, 

respectiv sigla, cărți de vizita, header de corespondenta, roll-up; 

• Urmează a fi definitivate si elemente de site, pagina Facebook.  

 

➢ Rezultate obținute: 

• SC The Science City for Research and Medical Informatics SA a asigurat accesul la 

finanțare pentru perioada 2014-2020 la fondurile disponibile prin Axa 1 a Programului 

Operațional Regional dedicată infrastructurilor de transfer tehnologic; 

• Aplicația depusa in cadrul apelului inDemand Health a fost aprobata;  

• Au fost finalizate parte din machetele elementelor de vizibilitate; 

• Scrisoarea de intenție a LifeTech City a obținut locul 9, clasament care ne asigură 

inclusiv încadrarea în anvelopa bugetară distribuită la nivelul Regiunii Centru de aprox. 30 

milioane euro.  

 

➢ În anul 2019 vor fi derulate următoarele activități: 

• Finalizarea procedurilor de acreditare ca si Parc Științific si Tehnologic și ca și Entitate 

de Inovare și Transfer tehnologic; 

• Actualizarea elementelor de vizibilitate pentru LifeTech City; 

• Susținerea extinderii LifeTech City; 

• Organizarea de întâlniri periodice cu membrii LifeTech City în vederea identificării de 

noi proiecte și parteneriate; 

• Acțiunile de pregătire a noi proiecte spre finanțare; 

• Pregătirea de proiecte în parteneriat între membrii asociației; 

• Informarea partenerilor privind oportunități de finanțare.  
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Serviciul Autorizări Activităţi Economice 

 

În conformitate cu atribuţiile stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, 

Serviciul Autorizări Activităţi Economice are ca principale obiective emiterea de  

avize/autorizaţii de funcţionare pe tipuri de exerciţii comerciale precum şi emiterea de autorizaţii 

de transport/taxi necesare efectuării serviciului public local de transport în regim taxi. 

 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 Tg-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 2018 a avizelor şi autorizaţiilor 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. 

➢ 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 termenul 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. 

 

Activităţile specifice şi acţiunile întreprinse pentru realizarea procesului de avizare/autorizare:   
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- Analizarea documentaţiilor şi prelucrarea cererilor în vederea emiterii de 

avize/autorizaţii de funcţionare;  

- Preluacrarea cererilor în vederea efectuării de modificări şi/sau completări în 

avize/autorizaţii de funcţionare; 

- Prelucrarea cererilor privind retragerea de avize/autorizaţii de funcţionare; 

- Analizarea documentaţiilor şi prelucrarea cererilor în vederea realizării procesului de 

eliberare/prelungire a autorizaţiilor de transport/taxi; 

- Prelucrarea cererilor în vederea realizării procesului de modificare a autorizaţiilor de 

transport/taxi; 

- Prelucrarea cererilor în vederea realizării procesului de suspendare a autorizaţiei taxi; 

- Prelucrarea cererilor în vederea realizării procesului de retragere a autorizaţiilor taxi; 

- Eliberări de avize/autorizaţii de funcţionare precum şi autorizaţii de transport/taxi.  

În Registratura Serviciului autorizări activități economice figurează un număr de 3499 

solicitări/lucrări repartizate spre soluționare. 

Activități de avizare/autorizare 

- Întocmirea de referate de specialitate 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 83 Dispoziţii de primar.  

 

Eliberări 361 

Completări 26 

Modificări 80 

Retrageri 333 

Duplicat 3 

 

b) Autorizaţii de funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică, conform unui număr de 

66 Dispoziţii de primar. 

 

Eliberări 101 

Completări 2 

Modificări 24 
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Retrageri 78 

Duplicat 1 

 

Avize de funcţionare pentru centre publice de desfacere (pieţe) conform unui număr de 33 

Dispoziţii de primar. 

 

Eliberări 35 

Completări - 

Modificări - 

Retrageri 54 

Duplicat - 

 

Total avize/autorizaţii aflate în gestionare la data de 31.12.2018: 4702 

Prelucrarea documentaţiilor şi întocmirea de referate de specialitate şi proiecte de dispoziţie 

privind eliberarea, retragerea şi înscrierea de menţiuni în autorizaţii taxi/transport, conform unui 

număr de 81 de dispoziţii de primar: 

- eliberarea de autorizaţii de taxi: 49 de solicitări; 

- retragerea de autorizaţii de taxi: 49 de solicitări;  

- eliberarea de autorizaţii de transport: 50 de  solicitări; 

- retragerea de autorizaţii de transport: 35 de solicitări; 

- modificarea de autorizaţii de taxi: 233 de solicitări; 

-Preluarea cererilor și documentațiilor necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor 

HCLM nr. 392, din 18 decembrie 2018, privind modificarea și completarea HCLM nr. 349/2013 

privind aprobarea Regulamentului de autorizare, organizare, atribuirea în gestiune delegată și 

controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Mureș.   
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Autorizaţii taxi pentru operatori  

persoane fizice autorizate şi operatori  

persoane juridice care desfăşoară activităţi de 

transport public local în regim taxi la data de 

31.12.2018 

 

649 

 

- Aplicarea vizelor anuale pe avize/autorizaţii de funcţionare precum şi autorizaţii taxi 

(verificare şi clarificare în programul IMPOTAX, completarea Declaraţiei tip de către operatorii 

economici, aplicarea vizei); 

 

Total vize anuale achitate prin casieriile instituției și prin instrumente bancare, pentru avize şi 

autorizaţii de funcţionare precum şi autorizaţii taxi gestionate:3564  

- Prelucrarea cererilor în vederea emiterii de Autorizaţii de funcţionare provizorii pentru 

terasele sezoniere din faţa unităţilor proprii: 

 

Eliberări 114 

 

- Prelucrarea cererilor în vederea emiterii de Avize de funcţionare provizorii pentru 

comerţul promoţional din faţa unităţilor proprii, pentru vânzări ambulante precum şi manifestări 

ocazionale, după cum urmează: 

- 92 avize cu caracter provizoriu pentru comerţ promoţional şi vânzări ambulante;   

- 183 avize cu caracter provizoriu pentru manifestarea: ,,Sărbătoarea mărţişorului” din 

perioada 26.02-01.03.2018 şi 02-08.03.2018;  

- 27 avize cu caracter provizoriu pentru manifestarea: ,,Zilele Târgumureşene – ediţia a 

XXII-a” din perioada 24 - 27.05.2018. Au participat un număr de 65 meșteri populari, 18 

producători de flori și 8 producători de produse tradiționale.  

- 17 avize cu caracter provizoriu pentru manifestarea: ,,Vin Art Festival” din perioada 05 

– 07.10.2018. Au participat un număr de 93 meșteri populari, precum și 33 producători de vin și 

produse tradiționale. 

- 53 avize cu caracter provizoriu pentru manifestarea: ,,Expoziție de flori” din perioada 

27.10 – 08.11.2018;   

- 22 avize cu caracter provizoriu pentru manifestarea ,,Târgul de Crăciun” din perioada 

06-31.12.2018; 
Eliberări avize 

provizorii - total 

394 
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SITUAŢIA AVIZELOR/ AUTORIZAŢIILOR 

Tipuri avize/autorizaţii Nr. avize, 

autorizaţii la 

01.01.2018 

Eliberări Retrageri  Retrageri 

pentru neplata 

taxei de viză 

anuală 

Nr. avize, 

autorizaţii la 

31.12.2018 

(1+2-3-4) 

0 1 2 3 4 5 

Avize de funcţionare pentru 

structuri de vânzare 

3761 361 229 104 3789 

Autorizaţii pentru activitatea de 

alimentaţie publică  

505 101 37 41 528 

Avize de funcţionare pentru 

centre publice de desfacere 

404 35 28 26 385 

TOTAL 4670 497 294 171 4702 

Autorizaţii taxi - operatori 

personae fizice şi juridice 

649 - - - 649 

TOTAL avize/autorizaţii 5319 497 294 171 5351 

Autorizaţii provizorii pentru 

terase 

- 114 - - 114 

Avize provizorii - 394 - - 394 

 

 

- Prelucrarea în bazele de date informatizate ale serviciului şi în programul IMPOTAX a 

Dispoziţiilor de primar aprobate; 

- Prelucrarea în programul informatizat a extraselor de cont preluate de la Serviciul 

contabilitate, în ceea ce priveşte achitarea taxelor de viză prin instrumente bancare; 

- Prelucrarea în bazele de date informatizate a dispoziţiilor de primar prin care   s-au 

anulat avizele şi autorizaţiile de funcţionare pentru operatorii economici care nu au achitat taxa de 

viză anuală până la data de 31.12.2017 – Dispoziţiile de Primar nr. 1307/12.01.2018 (104 avize 

de funcţionare), nr. 1308/12.01.2018 (41 autorizaţii de alimentaţie publică), nr. 1345/15.01.2018 

(26 avize de piaţă), total 171 avize; 

- Transmiterea de Înştiinţări operatorilor economici pentru care s-au anulat avizele şi 

autorizaţiile de funcţionare pentru neplata taxei de viză anuală 2017; 

- Transmiterea către Direcţia Poliţia Locală, spre luare la cunoştinţă, a Dispoziţiilor de 

Primar prin care s-au anulat avizele şi autorizaţiile de funcţionare pentru neplata taxei de viză 

anuală 2017; 
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- Întocmirea de Referate prezentate spre aprobare Comisiei de profile pentru soluţionarea 

cererilor de modificare/completare a profilelor de activitate a spaţiilor închiriate de la SC Locativ 

SA precum şi Avizarea prealabilă favorabilă pentru scoaterea la licitaţie publică, în vederea 

închirierii, a unor spaţii disponibile aflate în gestiunea SC Locativ SA;  

- Colaborarea cu administratorii programelor informatice în vederea actualizării bazelor 

de date; 

- Înregistrarea, soluţionarea şi descărcarea corespondenţei repartizate (întocmirea şi 

expedierea răspunsurilor, adrese dosare incomplete, note interne etc.). 

 

Activități efectuate cu privire la organizarea manifestărilor ocazionale 

 

„Sărbătoarea mărţişorului” din perioada 26.02-01.03.2018 şi 02-08.03.2018 - colaborare cu 

compartimentul de specialitate Administrarea domeniului public şi privat în ceea ce priveşte 

metodologia de organizare a manifestării: stabilirea perioadei de înregistrare a cererilor precum şi 

a numărului de amplasamente din zona centrală şi cartiere, atribuirea amplasamentelor, eliberarea 

avizelor provizorii în conformitate cu amplasamentele atribuite; 

 

,,Târgul de artă meşteşugărească” în cadrul manifestării “Zilele Tîrgumureşene” – Ediţia a 

XXII-a din perioada 24-27.05.2018: invitarea meşterilor populari, a producătorilor de flori şi 

produse tradiţionale, stabilirea amplasamentelor, asigurarea logisticii, stabilirea orarului de 

aprovizionare. În cadrul manifestării au participat un număr de 65 meșteri populari, 18 

producători de flori și 8 producători de produse tradiționale;  
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,,Târgul de artă meşteşugărească” în cadrul manifestării “Vin Art Festival” din perioada 05-

07.10.2018: invitarea meşterilor populari, a producătorilor de vin şi produse tradiţionale, 

stabilirea amplasamentelor, asigurarea logisticii, stabilirea orarului de aprovizionare. 

 În cadrul manifestării au participat un număr de 93 meșteri populari, precum și 33 producători 

de vin și produse tradiționale; 

 

 
 

,,Expoziția de flori” din perioada 27.10-08.11.2018 - colaborare cu compartimentul de 

specialitate Administrarea domeniului public și privat în ceea ce privește organizarea 

manifestării: stabilirea perioadei de înregistrare a cererilor, atribuirea amplasamentelor din zona 

centrală, eliberarea avizelor provizorii;  
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Inițiative legislative 

 

- Promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea nivelului unor taxe pentru 

emiterea, 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 2019 – 

HCLM nr. 134/26.04.2018; 

- Promovarea Proiectului de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCLM nr. 

349/2013 privind aprobarea ,,Regulamentului de autorizare, organizare, atribuirea în gestiune 

delegată și controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului 

Târgu Mureș” – HCLM nr. 392/18.12.2018. 

 

Serviciul Locativ 

Activitate în cadrul  Comisiei de specialitate pentru repartizarea spaţiilor cu altă destinaţie 

decât cea de locuinţe: 

- după preluarea Raporturilor de activitate în condițiile prevederilor Hotărârilor de Consiliu 

Local adoptate în acest sens și la recomandarea S.C. LOCATIV S.A. precum și la solicitarea 

entităților petente, au fost elaborate referate privind soluționarea unor probleme legate de spații 

cu altă destinație decât aceea de locuințe. 

- se elaborează reglementări, referate, informări, rapoarte de specialitate fundamentate în 

problemele spaţiilor   cu altă destinaţie decât locuinţă pe care le propune/supune organelor 

decizionale, comisiilor de specialitate în vederea elaborării actelor administrative în domeniu. 

- în şedinţele lunare Comisia de specialitate privind soluționarea problemelor legate de spații 

cu altă destinație decât aceea de locuințe au fost supuse analizei referatele prezentate în acest 

sens. 

  Astfel, au constituit obiectul ședințelor comisiei de specialitate pentru analizarea 

problemelor legate de spaţii  cu altă destinaţie decât locuinţă mai multe solicitări după cum 

urmează:   

1. prelungiri de contracte de închiriere: -37 

2. repartizare de spaţii: 3 

3. diverse: 9 

În urma ședințelor comisiei de specialitate sau elaborat:  

-  proiecte de hotărâri cu expunere de motive, ( care sunt supuse organelor decizionale, 

comisiilor de specialitate) în vederea elaborării actelor administrative dispoziții de primar,  

ulterior au fost formulate răspunsuri/comunicări  în favoarea petenților. 

- în urma adoptării unui act administrativ se procedează la completarea ordinelor de 

repartizare, conform dispoziţiilor emise şi asigură comunicarea către  beneficiari.  
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 Gestionarea  eficientă a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă: 

- s-a 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 : -1 

c) Beneficiari ai legii nr. 341/2004:- 2 

d) Societăţi comerciale: -3  

- s-a efectuat lucrări pregătitoare necesare luării deciziilor pentru utilizarea mai eficientă a 

spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe 

- s-a efectuat demersuri privind recazarea asociaţiilor/fundaţiilor 

- s-a efectuat demersuri în vederea identificării unor încăperi pentru rezolvarea  

situaţiei locative a serviciilor publice municipale – Serviciul asistență socială. 

- au fost elaborare diferite referate, informări, puncte de vedere  etc. cu privire la 

soluţionarea unor probleme locative, spații cu altă destinație decât aceea de locuințe, precum  şi 

cele specifice direcţiei  

- deplasări pe teren la sesizarea petenţilor ori de câte ori rezolvarea problemei locative a 

impus verificarea la faţa locului,  

- se oferă lămuriri scrise/verbale la problemele ridicate de petenţi cu privire la aplicarea 

legislaţiei achiesate   

- se asigură activitatea cu publicul, fiind oferite lămuriri în domeniul spaţiilor, locuințelor 

- îndosarierea corespondenţei, pregătind materialele pentru arhivare 

- tehnoredactarea răspunsurilor la cereri, sesizări,  petiţii, precum şi a altor acte legate de 

sfera de activitate. 

- reprezentare în faţa Instanţelor Judecătoreşti conform specificului DASCP 

- asigurarea asistenţei juridice la nivelul direcţiei.  

 

LITIGII: Serviciul a reprezentat instituţia în 13 litigii. Pentru cauzele aflate în faţa instanţelor 

judecătoreşti am efectuat muncă administrativă după cum urmează: evaluarea dovezilor şi 

pregătirea  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. Au fost formulate cereri 

de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenţionale, plângeri memorii şi alte acte 

necesare în îndeplinirea activităţii, în termenele prevăzute de dispoziţiile  legale în vigoare. 

În funcţie de soluţia din hotărâre (pozitivă sau negativă) se elaborează actul juridic necesar 

exercitării căii de atac legale, pe care o va supune spre verificare şi avizare şefului 

compartimentului/ serviciului, precum şi a directorului, iar după obţinerea semnăturii, spre 

aprobare primarului Municipiului Tg. Mureş/unui viceprimar în lipsa acestuia.  

După obţinerea aprobării, actul este trimis prin poştă, cu confirmare de primire, la instanţa a 

cărei hotărâre se atacă (în cazul instanţelor din Bucureşti şi din alte localităţi) sau se depune 

personal (în cazul instanţelor din Tg. Mureş).  
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În funcţie de actele aflate la dosarul cauzei, se poate elabora un punct de vedere privind 

inoportunitatea promovării căii de atac împotriva unei hotărâri judecătoreşti nefavorabile. Aceasta 

este avizată de către şeful ierarhic, precum şi de director, după care este înaintată spre aprobare 

primarului Municipiului Tg. Mureş/unui viceprimar în lipsa acestuia. 

 În cadrul redactării, avizării, aprobării şi expedierii/depunerii documentului prin care se 

exercită calea de atac,  se va asigura respectarea termenelor procedurale.  

În măsura în care instanţa sau consilierul juridic apreciază ca fiind utile pentru soluţionarea 

cauzelor obţinerea unor informaţii suplimentare de la anumite entităţi sau organe ale statului, va 

elabora o adresă către acestea în care va solicita informaţiile necesare anexând actele doveditoare 

ale calităţii instituţiei.  

În momentul obţinerii unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile favorabile 

Municipiului Tg. Mureş, se va urmări obţinerea titlului executoriu necesar valorificării drepturilor 

consfinţite prin aceasta. Referatele înaintate către compartimentul financiar - contabilitate privind 

plata sumelor de bani reprezentând contravaloarea onorariului, sau sume dispuse de instanţă a se 

plăti pentru efectuarea unor expertize încuviinţate de către aceasta. Totodată, se procedează la 

acordarea vizei de legalitate la contractile, respectiv protocoalele, specifice direcției. 

 

REFERITOR  LA LOCUINŢE :  

Activitatea în cadrul  Comisiei locative:  

- În cadrul şedinţelor periodice s-au analizat solicitările privind probleme locative pentru 

care s-au dat diferite soluţii de către comisie ( aprobarea/respingerea cererilor, redirecţionarea 

către alte compartimente),  prin care s-au aprobat  următoarele: repartizări de spaţii locative din 

fondul locativ existent: locuinţe achiziţionate:   12; locuinţe sociale: 4; locuinţe pentru 

pensionari: 3; locuinţe pentru tineri-ANL:  13; locuințe chiriași evacuați/evacuabili :1; locuințe 

chirie fond de stat: 1. Total: 34 de locuinţe repartizate. Recazări: 4 cazuri; schimburi de locuinţe:  

5 cazuri; includeri în contract: 3. În acest sens s-au elaborat: Dispoziţii de primar:  5; proiecte de 

hotărâri şi expuneri de motive:  3. 

Gestionarea bazei de date privind solicitările de locuinţele din fondul locativ al 

municipalităţii:  

- prin HCLM nr. 9/30.01.18 s-au aprobat listele  solicitanţilor de locuinţe sociale (308 

cereri), chirie fond de stat (27 cereri), pensionari (19 cereri) precum și a solicitanţilor 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 (12 cereri) 

- s-a ţinut evidenţa și s-au întocmit referatele de plată în vederea acordării subvenţiei pentru 

chiriaşii apartamentelor situate în B-dul Pandurilor nr. 44-46. 

Diverse: 

- În cursul anului s-au elaborat diferite referate, informări, puncte de vedere  etc. cu privire la 

soluţionarea unor probleme locative şi specifice direcţiei; 
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- De asemenea s-au îndeplinit procedurile premergătoare repartizării locuințelor construite 

prin ANL destinaet exclusiv medicilor rezidenți și specialiștilor din sănătate din str. Gh. 

Marinescu- HCLM nr. 290/25.10.2018 privind aprobarea structurii pe specialități a membrilor 

Comisiei sociale de analiză a cererilor de atribuire a locuințelor ANL și Dispoziția nr. 

4380/09.11.18 privind constituirea nominală a comisiei. 

- S-a asigurat 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 specifică; 

- Între 15 septembrie- 15 octombrie s-au preluat și ulterior au fost prelucrate dosarele 

solicitanților de locuințe în vederea îmtocmirii ordinii de prioritate pentru anul 2019. Astfel, la 

data de 01.11.2018 s- au afișat listele provizorii, perioada de contestație fiind 01-30.11.18. Pentru 

anul 2019 s-au înregistrat 19 cereri pentru locuințe chirie fond de stat, 272 pentru locuințe sociale, 

17 cereri pentru locuințe destinate pensionarilor și 11 cereri pentru categoria chiriașilor 

evacuați/evacuabile din case retrocedate.  

Activităţi preconizate pe anul 2019 

Pe parcursul anului 2019 se preconizează a se desfăşura o serie de 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.); 

- Repartizarea locuințelor ANL destinate specialiștilor din sănătate din str. Gh. Marinescu 

f.n.;   

- Tehnoredactarea documentelor cu specific problemelor locative;  

- Asigurarea relaţiei  cu solicitanţii de locuinţe; 

- Pregătirea documentelor cu specific locativ pentru arhivare şi arhivarea acestora; 

- Păstrarea evidenţei și întocmirea referatelor de plată privind solicitările de subvenţie 

pentru chiriaşii apartamentelor situate în B-dul Pandurilor nr. 44-46. 

- Recazarea chiriaşilor din str. Băneasa nr.8.    
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V. INVESTIM ÎN EDUCAȚIE 

 

Unitățile de învățământ din municipiul Târgu Mureș au beneficiat și în 2018 de sprijinul 

autorității locale, prin Direcția școli a municipalității fiind efectuate lucrări de reparații și 

investiții, fiind totodată finalizate și mai multe contracte de achiziție publică:  

Furnizare de bunuri şi servicii şi lucrări de reparaţii 

Lucrări de hidroizolaţii şi reparaţii şarpante – 360.000,00 lei plus TVA 

S-au efectuat următoarele lucrări: acoperiş la CSS ( schimbat învelitoare, jgheaburi şi burlane), 

schimbat învelitoare parţială la Şc. Gimn. Dr. Bernady Gyorgy, hidroizolaţii la Liceul Tehn. 

Electromureş – cabină portar, corp B de şcoală, hidroizolaţii la Liceul Sanitar Gheorghe 

Marinescu– spălătorie şi vestiare sala de sport, hidroizolaţii la Liceul Tehn. Ion Vlasiu – cabină 

portar, reparaţii la acoperiş internat, hidroizolaţii parţiale la LPS, hidroizolaţie integrală la sala de 

sport la Şc. Gimn. Romulus Guga, reparaţii hidroizolaţii la Şc. Gimn. Liviu Rebreanu, 

hidroizolaţie completă la Gr. P.P. Manpel, hidroizolaţie parţială  la Gr. P.P. Nr. 6, , hidroizolaţie 

parţială la Gr. P.P. Codrişor. Contractul s-a finalizat. 

Lucrări de reparaţii, dotări săli de sport – 402.660,10 lei plus TVA 

S-au reabilitat pardoselile de la sălile de sport din următoarele unităţi de învăţământ: Şcoala 

Gimnazială. “dr. Bernady Gyorgy”, Şcoala Gimnazială “Romulus Guga”, Şcoala Gimnazială 

“Tudor Vladimirescu”, Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” corp C, Colegiul Naţional 

“Alexandru Papiu Ilarian”, Colegiul Agricol “Traian Săvulescu”, Liceul Tehnologic “Ion Vlasiu” 

şi  sala mică de sport de la Liceul Tehnologic “Avram Iancu”. Ccontractul s-a finalizat. 

Lucrări de achiziţie, montaj Tarkett pe holuri – 323.590,11 lei plus TVA. 

S-a montat tarkett la următoarele unităţi de învăţământ: Şc. Gimn. George Coşbuc, Şc. Gimn. 

Dacia, corp A şi corp B, la Lic. cu program Sportiv Szasz Adalbert, Şc. Gimn. Friedrich Schiller, 

grup sanitar la Şc. Gimn. Nicolae Bălcescu, corp C, Gr. P.P. Codrişor şi Gr. P.P. Rază de Soare. 

Contractul s-a finalizat. 
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1. Lucrări de demontare, montare lambriuri pe holuri 210.084,03 lei plus TVA. 

S-a montat lambriu la următoarele unităţi de învăţământ : Şc. Gimn. Europa, Şc. Gimn. Dacia 

corp B, Şc. Gimn. George Coşbuc, Şc. Gen. Nr. 7 corp A, Lic. Pedagogic Mihai Eminescu şi 

urmează să se monteze la Colegiul Naţ.Alexandru Papiu Ilarian sala de sport şi Şc. Gimn. 

Romulus Guga. Contractul s-a finalizat. 

 

2. Lucrări de reparaţii curente – 600.530,62 lei plus TVA. 

S-au făcut reparaţii la cabinetul medical de la Şc. Gimn. Romulus Guga, renovare completă la 

Lic. cu Program Sportiv Szasz Adalbert corpul vechi de clădire – reabilitare holuri, casa scării, 

grupuri sanitare şi 3 săli de clasă, la internatul Lic. Tehn. Avram Iancu, s-a reabilitat grupul 

sanitar casa scării și 3 săli de curs, la Şc. Gimn. Nicolae Bălcescu corp C s-au reabilitat două săli 

de clasă, la Lic. Tehn. Constantin Brâncuşi şi sa reabilitat un grup sanitar, s-a reabilitat Gr. P.P. 

Codrişor după inundaţie, s-a reabilitat o sală de clasă la Şc. Gimn. Dacia corp B. Contractul s-a 

finalizat. 
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3. Lucrări de reparaţii urgente – 327.076,86 lei plus TVA 

S-a reabilitat un grup sanitar la Şc. Gimn. Europa, s-au făcut lucrări de reparaţii la două săli de 

grupă, hol şi grup sanitar la Gr. P.P. 12 în urma inundaţiei, s-au reabilitat scările de la intrări la 

Lic. Pedagogic Mihai Eminescu, s-a montat pavaj în jurul terenului de sport de la Şc. Gimn. Dr. 

Bernady Gyorgy, s-au făcut lucrări în regim de urgenţă la mai multe unităţi la instalaţiile sanitare, 

termice, la acoperişuri, s-au demolat grupurile sanitare din curtea Şcolii din Beşa, s-a procedat la 

înlocuirea unei porţiuni de gard la Şc. Gimn. Nicolae Bălcescu corp C. Contractul s-a finalizat. 
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4. Lucrări de confecţii metalice (balustrade, scări, etc) – 41.848,74 lei plus TVA. 

S-au montat porţi la Gr. P.P. 10, Gr. P.N. Piţigoi, Şc. Gimn. Liviu Rebreanu şi la Şc. Gimn. 

Nicolae Bălcescu corp C şi la Şc. Gimn. Dacia corp A s-a montat balustradă la rampa de acces. 

Contractul s-a finalizat. 

8. Reparaţii împrejmuiri la instituţii de învăţământ  – 100.046,58 lei plus TVA. 

S-a montat gard nou la internatul de la Colegiul Economic Europa, Gr. P.P. Rază de Soare, 

Colegiul Agricol Traian Săvulescu, la clădirea internatului de la Liceul Vocaţional de Artă. 

Contractul s-a finalizat 

 

9. Dotări şi accesibilizări persoane cu dizabilităţi la unităţile de învăţământ –  252.056,90 

lei plus TVA. 
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S-au realizat la Colegiul Naţ. Alexandru Papiu Ilarian, Colegiul Agricol Traian Săvulescu, Şc. 

Gimn. Dacia corp A și B, Şc. Gen. Nr. 7  corp A și B,  Şc. Gimn. Friedrich Schiller,  Şc. Gimn. 

Dr. Bernady Gyorgy , Şc. Gimn. Romulus Guga, Şc. Gimn. Europa, Liceul Vocaţional de Artă, 

Şc. Gimn. Mihai Viteazu, Lic. Tehn. Avram Iancu, Lic. Tehn. Electromureş etc., în total 31 de 

unităţi şcolare. Contractul s-a finalizat. 

10. Furnizare și montare fântâni ţâşnitoare de apă din inox cu sistem de filtrare - 

25.200,00 lei plus TVA. 

S-au montat cişmele la Şc. Gen. Nr. 7 corp A, Şc. Gimn. Dr. Bernady Gyorgy, Şc. Gimn. 

Tudor Vladimirescu, Şc. Gimn. Serafim Duicu,  Şc. Gimn. Nicolae Bălcescu corp A, Şc. Gimn. 

Friedrich Schiller, Şc. Gimn. George Coşbuc,  Şc. Gimn. Mihai Viteazul şi la Şc. Gimn. Liviu 

Rebreanu. 

 

11.  Achiziţie, montaj alarme şi camere de supravegheat la instituţiile de învăţământ - 

124.185,37 lei plus TVA. 

S-au montat sisteme de supraveghere video la : Lic. cu program Sportiv Szasz Adalbert, Şc. 

Gimn. Liviu Rebreanu, Şc. Gimn. Alexandru I. Cuza, Şc. Gimn. Nicolae Bălcescu corp A, la 

fostul Liceu de Chimie, Gr. P.P. Lumea Copiilor şi sistem antiefracţie la : Şc. Gimn. Alexandru I. 

Cuza, Gr. P.P. Nr. 6, Lic. cu program Sportiv Szasz Adalbert, fostul Liceu de Chimie, Şc. Gimn. 

Serafim Duicu, Lic. Pedagogic Mihai Eminescu, Colegiul Naţ. Alexandru Papiu Ilarian, Şc. 

Gimn. Liviu Rebreanu, Şc. Gimn. Europa şi Gr. P.P. 15. 
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12. Servicii de verificări supape de siguranţă şi vase de expansiune la centrale termice 

 din cadrul instituţiilor de învăţământ – 20.032,60 lei plus TVA. Contract finalizat  

13. Lucrări de marcaje terenuri de sport la şcoli – contract de lucrări nr. 249 din 

 19.12.2017 – 42.016,80 lei plus TVA 

S-au realizat marcajele la Şc. Gimn. Mihai Viteazu, Lic. Tehn. Avram Iancu, Lic. Tehn. 

Gheorghe Şincai, Şc. Gimn. Dr. Bernady Gyorgy, Colegiul Naţ. Alexandru Papiu Ilarian, Lic. cu 

program Sportiv Szasz Adalbert, Şc. Gimn. Romulus Guga. 

14. Servicii de întreţinere Centrale Termice – 123.000,00 lei plus TVA. 

Contractul este finalizat. 

15. Lucrări de reparaţii la reţele gaz – 82.500,00 lei plus TVA.  

Contract finalizat, s-au schimbat arzătoarele la sobele de teracotă. 

16.  Acord Cadru de lucrări Reparaţii curente la instituțiile de învățământ din 

Municipiul Tîrgu Mureș – Lot 1 – 16.806.722,68 lei plus TVA. 

• Contract subsecvent de lucrări – 2.520.885,66 lei plus TVA. 

S-au executat următoarele lucrări: reabilitare termică la fațadă, hidroizolație acoperiș de la Şc. 

Gimn. Dacia corp A, reabilitare termică la fațada de la Şc. Gimn. Europa, s-a refăcut aleea de 

intrare și curtea interioară cu pavaj la Şc. Gimn. Nicolae Bălcescu corp C, reabilitare termică la 

fațada de la Şc. Gimn. Serafim Duicu corp A, reabilitare termică la fațada de la Lic. Tehn. Avram 

Iancu-corp B, reabilitat fațada principală la Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian 

În curs de execuție: reabilitat grupurile sanitare de la Şc. Gimn. Serafim Duicu corp A, 

reabilitare termică la fațada, hidroizolație acoperiș și reparații în interior la atelierul de la Lic. 

Tehn. Emil Dandea, la Lic. Tehn. Avram Iancu-corp B reabilitare holuri în clădirea școlii, 

reabilitare vestiare la sala de sport de la Șc. Gimn. Romulus Guga. 
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17. Furnizare materiale de construcții și gospodărești pentru Direcția Școli – 252.100,84 

lei plus TVA 

S-au furnizat materiale de construcții (vopsea lavabilă, vopsea de ulei, lac etc.) la toate 

unitățile de învățământ din Municipiul Tîrgu Mureș. Contract finalizat. 

18.  Acord Cadru de lucrări Reparaţii la instalații sanitare și instalații termice la 

instituțiile de învățământ din Municipiul Tîrgu Mureș  – acord cadru de lucrări - 

8.570.214,29 lei plus TVA. 

• Contract subsecvent de lucrări – 1.430.097,00 lei plus TVA. 

S-a schimbat instalația termică la Şc. Gimn. Nicolae Bălcescu corp A. În curs de execuție: 

schimbat instalația termică la Lic. Tehn. Avram Iancu - corp B, schimbat instalația termică la 

atelierul de la Lic. Tehn. Emil Dandea. 

Lucrări de investiţii sau dotări 

1. Lucrări diverse la Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza”– 158.200,00 lei plus TVA. 

Urmează recepţia. 

 

2. Rezervor de acumulare şi staţie de pompare pentru stingători hidranţi Colegiul 

Naţional „ Al. Papiu Ilarian ” –13.265,24 lei plus TVA. Lucrarea este terminate. 

3. Rezervor de acumulare şi staţie de pompare pentru stingători hidranţi Liceul 

Vocaţional de Artă - 159.206,98 lei plus TVA. Lucrarea este începută. S-a modificat proiectul. 

Este în curs de execuție. 

4. Reabilitare, modernizare, extindere Gimnaziul Al. Ioan Cuza –   1.380.023,05 lei plus 

TVA. Contract în curs de recepţie. 
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5. Proiectare și execuție bază sportivă a Liceului cu Program Sportiv Szasz Adalbert 

- 2.065.595,81 lei plus TVA. Contractul se află în derulare 

6. Lucrări de instalații de stingere la Liceul cu Program Sportiv Szasz Adalbert– 

378.151,26 lei plus TVA. Contractul se află în derulare. 

7. Lucrări de stingere a incendiilor la Grădinița P. P. 15   132.212,35 lei plus TVA. 

Contractul se află în derulare. 

8. Proiectare și execuție – Construire sală de sport la Școala Gimnazială Friederich 

Schiller– valoarea estimativă este de 2.980.881,00 lei plus TVA. 

Până în prezent s-a prezentat o societate, se analizează documentația. 

Contracte de servicii – Studii de fezabilitate, Diriginţii de şantier  

1 SF Reabilitare Baza Sportiva Szasz Adalbert - 19.000,00 lei plus TVA. Contractul 

s-a finalizat. 

2. DALI modernizare şi reabilitare ateliere prin ghid de finanţare POR la Liceul 

Tehnologic Ion Vlasiu – 90.000,00 lei plus TVA. Contractul s-a finalizat. 

3. DALI modernizare şi reabilitare ateliere prin ghid de finanţare POR la Liceul 

 Tehnologic Avram Iancu – 90.000,00 lei  plus TVA. Contractul s-a finalizat. 
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4. DALI modernizare şi reabilitare ateliere prin ghid de finanţare POR la Liceul 

 Tehnologic Gheorghe Şincai – 90.000,00  lei plus TVA. Contractul s-a finalizat.      

    

5. DALI modernizare şi reabilitare ateliere prin ghid de finanţare POR la Liceul 

 Tehnologic Electromureş -100.500,00 lei plus TVA. Contractul s-a finalizat. 

6. SF Sală de sport Friedrich Schiller - 45.000,00 lei plus TVA. Contractul s-a finalizat. 

7. DALI Reabilitare Şcoala Gimnazială Dacia Corp A – 125.000 lei plus TVA. 

Contractul s-a finalizat. 

8. Diriginţie de şantier aferente proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere 

Gimnaziul Al. Ioan Cuza” -7.500 lei plus TVA şi act adiţional nr. 79/1 din 27.02.2017. 

Contractul se află în derulare. 

9. Servicii de diriginţie de şantier aferente proiectului „PT + execuție baza sportivă a 

Liceului cu Program Sportiv Szasz Adalbert” – 9.900 lei nu este plătitor de TVA. Contractul 

se află în derulare 

10. Servicii de verificare Centrale Termice la instituțiile de învățământ - 12.487,26 lei 

plus TVA. Contractul se află în derulare 

11. Servicii de verificare supape de siguranță și vase de expansiune la C.T. din cadrul 

instituțiilor de învățământ aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tîrgu 

Mureș - 29.200,00 lei plus TVA. Contractul se află în derulare. 

 

12.  Servicii de mentenanță panouri solare  din cadrul  instituțiilor de învățământ  

aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș - 50.704 ,00 lei plus 

TVA. Contractul finalizat iulie 2018 

 

13.  Servicii de elaborare SF/DALI Reabilitare, mansardare Şcoala Gimnazială Mihai 

Viteazul – 125.000 lei plus TVA. Contractul s-a finalizat. 

 

14. . Consultații întocmire documentații (Servicii de consultanță în domeniul 

achizițiilor și asistență pentru analizarea ofertelor tehnice și financiare) LOT 5 – 

“Reabilitare bază sportive la Liceul cu Program Sportiv Szasz Adalbert și Achiziție PT + 

Execuție sală de sport F Schiller”– 16.000 lei nu este plătitor de TVA. Contract în curs de 

derulare. 
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15.  Servicii de întocmire a SF Reabilitare, consolidare și mansardare Friedrich 

Schiller - contract de servicii nr. 56 din 07.05.2018 – 109.000,00 lei plus TVA. Servicii 

finalizate. 

 

16. Servicii de pază pentru instituțiile de învățământ și culturale – 324.670,20 lei plus 

TVA. Contractul s-a finalizat. 

 

17. Servicii de verificare pământare la unitățile de învățământ– 83.028,00 lei plus 

TVA. Contractul se află în derulare. 

 

18. Servicii de inspecție video apă, canal pentru unitățile de învățământ aflate în 

administrarea Consiliului Local - contract în curs de semnare – valoare contract 44.982,00 

lei inclusiv TVA. 

 

 

FAȚADĂ NOUĂ PENTRU COLEGIUL NAȚIONAL “Al. PAPIU ILARIAN” 

 

 

Povestea clădirii Colegiului Național “Alexandru Papiu Ilarian” începe la 1 Septembrie 1912, 

moment în care au început lucrările de construcție a acestei instituții. Mai apoi, la data de 3 

octombrie 1919 își deschide cursurile Liceul “Al. Papiu Ilarian”, la acea vreme prima instituție 

liceală de învățământ în limba română de pe Valea Superioară a Mureșului. De-a lungul anilor, 

clădirea a avut găzduit diferite structuri de învățământ, iar prin ordinul MEN nr. 3647 din 

15.04.1999 a fost ridicată la rangul de “Colegiu Național”.  

Nu putem cinsti tradiția și istoria acestei clădiri și instituții decât prin "veșmintele noi”. Astfel, 

în 2018 prin Direcția școli din cadrul Primăriei Târgu Mureș am reușit să finalizăm reabilitarea 

fațadei principale, urmând ca în perioada următoare să realizăm tot ceea ce este necesar pentru ca 
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acestă instituție să își merite renumele, iar generațiile de elevi care îi trec pragul să fie mândri că 

au studiat aici. 

 

 
 

Am organizat și în 2018, două ediții ale Târgului de Arte și Meserii, manifestări de pe urma 

cărora peste 20.000 de participanți activi au beneficiat de informare directă din partea elevilor și a 

dascălilor, implicați direct în cadrul învățământului profesional. 
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Bursele acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din mun. Târgu Mureș, 

pentru anii școlari 2016-2017, respectiv 2017-2018: 

  

 În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (1) şi (2) şi art. 105 alin (2) lit. d, din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, coroborate cu prevederile art. 4 din Ordinul Ministrului Educaţiei 

Cercetării Tineretului şi Sportului, nr.5576/2011, privind criteriile generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare, elevi de 

la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse. 

Bursele elevilor reprezintă o categorie de cheltuieli asigurată prin finanţarea complementară.  

 În baza Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 

5.576/07.10.2011, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat, respectiv a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului, nr.3.470/07.03.2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr.5.576/07.10.2011, privind criteriile generale de 

acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, bursele de care pot beneficia 

elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat sunt: burse de 

performanţă, burse de merit, burse de studiu, şi burse de ajutor social, iar cuantumul unei burse 

acordate şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a Consiliului Local. 

 Raportat la dispoziţiile art. 4 din ordinul mai sus, potrivit căruia cuantumul unei burse şi 

numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a Consiliului Local. 

          Prin Hotărârea nr.141 din 06.04.2017, a Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureș, s-a 

aprobat acordarea de burse de merit pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe 

raza Municipiului Tîrgu Mureș, pentru anul școlar 2016-2017. 

S-a stabilit cuantumul unei burse de merit de 50 de lei/lună/elev din gimnaziu și liceu. Bursele 

se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, în funcţie de frecvenţă. Acordarea  

acestor burse reprezintă  stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi 

disciplină. În urma solicitărilor depuse de către unităţile de învăţământ pentru anul şcolar 2016-

2017, vă prezentăm situația burselor, după cum urmează:  
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NUMĂRUL UNITATĂȚILOR  

DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

BENEFICIARE 

SEMESTRUL I SEMESTRUL II 

BURSE DE MERIT BURSE DE MERIT 

NR. ELEVI TOTAL LEI NR. ELEVI TOTAL LEI 

30 4.981 1.051.599 6.694 1.183.992 

SUMA ALOCATĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017 ESTE DE  2.235.591 LEI 

 

Suma alocată pentru burse în anul școlar 2016-2017, este de 2.200.239 de lei. 

Conform Hotărârii nr. 45 din 15.02.2018, a Consiliului Local Municipal Târgu Mureș, s-a 

aprobat acordarea de burse de merit și burse de performanță pentru elevii din învăţământul 

preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Târgu Mureș, pentru anul școlar 2017-2018. 

Cuantumul bursei de merit se stabilește la 50 de lei/lună/elev și a bursei de performanță se 

stabilește la 500 de lei/lună/elev din gimnaziu și liceu. 

Vă prezentăm situația burselor de merit și a burselor de performanță pentru anul școlar 2017-

2018:  

NUMĂRUL 

UNITĂȚILOR  

DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

BENEFICIARE 

SEMESTRUL I 

TOTAL 

LEI 

1.422.624 

SEMESTRUL II 

TOTAL 

LEI 

1.479.627 

BURSE DE 

MERIT 

BURSE DE 

PERFORMANȚĂ 

BURSE DE 

MERIT 

BURSE DE 

PERFORMANȚĂ 

NR. 

ELEVI 

TOTAL 

LEI 

NR. 

ELEVI 

TOTAL 

LEI 

NR. 

ELEVI 

TOTAL 

LEI 

NR. 

ELEVI 

TOTAL 

LEI 

29 5.329 1.134.910 135 287.714 6.834 1.344.001 72 135.626 

SUMA ALOCATĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018 ESTE DE 2.902.251 LEI 

 

Baza legală: 

- Hotărârea nr.141, din 06.04.2017, a Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureș; 

- Hotărârea nr. 45, din 15.02.2018, a Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureș; 

- Situația privind bursele de merit pentru anul școlar 2016-2017; 

- Situație privind bursele de merit și bursele de performanță în anul școlar 2017-2018.                                                        

Activitatea cabinetelor medicale şcolare. În cadrul unităţilor de învăţământ din municipiul 

Tîrgu Mureş funcţionează 50 cabinete medicale şcolare, un cabinet medical studenţesc şi 5 

cabinete stomatologice. 

 Personalul care deserveşte aceste cabinete este format din: 
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 - 13 medici şcolari, 

 - 1 medic coordonator, 

 - 6 medici stomatologi, 

 - 49 de asistente medicale. 

 Atribuţiile personalului şi ale instituţiilor implicate în activitatea cabinetelor medicale 

sunt stabilte prin Ordinul 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea 

stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare 

autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil 

de viaţă sănătos. Finanţarea activităţii cabinetelor medicale din şcoli se face atât din bugetul local, 

cât şi din bugetul de stat. De la bugetul de stat se asigură cheltuielile de personal aferente plăţii 

salariilor medicilor, medicilor dentişti şi asistenţilor medicali şi cheltuieli pentru asigurarea 

baremului de dotare a cabinetelor conform Ordinului nr. 653/2001 (modificat şi completat de 

Ordinul nr. 5298/2011). 

Conform OUG 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 

Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, art.21, autorităţile 

publice locale sunt responsabile de acoperirea cheltuielilor pentru bunuri şi servicii necesare 

întreţinerii şi funcţionării cabinetelor medicale din unităţile de învăţământ preşcolar şi şcolar, 

precum şi pentru înfiinţarea de noi cabinete medicale în unităţi de învăţământ cu personalitate 

juridică, prin sume alocate de la bugetul local cu această destinaţie. Pentru cabinetele medicale 

din unităţile de învăţământ universitar, în ceea ce priveşte cheltuielile pentru bunuri şi servicii 

necesare întreţinerii şi funcţionării acestora, sumele sunt alocate de către unităţile de învăţământ 

de care aparţin. 

În decursul anului 2018, au fost achiziţionate medicamente necesare pentru asigurarea 

urgenţelor în cabinetele medicale din subordinea Consiliului Local în valoare de 65,730,42 lei, 

TVA inclus. A fost încheiat contractul pentru servicii privind gestionarea deşeurilor periculoase 

(colectarea, transportul şi eliminarea acestora) de la cabinetele medicale – valoarea contractului: 

39.944,016 lei, TVA inclus. Contractul s-a derulat pe o perioadă de 9 luni;  

De asemenea, au fost achiziţionaţi dezinfectanţi pentru cabinetele medicale în valoare de 

79.487,48 lei, TVA inclus. S-a achiziţionat:  

• Săpun dezinfectant lichid pentru dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare; 

• Detergent dezinfectant concentrat prin imersie a instrumentarului chirurgical/medical; 

• Dezinfectant lichid concentrat prin imersie pentru instrumente stomatologice, 

• Dezinfectant pentru dezinfecţia rapidă prin pulverizare pe suprafeţe mici de lucru şi 

echipamente medicale; 
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• Dezinfectant pentru dezinfecţia şi curăţarea suprafeţelor mari; 

• Antiseptic lichid pentru dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare; 

- S-au achiziţionat tipizate medicale  în valoare de 5.977,37 lei, TVA inclus; 

- S-a încheiat contractul privind ”Dotări cabinete medicale, aparatură, mobilier, din 

cadrul unităţilor de învățământ aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu 

Mureș”, în valoare de 499.804,76 lei, TVA inclus. Astfel, cabinetele medicale au fost dotate cu:  

• Măsuţă pentru instrumentar: 45 bucăţi 

• Canapea pentru consultaţii: 40 bucăţi 

• Dulap cu uşi: 30 bucăţi  

• Dulap fişier: 30 bucăţi 

• Scaune de birou: 112 bucăţi 

• Cântar pentru persoane: 30 bucăţi 

• Tensiometru: 52 bucăţi 

• Stetoscop: 48 bucăţi 

• Termometru maximal: 150 bucăţi 

• Pulsoximetru pentru copii: 30 bucăţi 

• Pulsoximetru pentru adulţi: 40 bucăţi 

• Otoscop: 51 bucăţi 

• Optotip: 40 bucăţi 

• Planse Ishihara: 40 bucăţi 

• Gulere cervical: 56 bucăţi 

• Antropometru: 40 bucăţi 

• Panglică metrică: 40 bucăţi 

• Tăviţe renale: 69 bucăţi 

• Foarfecă dreaptă: 31 bucăţi 

• Atele de diverse materiale şi de dimensiuni diferite: 190 bucăţi 

• Aparat pentru testarea glicemie, a hemoglobinei şi a colesterolului: 45 bucăţi 

• Testere pentru determinarea valorii glicemiei: 200 cutii 

• Testere pentru determinarea colesterolului: 75 cutii  

• Testere pentru valorile hemoglobinei: 90 cutii 

• Ace pentru testare: 300 cutii 

• Lanterne: 47 bucăţi 

• Garou: 36 bucăţi 

• Lighean: 33 bucăţi 

• Pensă de prins limba: 41 bucăţi. 

 

Cabinetele stomatologice au fost dotate cu instrumentar şi materiale: 

• Seringă Uniject cu aspiraţie pentru anestezie. 

• Ace atraumatice de unică folosinţă 

• Seringi de unică folosinţă 
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• Ace de unică folosinţă 

• Mânere de bisturiu 

• Lame sterile pentru bisturiu 

• Cleşti pentru extracţie maxilar superior şi inferior 

• Cleşte crampon 

• Elevatoare 

• Oglinzi şi mânere pentru oglinzi 

• Pense, sonde, spatule dentare 

• Canule pentru aspirarea salivei 

• Tăviţe renale 

• Cutii instrumentar 

• Truse pentru detartraj 

• Perii pentru periaj dentar profesional 

• Truse de consultaţie de unică folosinţă pentru pacienţii cu antecedente de 

hepatită acută B şi C 

• Recipiente pentru dezinfectarea instrumentarului folosit în cabinetul de medicină 

dentară 

• Excavatoare duble 

• Fuloare dentare 

• Chiurete alveolare 

• Foarfecă chirurgicală 

• Matrice şi portmatrice, matrice circulară, rolă matrice 

• Freze din oţel pentru piesă dreaptă 

• Freze diamantate pentru piesă contrunghi 

• Freze din oţel pentru piesă contraunghi 

• Freze din oţel pentru turbină 

• Freze diamantate pentru turbină 

• Freze Beutelrock 

• Freze pentru lustruit pentru piesa cot 

• Discuri abrazive pentru finisare şi lustruire, mandrină 

• Ace de tratament endodontic diferite tipuri şi dimensiuni 

• Gume pentru lustruit 

• Portac mic 

• Perii curatat freze 

• Suport pahare 

• Godeuri cu capac 

• Spirtiera   

- Sunt în curs de achiziție ”Dotarea și modernizarea cabinetelor de medicină dentară din 

cadrul instituțiilor de învățământ aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Tîrgu 

Mureș”, în valoare de 600.000 lei, TVA inclus. 
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VI. CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII. ACTIVITĂȚI ALE 

SERVICIILOR PUBLICE 

 

 

 

Serviciul Public de Asistență Socială 

Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei municipiului Târgu Mureş cuprinde: 

Serviciul protecţie socială, Serviciul protecţie specială, Centrul social-Adăpost de noapte, Centrul 

de zi „Rozmarin”, Dispeceratul integrat de urgenţă, Compartiment asistenţă romi, Birou asistenţă 

socială și logistică. 

Serviciile/prestațiile sociale și activitățile desfășurate în cursul anului 2018, au fost: 

▪ ajutor social (venitul minim garantat) în baza Legii nr.416/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare 

▪ cantină socială în baza Legii nr.208/1997 

▪ ajutor de înmormântare pentru beneficiarii de ajutor social în baza Legii nr.416/2001 cu 

modificările şi completările ulterioare 

▪ alocaţie pentru susţinerea  familiei în baza Legii nr.277/2010 

▪ 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: 832 

beneficiari/an; 

▪ stimulent de inserție acordat în baza OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația 

lunară pentru creșterea copilului, cu modificările și completările ulterioare: 522 dosare/an 

▪ stimulent educațional acordat în baza Legii 248/2015 privind stimularea participării în 

învățământul preșcolar a copiilor  provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a 

tichetelor sociale pentru grădiniță : 87 dosare/an 

▪ 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: 13 fundaţii, 412 beneficiari/lună; 

▪ Transport urban gratuit pentru persoane cu handicap şi însoţitorii acestora, pentru elevi, 

studenţi, pensionari, revoluţionari, veterani de război, persecutaţi politic şi deportaţi  - aprox. 

27.703 beneficiari/lună;  

▪ Servicii comunitare asigurate la domiciliul persoanelor vârstnice dependente, în baza 

Legii 17/2000: aprox. 57 beneficiari/lună; 

▪ Monitorizarea și întocmirea contractelor cu familia pentru minorii cu dizabilități, 

orientare școlară în baza Ordinului Comun nr.1985/1305/5805/2016 – 284 beneficiari/an; 

▪ Stimulent medico-social conform HCL 87/2018 - 157 beneficiari/lună; 
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▪ 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: 133 persoane/lună;  

▪ Prevenirea abandonului familial si şcolar prin Centrul de zi Rozmarin, unde se asigură 

pentru 109 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;  

▪ 68 de familii au beneficiat în anul școlar 2017-2018 de programul Centrului de 

Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii. În acest an școlar 2018-2019 avem un nr. de 73 de 

familii; 

▪ Ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrica sau cu lemne: 360 

de beneficiari/lună (pentru 5 luni); 

 

 

 

 

 

Gradul de civilizație al unei comunități este ilustrat de felul în care își protejează 

persoanele defavorizate! 

 

Într-o țară ce își pierde încetul cu încetul omenia, Primăria Târgu Mureș alături de Consiliul 

Local și-au stabilit ca și prioritate sprijinirea persoanelor ce au nevoie de ajutor.  

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Municipal 267/20 septembrie 2018 se aprobă un cuantum al 

alocației de hrană de 17 lei/zi/persoană, de două ori pe săptămână, pentru pensionarii al căror 

venit net lunar pe membru de familie nu depășește suma de 1.500 lei, conform H.G. nr.846/2017, 

pentru perioada 01.11.2018 – 01.11.2019.  

Ce înseamnă acest lucru? 

Înseamnă că de două ori pe săptămână, un pensionar care se încadrează în condițiile legale 

menționate în HCL 267/20.09.2018 va primi câte un meniu complet în valoare de 17 

lei/persoană!  Înscrierile sau făcut începând de miercuri, 21 noiembrie 2018, la Centrul Cultural 

Mihai Eminescu, zilnic de luni până vineri, între orele 09-12. La înscriere, solicitanții trebuie să 

prezinte buletinul/cartea de identitate și un cupon de pensie nu mai vechi de 1 octombrie 2018! 

Detalii și lămuriri despre acest program de ajutorare se pot obține zilnic, de luni până vineri, între 

orele 09-13 la numărul de telefon: 0365.430.859 (Serviciul Public de Asistență Socială). 

▪ prin programul „Să ne îngrijim bunicii”, aprobat prin HCL nr.96/26.02.2009, meniu 

cald de două ori pe săptămână: 30 beneficiari/lună; Acest program se va continua din luna 

noiembrie 2018 în baza HCL nr.218/26.07.2018 și HCL nr.267/20.09.2018  fiind înscriși 2158 de 

pensionari, până la data de 31 decembrie 2018, iar înscrierile continuă – la finele lunii ianuarie 

listele de persoane înscrise în program cuprindeau un număr de peste 6000 de persoane; 
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▪ apeluri de urgenţă la DIU în număr total de 358.120 pe 10 luni ale anului 2018, din care 

pentru poliţie 17.419, ambulanţă 81.939, ISU SMURD 16.627, jandarmerie 270, restul apelurilor 

fiind nejustificate. 

În luna februarie 2018 s-a obținut Licența de funcționare pentru Compartimentul Asistență 

Persoane Vârstnice pentru o perioadă de 5 ani, de la data de 20.02.2017 până la data de 

20.02.2022. 

Au fost întreprinse demersuri pentru promovarea mai multor Hotărâri de Consiliu Local pentru 

conformizarea ROF propriu cu prevederile legale din domeniu și pentru îmbunătățirea activității 

centrului după cum urmează: HCL nr.137/30.05.2018, HCL nr. 165/28.08.2018, HCL nr. 

288/25.10.2018. În baza HCL nr. 222/30.08.2018, s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public de 

Asistență Socială în Direcția de  Asistență Socială Târgu Mureș cu personalitate juridică. În baza 

HCL 288/25.10.2018 s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Direcției de 

Asistență Socială. Au fost începute lucrările de reparații și amenajari interioare în clădirea 

centrului (08.11.2018) în cadrul contractului cadru încheiat pentru reparații imobile pentru 

perioada 2018 – 2021), conform bugetului aprobat. Achiziție în derulare pentru 2 autoturisme 

pentru transportul asistenților sociali. Achiziție în derulare pentru reparații și amenajări interioare 

la spațiile noi repartizate la sediul social al Direcției  din str. Gh.Doja nr.9. S-a continuat 

colaborarea cu Centrul pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, precum și cu Centrul 

de zi Perseverența destinat minorilor cu handicap grav din cadrul Fundației Alpha Transilvană. În 

cursul anului 2018, la Serviciul Public de Asistenţă Socială s-au înregistrat peste 10.000 adrese. 

De asemenea, au fost efectuate peste 5.000 anchete sociale şi s-au adresat direct S.P.A.S. peste 

50.000 persoane. 

 

Administrația Creșelor 
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Administrația Creșelor din Târgu  Mureș este formată dintr-un compartiment administrativ și 

cele  6 creșe.  

În anul 2018 au fost prezenți în medie 319 copii/ zi pe un total de 337 locuri, cu o creștere față 

de 2017 când au fost în medie 285/zi copii prezenți. De Administrației Creșelor aparține și 

punctul de distribuire gratuită al laptelui praf pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni, și 

care a distribuit conform listelor primite de la D.S.P. Mureș o cantitate de 51,2 kg lapte praf, 

respectiv 128 cutii.  

Proceduri începute în 2018, pentru achiziția de:  medicamente de urgență, materiale 

consumabile (detergenți și materiale de curățenie), aparatura electrocasnică, lenjerie de pat, 

perdele și covoare, mobilier, sistem de alarmă la creșa nr. 3. S-a efectuat dezinfecția, dezinsecția 

și deratizarea la toate creșele. 

Proiecte aflate în program pentru 2019: 

- accesarea de fonduri europene pentru reabilitarea și extinderea creșelor existente și 

dotarea acestora cu cele necesare; 

- Achiziționarea unei autoutilitare cu sistem frigorific pentru transportul alimentelor; 

- Montarea de sistem frigorific pe mașina aflată în dotare; 

- Dotarea cu obiecte de joacă a spațiului exterior; 

- Reparații curente necesare la cele 6 creșe; 

- Dotarea cu obiecte de inventar și materiale consumabile. 
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Serviciul juridic, logistic și asociații 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 a 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 2018, s-au investigat şi soluţionat cca. 200 de sesizări şi petiţii ale cetăţenilor privind 

disfuncţionalităţi în activitatea asociaţiilor de proprietari. 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.  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 . 

 

mailto:primaria@tirgumures.ro


MUNICIPIUL  TÂRGU MUREȘ                             RAPORTUL PRIMARULUI      2018 

135 
Municipiul Târgu Mureș, Pța Victoriei, nr.3, contact: 0265-268.330, email: primaria@tirgumures.ro  

 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 noua lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi 

administrarea condominiilor, Legea nr. 196/2018 (care a abrogat Legea nr. 230/2007) în sensul de 

a se menţine reglementările care vizează raporturile dintre administraţia publică locală şi 

asociaţiile de proprietari. 

 

Organizarea și participarea la întâlnirile cu asociațiilor de proprietari, care s-au concretizat, 

ulterior în: finalizarea procedurilor de amplasare și predare a ghenelor subterane, parcări 

acoperite, amenajarea unor parcări ecologice, toaletări și tăieri de arbori, crearea/modernizarea 

unor parcuri de joacă pentru copii, asfaltare străzi/alei pietonale/arealul din jurul blocurilor, etc. 

 

 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.  

 

Astfel, au fost depuse la ADR centru 2 cereri de finanțare, în valoare de aprox. 12.000.000 lei 

pe linia Programul Operațional Regional 2014-2020/Axa prioritară -3/ Prioritatea de investiții 

3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din 

surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul 

locuințelor/operațiunea A- Clădiri rezidențiale,  pentru un număr de 13 blocuri de locuințe, pentru 

care , în cursul anului 2019 urmează să se semneze contractele de finanțare, urmând ca în 

primăvara acestui an să înceapă lucrările de execuție. Totodată, sunt în finalizare procedurile de 

contractare a lucrărilor de execuţie, în anul 2019 (nn. începerea lucrărilor), prin POR 2014 – 2020 

(cofinanţare din fonduri europene) Axa prioritară 3.1 A la 13 blocuri de locuinţe (2 loturi). 

Cofinanţarea asociaţiilor de proprietari, în acest program, este de 25 %, 60 % cofinanţare din 

fonduri europene şi 15 % din bugetul local. Cererile de finanțare pentru aceste blocuri sunt în faza 

finală de evaluare la ADR Centru, cu perspectiva de semnare a contractelor de finanțare în anul 

2018. Lucrările vor începe în primăvara anului 2019. 

De asemenea, au fost demarate procedurile de achiziție lucrări de execuție mansardări blocuri 

de locuințe, urmând ca în cursul anului 2019 să de finalizeze aceste demersuri. 

Totodată, au fost semnate  contracte de proiectare pentru 28 blocuri în vederea includerii în 

programul de reabilitare termică, contracte de expertize tehnice de rezistență în vederea finalizării 

procedurilor de licitație pentru mansardarea a 12 blocuri pentru care Primăria a preluat la bugetul 

local cota-parte din costurile lucrărilor de reabilitare termică de la asociațiile de proprietari, 

precum și contracte de întocmire/actualizare a sintezei documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții pentru un număr de 35 de blocuri de locuințe.    
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Demersuri privind relansarea programului guvernamental de reabilitare termică(OUG 

nr.18/2009), prin întâlniri cu reprezentanții ministerului de resort, unde contribuția proprietarilor 

este de 10% (HCL nr.385/2018), față de 25% cât este , în prezent, prin fonduri europene. Inițierea 

și susținerea mai multor proiecte de Hotărâri de Consiliu Local care vizează instituirea taxei de 

reabilitare termică pentru mai multe blocuri de locuințe, aprobarea indicatorilor tehnico-

economici la mai multe obiective de investiții( reabilitare termică , mansardare blocuri de 

locuințe), precum și de aprobare a cotei de contribuție la finanțarea lucrărilor de investiții privind 

creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe, conform OUG nr.18/2009. 

 

Redactarea actelor procedurale (întâmpinări) și participarea la ședințele de judecată, în 

procesele cu mai multe asociații de proprietari, având ca obiect anularea unor acte administrative, 

care vizează instituirea taxei de reabilitare termică la mai multe blocuri de locuințe. 

 

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 Public de Utilități Municipale  

Implicarea activă în organizarea şi asigurarea desfăşurării evenimentelor culturale majore ale 

oraşului, a altor evenimente ce s-au desfăşurat în 2018 în Cetate, Parcul Municipal, Piaţa 

Trandafirilor, Teatrul de Vară, Cinematograful Arta şi Platoul Corneşti:  spectacole de teatru în 

aer liber şi spaţii neconvenţionale, concerte, recitaluri cu caracter cultural artistic în spaţii 

interioare şi exterioare;  colocvii, conferinţe, expoziţii de pictură şi artă plastică, seminarii cu 

teme cultural-artistice; festivaluri de film si gale de film; activităţi şi evenimente cu caracter 

intercultural şi interetnic; festivaluri folclorice şi etnografice; târguri meşteşugăreşti, evenimente 

complexe pentru copii; lansări de cărţi, reviste; întâlniri cu oameni de cultură; manifestări 

organizate de asociaţii, organizaţii şi firme private cu caracter naţional şi internaţional.  

SPUM a asigurat infrastructura necesară: asistență electrică, sisteme de sonorizare și audio-

video, instalații provizorii de apă și canal, instalații electrice de forță și alimentare pentru 

sonorizări, transmisii video și agenți comerciali, mijloace de transport auto și utilaje, garduri, 

căsuțe, containere, toalete ecologice, lavoare, corturi, umbrele, mese, scaune, încălzitoare etc.   
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Pentru funcţionarea generală a Cetăţii, Teatrului de Vară, a Platoului Corneşti, Cinema Arta şi 

a celorlalte obiective din cadrul S.P.U.M. facilităţile funcţionale sunt absolut necesare. Acestea au 

constat în 2018 în:   

Amenajarea şi asigurarea logisticii pentru evenimentele majore din Cetate, Parcul Municipal, 

Platoul Corneşti, Centru şi alte locaţii: Zilele Târgumureşene, Festivalul Vinului, Târgul de 

Crăciun.  

Preocupare deosebită pentru locaţiile de turism cultural si agrement: Cetate - asigurânde-se 

lucrările și dotările necesare  pentru fucționalizare Casei Căsătoriilor, spațiului exterior și 

celorlate clădiri; 

  Patinoarul copiilor (patinoar, căsuţe – zone de odihnă şi alimentaţie publică) în Parcul 

Municipal, 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,  patinoarul din Tudor;  

terenuri de sport. 

SPUM a asigurat realizarea unor achiziții atât in serviciul  propriu cât și pentru celelate servicii 

funcționale ale Primăriei întocmind si încheind 101 contracte în regie proprie si 15 contracte prin 

firma de consultanță. 

 

DIN 1 SEPTEMBRIE 2018 ÎNDRĂGOSTIȚII SPUN “DA” ÎN CETATEA DIN TÂRGU 

MUREȘ 

 

O clădire din Cetatea Medievală Târgu Mureş, care a fost amenajată şi decorată ca un palat 

regal, prevăzută cu două căi de acces, pentru miresele superstiţioase care se căsătoresc în acelaşi 

timp, găzduiește noua Casă a Căsătoriilor, începând cu luna septembrie 2018. 

 

Clădire medievală decorată regal - noua Casă a Căsătoriilor din Tîrgu Mureş 

 

 

Locul în care generaţii întregi au spus 'Da' în faţa ofiţerului Stării Civile s-a schimbat, 

începând cu data de 1 septembrie. Căsătoriile vor fi oficiate în atmosfera regală a noului sediu, 

amenajat în renumita Cetate din Tîrgu Mureş. Lucrările au redefinit corpul în care, din 

septembrie 2018 va funcţiona Starea civilă. Predominant auriu, cu 12 candelabre somptuoase, 

cu mobilier şi o parte din obiecte de decor recondiţionate, noua Casă a Căsătoriilor din Tîrgu 

Mureş a urcat în topul celor mai interesante locuri din Transilvania în care îndrăgostiţii îşi 

unesc destinele. Casa Căsătoriilor este împărţită în trei compartimente principale, un coridor de 

intrare cu loc discret pentru miresele care vor să îşi refacă machiajul, două camere de ceremonii şi 

o alta în care mirii pot fi felicitaţi.  Noua Casă a căsătoriilor păstrează şi o tradiţie, pentru ca 

miresele să nu se întâlnească, există două căi de acces, dinspre Biserica Cetăţii şi una către aleea 
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principală din Cetate.  Municipalitatea a anunţat că fiecare pas făcut de miri şi fiecare etapă a 

ceremoniei căsătoriei civile poate fi urmărită de către  toţi invitaţii aflaţi în încăpere cu ajutorul 

ecranelor amplasate strategic. Primii miri care au semnat certificatul de căsătorie în noul sediu 

medieval-regal au fost programaţi sâmbătă, 1 septembrie 2018. 
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EVENIMENTE CULTURAL - SPORTIVE: CETATE, PLATOUL CORNEȘTI, PARC 

MUNICIPAL, TEATRU DE VARĂ, CENTRU 

2018 CETATE 
PLATOUL 

CORNEȘTI 

PARC 

MUNICIPAL 

TEATRU DE 

VARĂ 

CENTRU 

Ianuarie Expoziții  de pictura si arta 

plastica 

Târg de nunţi– (Asoc. pt 

Progres si Dezv Mercur) 

 Patinoarul copiilor   

Februarie Expoziţie de picture  

 

Cupa micilor 

hocheişti 

  

Martie Concurs de încondeiat ouă 

Lansare ce carte – As. Sahaja 

RO 

Târg cu activităţi handmade – 

Asoc. Divers 

Expozii  de pictură şi artă 

plastică 

Activităţi 

educaţionale pt 

copii şi tineri – 

Şcoala de valori 

   

Aprilie Mureş Half maraton 2018 – 

Asoc. Mureş Runners 

Retroparada primaverii 2018 – 

Classic Car Club Mures 

Simpozion medical – dr. 

Ghitescu Ioana 

Deschidere sezon 

estival 

Concurs de ciclism 

– CS Master 

Ski&Bike 

 

 Filme în aer 

liber – 

Marcom 

fantastic 

 

Mai ZILELE TÂRGUMUREȘENE 

Festivalul luminii – Cercetașii 

României 

Piknic – Asociaţia Mercur 

Zilele studențești  maghiare 

Mini concert a tinerilor cu diz. 

(amfiteatru)- Fundatia Diakonia 

Târg de vinuri – SC WINEBOX 

Noaptea Europeana a Muzeelor 

Sport pt. sanatate – 

S Hiza -Do 

 

Spectacol de teatru 

– trupa reghinatorii 

 

Zilele sportive ale 

gradinitei  Stefania 

 

Natura, Miscare, 

ZILELE 

TARGUMURESEN

E 

Filme în aer 

liber – 

Marcom 

fantastic 

 

Festivitate – 

Liceul 

Gheorhge 

Marinescu 

ZILELE 

TÂRGUMU

RESENE 

Târgul 

meșteșugari- 

lor 
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 Târgul Cetății 

Activitati cu copii- As. Aventure 

life 

Zilele Învatamântului Preșcolar 

Muresan – Gradinita nr. 16 

Spectacol Muzical 

Descult in iarba - JCI 

Concurs Regional – Gradinita –

Paradisul Copiilor 

orientare – Cs 

Orienter Tg Mures 

 

Crosul tineretului – 

Directia Judeteana 

pt sport 

 

Maraton – Mures 

Runners 

 

Mouvie 

Night(amfiteatru) 

 

Iunie Ziua copiilor impreuna cu 

parintii – Asociatia Adventure 

Life 

Folk 

Festivitate  de absolvire – Univ.  

Petru Maior 

RC test Drive – Test drive 

automomodele cu radiocomanda 

- UCS 

Simpozion stintific – Gedeon 

Richter 

Concert de muzica 

usoara+populara(amfiteatru) – 

CJM Scoala Populara de Arta 

Jazz în Cetate 

Fitness festival – 

Federatia Romana 

de Culturism 

 

Cross -UMF BIKE 

DEYS 

Cross – Epilepsy 

Chalenge 

Ziua personalului 

din sistemul adm. 

Penitenciarelor – 

Penitenciarul Tg Ms 

 

O zi de sport – 

Asociatia Hifa 

Noaptea 

devoratorilor 

de publicitate 

– SC infinite 

Grua SRL 

 

Ziua copilului 

– DGASPC 

 

Iulie Jazz în cetate 

Festivitate absolvire – 

Garnizoana Tg Mures 

Expozitii 

Zilele Imnului National – 

Muzica populara 

Promovare tabara 

de vara – Fundatia 

Buckner 

 

Pedalam si alergam 

– Asociatia Mures 

Runners 

Faza judeteana a 

conc. Prof. ISU - 

ISU 

Festival 

International 

de folclor - 

Miorita 
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Picnik in Cetate – activitate cu 

copii- Centrul Crestin Noua 

Generatie 

Universitatea de vara pt. Elevi – 

Liga Studentilor Tg MS 

 

Competitie de 

alergare – Outward 

Bound Romania 

 

August 

Jazz în Cetate 

Competie demonstrativa de 

automodele cu radiocomanda – 

UCS Tg Mures 

Trio Rosenberg – As. Harmonia 

Cordis 

Fanfara Marinei Militare  

Ziua Limbii Romane, concert 

Stefan Hrusca 

Descult in iarba - JCI 

Marsul pentru alaptare – Vedem 

Simfest 

Expoziții  de pictura si arta 

plastica - lansare  

Jazz 

Tir cu arcul- 

Federatia romana 

de tir 

Promovare produse 

cosmetice – Avon 

RO 

 

XTERRA Romania 

– ACS Master 

Ski&Bike 

Zilele culturii 

maghiare 

  

Septembrie  Simfest 

Caravana City Food – Asociatia 

Mercur 

Festival Medieval 

Opera din Budapesta 

Cenaclu Flacara 

ReART Festival – As. 

SmartStudent 

Conferinta Non Violenta – 

Asociatia Sanatate si Speranta 

Demonstratie sportiva de 

gimnastica – Podar Mihaela 

Cross copii 

ASCOTID 

Demonstratie de 

fitness – 18 Gym 

 

Crosul pompierilor 

– ISU Horea 

 

Distribuire baloane 

copii – SC Alex si 

Deni 

 

Demonstratie 

sportiva de 

Zilele culturii 

maghiare 

 

Dracula Dof Show 

 

 

Cupa 

Municipiului 

la box – 

Clubul Sportiv 

RingBox 

 

100% 

Reloaded – 

Ministerul 

Culturii 

 

mailto:primaria@tirgumures.ro


MUNICIPIUL  TÂRGU MUREȘ                             RAPORTUL PRIMARULUI      2018 

142 
Municipiul Târgu Mureș, Pța Victoriei, nr.3, contact: 0265-268.330, email: primaria@tirgumures.ro  

gimnastica – Podar 

Mihaela 

 

Octombrie Festivalul Vinului 

Targul cetatii – Asociatia 

Mercur 

Retro Parada Toamnei – 

Asociatia Classic Car club Ms 

100 de ani de arhitectura 

romaneasca – Uniunea 

Arhitectilor din Ro Filiala Tg 

Mures – Expozitie 

Seminar despre casatorie – 

Psiholog – Balazs E. 

Deschiderea Anului Cercetasesc 

Sarbatoarea Centenarului – 

Asociatia Transilvana pentru 

Cultura: Expozitii, 100 de ani de 

moda, spectacole, simpozioane 

etc. 

Atelier pt cupluri – Centru de 

Psihoterapie Positum MS 

Lansare de carte – Calin Pintea 

Tabara de creatie Bolyai 

Asociatia Maghiara Tehnico-

Ștințifică 

Fittest – Gross Fit 

Tg Mures 

Festivalul Vinului  Festivalul 

Vinului 

Târgul 

Meșterilor  

Populari 

Noiembrie Tabara de creație Bolyai 

Asociatia Maghiara Tehnico-

Științifică 

Conferinta – UCS Târgu Mureș 

Expozitie – Radio România  

90 

Ziua mondială a diabeticilor - 

ASCOTID 

    

Decembrie Expozitie – Radio Romania 90  Patinoarul Copiilor  Târgul de 
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Moș Nicolae pt copii – 

Asociația Divers 

Atelier de lucru cu copii- 

Fundația Comunitară MS 

Seminar cu cadre didactice – 

Casa corpului didactic Tg Ms 

 

Serbare de Crăciun cu copii – 

Asociația JCI 

Târgul de Crăciun 

 

în Parcul Municipal 

și Parcul Diamant 

 

Crăciun 

 

ACTIVITĂȚI CINEMA ARTA 2018 

(proiecții de film, concerte, festivaluri de film) 

DATA ACTIVITATE ORGANIZATOR 

19 februarie MOVIE NIGHT 
Liga Studenților și Cinema 

Arta 

24 februarie PROGRAM SPECIAL DE DRAGOBETE SPUM SI CINEMA ARTA 

28 febr  - 4 

martie 
ZILELE FILMULUI MAGHIAR 

ASOCIATIA 

CULTURALA K’ARTE SI 

SPUM 

1 si 8 mar 
SPECTACOLE DE FILM GRATUITE PENTRU DOAMNE SI 

DOMNISOARE 

PRIMARIA TG MURES 

SI S.P.U.M. 

7 martie MOVIE NIGHT 
Liga Studentilor si Cinema 

Arta 

17 martie 
PROIECTII DE FILME PENTRU COPIII CU SINDROMUL 

DOWN 

ASOCIATIA DOWN TG 

MURES SI CINEMA 

ARTA 

22 martie PROIECTII DE FILME PENTRU COPIII ORFANI 
ASOCIATIA CARITAS SI 

CINEMA ARTA 

26 - 30 martie 
VIZIONARE DE FILM IN CADRUL PROGRAMULUI 

NATIONAL"SCOALA ALTFEL" 

SCOLI SI GRADINITE 

DIN JUDETUL MURES 

26 - 30 martie 
„FRANCOFONIA” – VIZIONARE DE FILME FRANTUZESTI 

INSPECTORATUL 

SCOLAR MURES SI 
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PENTRU LICEENI  CINEMA ARTA 

28 – 29 

MARTIE 

„FILMELE BUNE SE CUNOSC DIN SCOALA” – VIZIONARE 

DE FILME PT ELEVI URMATE DE DEZBATERE IN 

PREZENTA UNOR CRITICI DE FILM 

ASOCIATIA 

CULTURALA 

MACONDO SI CINEMA 

ARTA 

23 – 27 aprilie 
VIZIONARE DE FILM IN CADRUL PROGRAMULUI 

NATIONAL"SCOALA ALTFEL" 

SCOLI SI GRADINITE 

DIN JUDETUL MURES 

2 – 4 mai 
VIZIONARE DE FILM IN CADRUL PROGRAMULUI 

NATIONAL"SCOALA ALTFEL" 

SCOLI SI GRADINITE 

DIN JUDETUL MURES 

14 – 18 mai 
VIZIONARE DE FILM IN CADRUL PROGRAMULUI 

NATIONAL"SCOALA ALTFEL" 

SCOLI SI GRADINITE 

DIN JUDETUL MURES 

21 – 25 mai 
VIZIONARE DE FILM IN CADRUL PROGRAMULUI 

NATIONAL"SCOALA ALTFEL" 

SCOLI SI GRADINITE 

DIN JUDETUL MURES 

26 mai – 17 

iunie 

„BRITISH DOCUMENTARY” – PROIECTII GRATUITE DE 

DOCUMENTARE BRITANICE PREMIATE 

ASOCIATIA 

CULTURALA K’ARTE SI 

SPUM 

29 mai – 1 iunie 
VIZIONARE DE FILM IN CADRUL PROGRAMULUI 

NATIONAL"SCOALA ALTFEL" 

SCOLI SI GRADINITE 

DIN JUDETUL MURES 

11 – 15 iunie 
VIZIONARE DE FILM IN CADRUL PROGRAMULUI 

NATIONAL"SCOALA ALTFEL" 

SCOLI SI GRADINITE 

DIN JUDETUL MURES 

27 august – 2 

septembrie 

FESTIVALUL TELEVIZIUNILOR LOCALE „SIMFEST” – 

vizionare de filme documentare realizate cu sprijinul televiziunilor 

locale din Romania 

ASOCIATIA SIMFEST SI 

PRIMARIA 

MUNICIPIULUI TG 

MURES 

11 octombrie 
SPECTACOL DE GALA FILMUL „PENTRU ROMANIA” – cu 

participarea regizorului si a actorilor 

MARCOM FANTASTIC 

SRL, DACRON SI SPUM 

22 – 26 

octombrie 

VIZIONARE DE FILM IN CADRUL PROGRAMULUI 

NATIONAL"SCOALA ALTFEL" 

SCOLI SI GRADINITE 

DIN JUDETUL MURES 

29 octombrie – 

2 noiembrie 

VIZIONARE DE FILM IN CADRUL PROGRAMULUI 

NATIONAL"SCOALA ALTFEL" 

SCOLI SI GRADINITE 

DIN JUDETUL MURES 

17 noiembrie 
SPECTACOL DE GALA FILMUL „MOROMETII 2” – cu 

participarea regizorului si a actorilor 

MARCOM FANTASTIC 

SRL, TRANSILVANIA 

FILM SI SPUM 

22 noiembrie 
SPECTACOL DE GALA FILMUL „COBORAM LA PRIMA” – 

cu participarea regizorului si a actorilor 

MARCOM FANTASTIC 

SRL, INSPIRATIONAL 

FILMMAKING SI SPUM 
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5 decembrie 
SPECTACOL DE GALA FILMUL „PUP-O, MA!” – cu 

participarea regizorului si a actorilor 

MARCOM FANTASTIC 

SRL, VIDEOMIX SI 

SPUM 

17 – 21 

decembrie 

VIZIONARE DE FILM IN CADRUL PROGRAMULUI 

NATIONAL"SCOALA ALTFEL" 

SCOLI SI GRADINITE 

DIN JUDETUL MURES 

 

 

ACTIVITĂȚI CINEMA ARTA 2018  

(evenimente culturale, expozitii, seminarii, lansari de carte) 

DATA ACTIVITATE ORGANIZATOR 

27 ian 
SESIUNE DE COMUNICARI STIINTIFICE – DIABETUL 

ZAHARAT 
ASCOTID - MURES 

17 februarie FESTIVALUL STUDENTILOR DIN UNIV PETRU MAIOR UNIVERSITATEA PETRU MAIOR 

17 martie 
SESIUNE COMUNICARI STIINTIFICE CU TEMA 

SINDROMUL DOWN 
ASOCIATIA DOWN TG MURES 

20 martie 
GRIGORE CARTIANU – LANSARE DE CARTE – 

„MISTERELE REVOLUTIEI DIN 1989” 
GRIGORE CARTIANU 

1 iunie GALA DE PREMIERE SPORT CLUB SACURA 

12 iunie 
CONFERINTA DE PRIMAVARA A PROTOPOPIATULUI 

ORTODOX ROMAN TG  MURES 

PROTOPOPIATUL ORTODOX 

ROMAN TG  MURES 

27 august – 2 

septembrie 
FESTIVALUL SIMFEST AL TLEVIZIUNILOR LOCALE 

ASOC SIMFEST SI PRIMARIA TG 

MURES 

27 august – 2 

septembrie 
EXPOZITIE SI VERNISAJ FOTO  

ASOC SIMFEST SI PRIMARIA TG 

MURES 

18 octombrie 
CONFERINTA DE TOAMNA A PROTOPOPIATULUI 

ORTODOX ROMAN TG  MURES 

PROTOPOPIATUL ORTODOX 

ROMAN TG  MURES 

17 

NOIEMBRIE 
FESTIVALUL UNIFEST 

UNIVERSITATEA CULTURAL 

STIINTIFICA 

 

La Teatrul de Vară … 

Cel mai mare cinema 3 D în aer liber a fost inaugurat la Târgu Mureş în 2018 
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Producţia artistică americană „Răzbunătorii” a marcat inaugurarea celui mare cinematograf 3 

D în aer liber din România. Au răspuns invitaţiei Primăriei municipiului Tîrgu Mureş peste 1500 

de persoane, cărora le-a fost oferit prilejul de a viziona un îndrăgit film american. Din luna mai, 

târgumureşenii au posibilitatea ca, atunci când vremea e favorabilă, să vină şi să vizioneze în 

condiţii deosebit de plăcute producţii artistice de „ultimă oră” la Teatrul de Vară din Tîrgu Mureş. 

 
 

Complexul de Agrement și Sport Mureșul 

 

I. Amenajare drum acces auto (asfaltat) 2421 mp. şi 123 de locuri de parcare 

noi cu pavaj dublu T şi dale înierbate . Au fost plantaţi în jur de 60 arbori în această zonă 

reamenajată. Întreţinerea parcării situată pe strada Luntraşilor, dinspre râul Mureş, a fost 

modernizată, locurile de parcare în număr de 92 au fost delimitate pe dale înierbate, iar căile de 

acces au fost pavate cu pavaj dublu T. În parcarea de la pasarelă au fost înlocuiţi stâlpii de 

iluminat stradal şi lămpile (de ultimă generaţie) până la ieşirea din complex în strada Luntraşilor. 

II. Întreţinerea terenurilor de sport  pe terenurile de minifotbal au fost executate lucrări de 

întreţinere – periere, completare cu granule de cauciuc pe suprafaţa terenului de 62 x 42 m din 

covor sintetic – gazon artificial şi cel de Old-Boys. Lucrări de întreţinere s-au executat şi la 

împrejmuirea terenurilor de sport şi de înlocuire a plaselor sportive. La sistemul de iluminat 

nocturn au fost înlocuite reflectoare, lampi etc. Vestiarele pentru sportivi au fost igienizate, 

zugrăvite, mobilierul (dulap, bancuţe) reparat, instalaţiile sanitare reparate şi în unele cazuri 

înlocuite, de asemenea şi instalaţiile electrice şi termice etc.  

 

III. Reparaţii şi lucrări de automatizare la intrările din CASM  

Obiective urmărite: 

- Modernizarea sistemului de taxare 

- fluidizarea accesului 
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- gestionarea încasarilor în timp real şi eliminarea pe cât posibil a fraudelor 

- Analiza numărului de vizitatori pe zone de acces şi previzionarea viitorilor vizitatori 

IV. 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. Bazinul 5A + 5B cu tobogane are o suprafaţa de 3.570 mp, este  compus din două bazine 

cu adîncimea de 70 cm. despărţite printr-o platformă din beton, pe unde se face accesul la 

jgheburile 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 s-au executat lucrări de reparaţii şi a fost aplicat un strat de 

consistenţă membrană poliuretanică de culoare albastră. Zona din jurul bazinelor de îmbăiere a 

fost dotată cu un panou de afişaj electronic (dată, oră, temperatura), mobilier de agrement şi 

grădină: şezlonguri, baldachine, lăzi, balansoare şi foişoare. În bazinul de canotaj malurile au fost 

consolidate pe o suprafaţă de 560 mp., talvegul (fundul bazinului) a fost curăţat de frunze, crengi 

şi alte resturi rezultate în urma golirii golirii bazinului de canotaj.  

V. Extinderea terenului de fitness în aer liber, Terenul de fitness este confecţionat din bare 

metalice, pe suprafaţa de 100 mp, placat cu dale de cauciuc şi dotat cu un foişor şi suport de 

biciclete. Aici îşi desfăşoară activitatea de recreere aproximativ 20-30 de persoane simultan. 

VI. Bazinul Olimpic acoperit cu balon presostatic. În luna august 2018, Bazinul Olimpic a 

fost închis pentru public, pentru efectuarea lucrărilor de revizii tehnice anuale. În această perioadă 

s-au efectuat lucrări de revopsire a bazinului olimpic (fundul şi pereţii acestuia), revizii şi 

reparaţii la turbosuflantele cu aer cald, la instalaţiile de încălzire a apei din bazin (am achiziţionat 

4 centrale termice 125kw), 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. Au fost suplimentate vestiarele pentru public şi sportivi cu 2 containere şi mobilierul 

aferent. La intrarea în bazin a fost amenajată o copertină pentru publicul vizitator. În spălătorul de 

picioare a fost confecţionat din lemn de răşinoase un podium demontabil cu lungimea de 64 m 

(32 m pe cele două lungimi ale bazinului),  utilizat de arbitri la competiţiile sportive. Pentru 

publicul spectator am suplimentat numărul de locuri cu 5 tribune şi suporţi de biciclete. 

Iluminatul de incintă a fost refăcut (îmbunătăţit) cu lămpi de putere mai mare. Am achiziţionat un 

număr de 8 uscătoare de păr pentru copii din programul de iniţiere . 

VII. Bazinul Acoperit Piscină ing.Mircea Birău: Au fost executate lucrări de reparaţii la 

sistemul de amplificare intern, s-a modificat sistemul de taxare şi sistemul de acces – schimbarea 
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sistemului cu încasare la ieşire . S-au executat 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  

 

VIII. Amenajarea unui parc de joacă împrejmuit şi placat cu dale din cauciuc (două complexe 

noi).  

Este situat în imediata apropiere a terenului de fitness în aer liber şi în spatele terenului de 

minifotbal old-boys. Suprafaţa parcului de joacă este în întregime placat cu dale de cauciuc pe 

suprafaţa de 454 mp., îngrădit cu gard multicolor cu înălţimea de 1 m. cu un perimetru de 

aproximativ 100 ml. Parcul de joacă este dotat cu 16 figurine pe arc, 8 tobogane, 4 balansoare, 2 

căţărători, 6 bănci., într-un decor plăcut pentru petrecerea timpului liber. Întreţinerea, conservarea 

şi pregătirea parcurilor de joacă pentru copii  unde a fost necesară 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 joacă pentru copii au fost realizate in conformitate 

cu standardele Europene. 

 Elementele componente principale ale sistemului coerent de jocuri sunt 14 cuburi din 

oţel fixate în beton după cum urmează: Cub standard, Cub cu element de catarare tip caroiaj, Cub 

cu element de catarare tip păianjen, Pasarelă, Pasarela,Tobogane. Toboganele sunt caracterizate – 

dupa forma,  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 spirala, tobogan tubular 360O 

 Întreţinerea toboganelor este făcută  astfel încât pe jgheabul de alunecare copii să fie în 

siguranţă şi de jur împrejur avem un spaţiu de siguranţă 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.  

S-a lucrat şi la intrarea în parcul de joacă care se face prin alei pavate în interiorul parcului 

inclusiv alei de legatura din pavaj vibropresat şi covoare de cauciuc din plăci colorate cu 

dimensiunile de 50 x 50 cm. în locurile deteriorate. La pasarelele de trecere şi cele 14 cuburi 

podeaua a fost revopsită. Ea este confecţionată din dulapi de molid (grosimea de 4,8 cm) şi 

lăţimea de 10 – 15 cm. Lucrările de întreţinere şi înfrumuseţare au fost făcute în regie proprie. 

 

IX. Lucrări de întreţinere şi reparaţii la staţia de filtrare şi tratarea apei  
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Apa brută este prelevată din bazinul de canotaj (apă din râul Mureş). Aici în fiecare sezon 

estival pregătim instalaţiile de preparare a apei potabile. Anul acesta am schimbat nisipul cuarţos 

(42 tone) din cele 4 filtre şi schimbăm 100 duze crepine noi pentru eficientizarea procesului de 

obţinere a apei potabile pentru bazinele de înot din CASM. Lucrările se desfăşoară în regie 

proprie. 

X. Amenajare, întreţinere spaţii verzi – Pentru întreţinerea gazonului - peluzei din 

jurul bazinelor de înot au fost executate, pe totată perioada anului, lucrări de aerare, fertilizare 

de 3 ori/an, cosit, însămânţare, irigat. Au fost efectuate plantări de arbori, arbuşti (aproximativ 

100 de buc.), flori anuale, bienale şi perene în tot mobilierul de grădină situat pe aleile de 

promenadă, în jurul bazinelor. Au fost aplicate tratamente fitosanitare împotriva bolilor şi 

dăunătorilor. În sezonul rece se execută lucrări de tăiere şi toaletizarea arborilor, măturat, adunat 

şi transportat frunze. În anul 2018 s-au înregistrat un număr de peste 200.000 de vizitatori. 

 

Administrația Serelor și a Spațiilor Verzi 

                 MATERIAL DENDRO-FLORICOL PRODUS ÎN SERE ȘI CÂMP: 

- răsaduri de plante anuale –   128.141 buc. 

- răsaduri de plante  bienale –   27.300 buc. 

- Plante perene - 4.127 buc. 

- Canna  indica – 4.455  buc. 

- arbori  ornamentali din diferite specii –  767 buc. 

- arbuşti ornamentali – 3.836 buc. 

- rășinoase – 1.321 buc. 

- plante   floricole la ghivece decorative prin flori şi  frunze – 5.198 ghiveci; 

- flori tăiate  –  8.712  fire; 

                 Au fost repuse în funcțiune 3 sere, în care au fost produse următoarele cantități de 

legume: 

-  Tomate – 5.300 kg 

-  Castraveți – 4.270 kg 

-  Gogoșari – 1.220 kg. 

-  Ardei Kapia – 260 kg. 

-  Ridichi – 392 leg. 

-  Spanac – 163 kg 

-  Ceapă verde – 664 leg. 
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În toamna anului 2018, s-au plantat în parcurile și zonele verzi ale municipiului,  un număr de 

52.000 buc. plante bienale din specia panseluțe şi 500 buc. de trandafiri care au provenit din 

achiziţii publice. Destinaţia materialului dendro-floricol 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.  Suprafaţa amenajată sub formă de rondouri, rabate, scoaruri, jardiniere a fost 

plantată de 2 ori (2 cicluri) - o dată în primăvara anului 2018, cu diferite specii floricole anuale 

cum ar fi: Salvia, Dahlia, Petunia, Canna indica, Tagetes, Ageratum, Coleus, Aecheranthus, 

Echeveria, Begonia, Pelargonia, Gazania, Irisine, Santolina, Mezembrianthenum, etc. şi o dată în 

toamna anului 2018, cu specii floricole bienale ca: Panseluțe, Miosotis şi Bellis.  

                      ARBORI ȘI ARBUȘTI au fost plantaţi în următoarele locaţii: Calea Sighișoarei, 

str.Cornești, str.Libertății, str.Mihai Viteazul, str.Nicolae Iorga, str.Cosminului, Parcul Fr. 

J.Curie, Parcul Iuliu Hossu, Parcul de joacă din str.Muncii, str. Progresului, str.Apaductului, 

str.Budiului, Aleea Carpați, Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian”, Colegiul Național 

”Unirea”. 
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         S-au plantat 15.555 de BULBI DE LALELE  în următoarele locații : Piața Trandafirilor, 

Prefecură, Piața Teatrului, str. Bolyai, Parcul Diamant, str. Ștefan cel Mare, Exterior Cetate, 

precum și în toate sensurile giratorii din oraș. 

RĂSADURI DE FLORI ANUALE, BIENALE ȘI PERENE au fost plantate în cele 2 cicluri 

biologice(primăvara-toamna), în următoarele locaţii: str.Mihai Viteazul, P-ţa Trandafirilor, Aleea 

Carpaţi, Parc Diamant, str. Gheorghe Doja, B-dul 1848, Cartierul Unirii, Str.Gheorghe 

Marinescu, P-ţa Bernady, str.Bolyai, Piaţa Teatrului, Platoul Corneşti, str. Călăraşilor, Piaţa 

Victoriei, Parcul Eroilor Români, str. Ştefan cel Mare, str.Bartok Bella, str. Aurel Filimon, 

precum și în toate sensurile giratorii din oraș. La 46 asociaţii de proprietari s-au repartizat în mod 

gratuit, în vederea plantării în perimetrul asociaţiilor 1.947 de arbuşti ornamentali, 57 arbori. La 

23 de unităţi de învăţământ s-au repartizat 170 de arbuşti, 25 de arbori ornamentali şi 8.047 de 

răsaduri de plante perene şi bienale. După încheierea campaniei de plantare, în parcuri s-a trecut 

la executarea lucrărilor 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, udatul (zilnic) şi fertilizarea gazonului (lunar) în parcuri, scuaruri, sensuri 

giratorii şi intersecţii stradale  

- tunsul gardurilor vii – 13.500 ml (de  3 ori / an). 

 

TĂIERI ŞI TOALETĂRI  ARBORI: S-au toaletat 3.775 de arbori în cartierele Tudor  

Vladimirescu, Dâmbu Pietros  și Cornișa pe baza contractului cu firma prestatoare. În prezent, se 

lucrează în baza noului cotract pentru sezonul 2018-2019 la toaletarea a 3.700 de arbori din 

cartierele Mureșeni, Unirii și Dâmbu Pietros. 

TOALETĂRI ARBORI : 

- Un număr total  4.883 de arbori efectuat cu personalul propriu al Administrației Serelor 

Parcurilor și Zonelor Verzi, în următoarele locații: P-ța Trandafirilor, str.Enescu, str.Primăriei, 

Tușnad, Tineretului, Cuza Vodă, Calarașilor, Verii, Cornești, Bradului, Gimnaziul Shiller, B-dul 

Cetății, Gheoreghe Doja, str. Revoluției, Parcul Memorandumului, Făget, str. Nicolae Balcescu, 

Voinicenilor, Agricultorilor, Cuza Vodă, Reșița, 

 

TĂIERI TOTALE :  

- S-au efectuat 721 de tăieri totale la arborii ornamentali, conform solicitărilor venite din 

partea cetățenilor și Biroului Peisagistică. 
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  LUCRĂRI DE COSIT: 

- În cartierele oraşului, aliniamentele stradale şi unităţile de învăţământ din municipiu s-

au efectuat (pe o suprafaţă  de 151.000 mp) cu o frecvenţă lunară din luna mai până în luna 

septembrie, inclusiv (însumând aproximativ 750.000 mp,) în următoarele locaţii: Zona centrală a 

municipiului Târgu Mureş, Piaţa Mărăşti, str. Paul Chinezu, Petru Maior, Piaţa Mărăşti, str. 

Târgului, str. Memorandumului, Piaţa Unirii, Panta strada Arta, Zona Poli II, în faţa Sălii 

Polivalente şi toate sensurile giratorii din municipiul Târgu Mureş. 

 

LUCRĂRI DE TUNS GARD VIU: În parcuri,zone verzi cartierele oraşului şi aliniamente 

stradale din luna mai până în septembrie( o dată la 2 luni), pe o suprafață de 20.500 de metri 

liniari, după cum urmează: B-dul Pandurilor, Fundaţia Alfa Transilvană, B-dul 1 dec.1918, str. 

Mestecănişului, str. Benefalău, Cartierul Cornişa, str.Libertăţii, str. Moldovei, Spitalul Judeţean 

Tg-Mureş, Serpentina Veche, str. Cuza Vodă, str. Revoluţiei,str. Mihai Viteazul, str. Gheorghe 

Doja, str.Cutezanţei, str.Aurel Filimon, str. Arany Janos, P-ţa Trandafirilor, Piaţa Teatrului, str. 

Nicolae Grigorescu, strada Verii, P-ţa Unirii, Panta Artei, Parc Bolyai, Spitalul Judeţean, Zona 

Centrală a municipiului, str.Mihai Viteazul, str. Nicolae Grigorescu, str. Revoluţiei, statuia 

Bernady Gyorgy, str.Crizantemelor, Univ.Petru Maior, Liceul Papiu Ilarian, Cetatea Medievală. 

 

 INVESTIȚII : 

➢ Achiziţie cisternă de apă, Sistem automat irigat sere, Sistem de supraveghere sere, 

Cazan de încălzire pe lemne - în derulare, Tocător lemn, Pompe de apă, Scarificator  

     

• În curs de achiziționare : Autoturism, Autoscară cu nacelă, Autoutilitare, 

Cisternă,Solar cu pereti verticali, Gater bendzic orizontal, Generator curent alternative. 

   

 

EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII : 

• Reducere consum de gaz: aprox. 250.000 lei 

• Măsuri de extindere a producţiei legumicole în anul 2019 

• Folosirea judicioasă a terenului agricol administrat de ASPZV prin reorganizarea 

pepinierei dendrofloricole şi înfiinţarea în 2019 a unei plantaţii de pomi fructiferi. 

• Introducerea începând cu anul 2019 a unui nou sistem de producţie a arbuştilor şi 

pomilor ornamentali în ghivece. 
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În anul 2019 se vor continua lucrările de tăieri şi toaletări conform solicitărilor cuprinse în 

programul de tăieri dezbătut în luna noiembrie 2018, se va finaliza amenajarea serei modulare din 

incinta ASPZV şi se va diversifica activitatea productivă prin cultivarea legumelor în seră, câmp 

precum  şi cultivarea de noi specii dendro floricole. 

 

 

 

 

 

GRĂDINA ZOOLOGICĂ DIN TÂRGU MUREȘ, CEA MAI MARE GRĂDINĂ 

ZOOLOGICĂ DIN ROMÂNIA 
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Grădina Zoologică din Târgu Mureș este situată la aproape 500 de m deasupra Mării Negre şi 

la aproape 200 de m deasupra oraşului. Zoo Târgu Mureș împlinește în acest an 55 de ani de la 

înființare, răstimp în care de la 700 de metri pătrați, s-a extins la aproape 50 de hectare. Este 

așezată în cea mai frumoasă zonă verde a orașului, Platoul Cornești, într-o pădure de stejar și 

carpen și găzduiește, cu generozitate, 180 de specii de animale și păsări de prin toate colțurile 

lumii. Primii locatari ai punctului Zoo Târgu Mureș au fost zece animale: o căprioară, doi urși, 

trei lupi, doi mistreţi și doi fazani, în prezent sunt peste 1000 de efective, iar numele Grădinii este 

recunoscut la nivel național și internațional și prin activitățile turistice dar și prin colaborări 

științifice cu Institutul de Medicină Veterinară Cluj-Napoca și Facultatea de Zootehnie București. 

Nelipsite din anul 2018 au fost  activitățile educaționale organizate cu gradinițele și școlile din 

municipiul Târgu Mureș, din județ dar și din județele Cluj, Harghita, Alba, Sibiu, Brasov, 

Maramureș, Bacău și Suceava, pentru persoane cu dizabiltăți, pentru vizitatori și publicul 

interesat, în numar de peste 80 de activități. În 2018 s-a îmbogățit colecția cu mai multe specii de 

animale noi, cum ar fi bufnite polare, papagali cacadu, ibex primate de la Zoo Amsterdam, o 

pereche de hiene dungate, specie rara periclitata Zoo Budapesta, o familie dingo de la Zoo 

Szeged. În anul 2018, pragul Grădinii Zoologice a fost trecut de peste 300.000 de vizitatori. 

Activități planificate pentru 2019: amenajarea adapostului de erbivore africare; grup sanitar și 

cameră de prim  ajutor pentru vizitatori; adapost și padoc pentru lemuri; adapost și padoc suricate 

și manguste; magazin de suveniruri; fânar și depozit de lemne; adăpost carantină; a doua cale de 

acces pentru Grădina Zoologică Târgu Mureș. 
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VII. EVIDENȚA POPULAȚIEI, ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ 
 

 

 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Târgu Mureș 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Târgu Mureş deserveşte pe linie 

de stare civilă și evidență a persoanelor Municipiul Tg-Mureş și următoarele 17  localităţi 

arondate: Band, Băla, Ceuaşu de Câmpie, Corunca, Crăciuneşti, Cristeşti, Ernei, Glodeni, 

Gorneşti, Grebenişu de Câmpie, Hodoşa, Livezeni, Mădăraş, Pănet, Sîncraiu de Mureş, 

Sîngeorgiu de Mureş, Sîntana de Mureş, ceea ce reprezintă 231268 locuitori (situaţie valabilă la 

31.12.2018). Activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Târgu 

Mureş se desfăşoară pe următoarele segmente de activităţii: 

I. Activităţi pe linie de management 

II. Activităţi pe linie de evidenţă a persoanelor 

III. Activităţi pe linie de stare civilă 

IV. Activităţi pe linie de informatică 

V. Activităţi pe linie de resurse-umane 

VI. Activităţi pe linie financiară – logistică 

 

I. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE MANAGEMENT 

 

1. Directorul executiv al SPCLEP asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii de 

evidenţă a persoanelor şi stare civilă şi monitorizează indicatorii specifici care se transmit 

periodic la DJEP Mureş; 

2. În acestă perioadă a fost întocmită documentația specifică pentru: 

- Programarea căsătoriilor on line; 

- Programarea on-line pentru transcrierea certificatelor de stare civilă ale cetățenilor care 

au dobândit/redobândit cetățenia română în baza art. 10 și 11 din L. nr. 21/1991, republicată, 

stabilirea regulamentului și a programului;  

- Programarea on line pentru depunerea actelor necesare emiterii actelor de identitate; 

- Întocmit actul adițional de prelungire a valabilității Protocolului de colaborare nr. 

181406/06.02.2017 întocmit între Municipiul Târgu Mureș pe de o parte și IPJ Mureș, DGASPC 

și cele două spitale care au maternități cu scopul prevenirii abandonului în unitățile sanitare și 

colaborarea pentru eficientizarea activităților specifice în domeniul nașterii născutului viu sau 

mort. 

- Propunerea pentru realocarea unuor sume aprobate în bugetul de venituri si cheltuieli 

dintr-un articol bugetar în alt articol bugetar.  
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- Stabilirea sediului destinat oficierii căsătoriilor în Cetatea Medievală prin Dispoziția nr. 

3569/27.08.2018; 

- Proiect de hotărâre privind taxele speciale utilizate în anul 2019 

- Proiect de hotărâre modicare ROF al SPCLEP; 

3. Au fost verificate, avizate şi soluţionate în termen, toate solicitările cetăţenilor, pentru 

obţinerea actelor de identitate sau înscrierea în actul de identiate a vizei de reședință. Actele de 

identitate se eliberează în maxim 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii iar cărțile de 

identitate provizorii și aplicarea în actul de identitate a vizei de reședință în 2 zile lucrătoare. În 

cazuri deosebite, ce pot justifica solicitarea eliberării cărții de identitate într-un termen mai scurt 

de 3 zile lucrătoare și 2 zile lucrătoare în cazul cărților de identitate provizorii și a înscrierii 

mențiunii de stabilire a reședinței în actul de identitate, timpul se reduce astfel încât eliberarea 

actului de identitate să se facă în timp util. 

4. Au fost verificate şi soluţionate în termen, cererile cetăţenilor, pentru obţinerea 

certificatelor/extraselor de stare civilă și a adeverințelor solicitate de persoanele fizice. 

Certificatele de deces și cele emise la cerere se eliberează pe loc, certificatele de naștere în maxim 

2 zile, certificatele de căsătorie cu ocazia oficierii căsătoriei; 

Nu au fost înregistrate sesizări referitoare la nerespectarea termenului de soluţionare stabilit. 

5. Activitatea de deservire a cetățenilor se face în baza planificării zilnice a lucrătorilor în 

ghişeu, la începutul programului de lucru și se întocmește graficul în acest sens; 

6. La nivelul Serviciului Stare civilă s-au luat măsuri de organizare, cu respectarea 

prevederilor legale, pentru programarea căsătoriilor și de oficiere în cadru festiv a acestora în 

zilele nelucrătoare. Aceleași măsuri au fost luate și pentru asigurarea permanenţei la înregistrarea 

deceselor, în zilele nelucrătoare şi sărbători legale, în acest sens neînregistrându-se nici o 

plângere cu privire la modul de deservire a cetăţenilor; 

7. Au fost primite în audienţă 426 de persoane ale căror cereri  au fost soluţionate în mod 

favorabil; 

8. Au fost înregistrate și soluționate un nr. 16 petiţii prin care au fost solicitate infomații 

legate de activitatea de evidență a persoanelor și stare civilă și un nr. 30 persoane și-au exprimat 

în scris mulțumirea privind modul în care le-au fost soluționate solicitările; 

9. Avizierul serviciului și site-ul instituției au fost actualizate cu modificările aduse de 

noile acte normative pe linie de stare civilă și cu programarea online pentru cetășenii care au 

dobândit/redobândit cetățenia română în temeiul art. 10 și art.11 din Legea nr. 21/1996, 

republicată și pe linie de stare civilă, Regulamentul european 

10. În perioada analizată nu au fost aduse la cunoştinţa cetăţenilor prin publicarea în mass-

media locala, radio, TV, site-ul instituției, informaţii referitoare la: 

- posibilitatea programării online a căsătoriilor,  

- obligativitatea emiterii actului de identitate pentru persoanele posesoare de acte de 

identitate cu termen de valabilitate expirat sau care nu au solicitat emiterea actului de identite în 

termenul legal 

- oficierea căsătoriilor în noul sediu; 
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- obligativitatea emiterii actului de identitate îentru persoanele posesoare de acte de 

identitate cu termen de valabilitate expirat sau care nu au solicitat emiterea actului de identite în 

trimestrul IV 2017 , trimestrul I 2018, trimestrul II 2018;  

- posibilitatea deplasării cu stația mobile;  

- verificarea termenului de valabilitate al actului de identitate; 

- Informat cetățenii despre transcrierea actelor de stare civilă emise de autoritățile 

competente din străinătate și pentru cetățenii care au dobândit/redobândit cetățenia română cf. L. 

14/2018;  

- aplicatia on line ptr transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă la 

dobândirea/redobandirea cetățeniei romane, începând din data de 01.03.2018; 

- program extins cu ocazia referendumului; 

- punere în legalitate cu viză de reședință a elevilor și studenților la inceputul anului 

şcolar; 

- programare online acte de identitate. 

În total 121 de apariții în presa scrisă, difuzări la posturile de radio, interviuri; 

11. Se continuă activitatea de identificare a unui spaţiu necesar desfasurarii activitatii celor 

doua servicii componente ale SPCLEP în acelasi locație, în acest sens au fost identitifcate unele 

locații însă acestea nu au corespuns din diferite motive (spațiu insuficient, lipsa locului de 

parcare, amplasarea în zonă greu accesibilă, etc); 

12. Organizat activitatea de selectie a documentelor create și deținute la nivelul serviciului 

în perioada 1997-2015 prin:  

- Constituirea comisiei de selecționare prin Dispozitia Primarului nr.4233/31.10.2018 

- Întrunirea comisiei de selecționare și întocmit Proces-verbal nr. 185550/31.10.2018 

- Înaintat la Arhivele Naționale Serviciul Județean Mureș Procesul verbal și inventarele 

cu adresa nr. 185551/31.10.2018 

- Comisia de Selecție a SJAN Mureș a aprobat integral lucrarea de selecționare a arhivei 

cu nr. SJANMS -1846 – U – 2018/26.11.2018 

13. Predat documentele la unitatea de colectare a deșeurilor 06.12.2018 și transmis la 

Arhivele Naționale Serviciul Județean Mureș dovada predarii CU ADRESA NR. 

186001/17.12.2018 

14. În perioada 16.04.-23.04.2018 la nivelul SPCLEP s-a efectuat controlul tematic-

metodologic pe linie de evidență a persoanelor. Din Raportul de control cu principalele concluzii 

rezultate în urma controlului s-a concluzionat faptul că, activitatea se desfășoară conform 

prevederilor legale care reglementează acest segment de activitate, iar pentru îmbunătățirea 

activității au fost stabilite 3 măsuri în Planul de măsuri întocmit (identificare sediu, reprelucraea 

unor articole din actele normtive și plaja de numere acordata doar la registrele mentionate in 

metodologia pe management). Despre remedierea lor a fost informată DJEP Mureș în termen, cu 

adresa nr. 182995/20.08.2018. 
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15. În perioada 03.05.-23.04.2018 la nivelul SPCLEP s-a efectuat controlul tematic-

metodologic pe linie de stare civilă. Din Raportul de control cu principalele concluzii rezultate în 

urma controlului s-a concluzionat faptul că, activitatea se desfășoară conform prevederilor legale 

care reglementează acest segment de activitate, iar pentru îmbunătățirea activității au fost stabilite 

5 măsuri în Planul de măsuri întocmit. Despre remedierea lor a fost informată DJEP Mureș în 

termen, cu adresa nr. 175317/30.07.2018. 

16. Desfășurat activitățile necesare pentru oranizarea și desfășurarea referendumului, 

specifice domeniului de activitate: 

- Corespondență cu Penitenciarul, primăriile arondate, Serviciul taxe și impozite, locurile 

de cazare în comun, 

- Informare mass-media, 

- Prelungirea programului în săptămâna premergătoare referendumului, 

- Intensificarea deplasărilor cu stația mobilă în teren (14 cip-uri penitenciar, etc) 

- Program în zilele de 6 și 7 octombrie, 7-21. Emise 232 acte de identitate, din care 215 

cărți de identitate și 17 CIP-uri, 2 deplasări in teren 

17. Pregătirea documentelor pentru controlul tematic metodologic efectuat de DJEP Mureș 

din perioada 15.10-19.10.2018 la Serviciul de Evidență a Persoanelor pentru activitatea 

desfășurată în perioada 01.04.-28.09.2018. În urma controlului efectuat s-a constatat faptul că 

activitatea se desfășoară conform prevederilor legale în vigoare. Despre modul de soluționare a 

cele 2 sarcini lăsate în Planul de măsuri nr. 10440/25.10.2018, a fost informată DJEP Mureș cu 

adresa nr. 185461/21.12.2018 ( reprelucraea unor articole din prevederile legale, identificarea 

unui nou sediu) 

18. Pregătirea documentelor pentru controlul tematic metodologic efectuat de DJEP Mureș 

din perioada 05.11-05.12.2018 la Serviciul Stare civilă pentru activitatea desfășurată în perioada 

01.05.-31.10.2018.      

II. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE EVIDENŢĂ  A PERSOANELOR  

 

 Pe linie de evidenţă a persoanelor, au fost desfăşurate activităţile de actualizare a 

Registrului naţional de evidenţă a persoanelor în baza comunicărilor primite de la serviciile de 

stare civilă şi celelalte instituţii abilitate, de furnizare a datelor în baza solicitărilor scrise, cu 

respectarea prevederilor legale şi de punere în legalitate cu acte de identitate a cetăţenilor cu 

domiciliul în localităţile arondate şi în Municipiul Tg Mureş, cu respectarea strictă a normelor 

metodologice în vigoare.  

Cetățenii sunt informați despre actele necesare emiterii acului de identitate prin intermediul 

site-ului instituției, a avizierului și prin intermediul biroului de informații, care distribuie 

fluturașii informativi și cererile tipizate. Tot prin intermediul acestui birou se eliberează actele de 

identitate emise și vizele de reședință aplicate conform următorului program: luni, marți, miercuri 

și vineri de la ora 8,30 la ora 16,30 iar joi de la ora 8,30 până la ora 18,30. 
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1. Au fost puse în legalitate cu acte de identitate un număr de 21460 persoane dintre care 

pentru un număr de 20159 persoane au fost emise cărţi de identitate iar pentru număr de 1301 

persoane cărţi de identitate  provizorii. 

Au fost puse în legalitate cu acte de identitate eliberate pentru prima dată după împlinirea 

vârstei de 18 ani, un număr de 27 persoane; 

  Un număr de 5277 persoane au solicitat înscrierea în actul de identitate a menţiunii de 

stabilire a reşedinţei.  

2. Au fost luate în evidenţă un număr de 2700 persoane, dintre care:  

   -   2085 la naştere, 

   - 537 la dobândirea/redobândirea cetăţeniei. 

           -  78 la schimbarea domiciliului din străinătate în România.  

3. Au fost înregistrate în RNEP, datele privind decesul pentru 2342.  

4. Pentru 207 de persoane a fost actualizat RNEP, în baza adreselor transmise de DJEP 

Mureș, cu mențiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate. Nu au fost operate mențiuni 

referitoare la renunțarea/pierderea cetățeniei române 

5. A fost actualizat RNEP cu 2085 de mențiuni privind modificările intervenite în statutul 

civil al persoanelor, astfel: persoane pentru care s-a operat modificarea statutului civil ca urmare a 

căsătoriei 1533, ca urmare a divorțului 369 și ca urmare a rectificării actelor de stare civilă sau 

schimbarea numelui cu ortografia limbii materne 183.  

6. Au fost înregistrate și soluționate un nr. de 47 solicitări ale persoanelor are au dorit 

schimbarea domiciliului din străinătate în România și soluționate 10 solicitări ale persoanelor 

care a obținut cetățenia română prin emiterea și eliberarea actului de identitate.  

7. Pentru punerea în legalitate cu acte de identitate a persoanelor netransportabile, la 

solicitarea persoanelor fizice, au fost efectuate 86 deplasări în teren cu stația mobile şi au fost 

puse în legalitate un număr de 86 persoane. 

8. În conformitate cu prevederile OUG. nr. 33/2016 și HG nr. 801/2016, la 

solicitarea unităților sanitare au fost efecutate 73 deplasări la unitățile sanitare solicitante și au 

fost emise și eliberate un nr. de 73 cărți de identitate provizorii pentru persoanele intarnate care 

nu aveau acte de identitate sau actele de identitate erau expirate. 

9. Au fost emise 55 de cărți de identitate provizorii pentru persoanele lipsite de 

adăpost. 

10. Pentru punerea în legalitate cu acte de identitate și cu viză de reședință, la 

solicitarea căminelor de persoane vârstnice, a fost efecutuate 21 deplasări și au fost puse în 

legalitate 193 persoane cu viză de reședință sau cărți de identitate. 

11. Au fost efecutate 11 deplasari la Penitenciar și au fost emise 37 carți de identitate 

provizorii, iar 52 cărți de identitate provizorii au fost emise pentru persoanele arestate. 

12. Au fost desfășurate activitățile specifice pentru prevenirea cazurilor de copii 

aflați în situații de risc de părăsire în unitățile sanitare. În acest sens se colaborarează cu unitățile 

mailto:primaria@tirgumures.ro


MUNICIPIUL  TÂRGU MUREȘ                             RAPORTUL PRIMARULUI      2018 

161 
Municipiul Târgu Mureș, Pța Victoriei, nr.3, contact: 0265-268.330, email: primaria@tirgumures.ro  

sanitare din Tg Mureș care au maternități și la solicitarea acestora se efectuează deplasări și se 

emit acte de identitate pentru mamele care nasc și nu au în posesie act de identitate valabil, astfel 

încât la externarea din unitatea sanitară au emis și actul de identitate și certificatul de naștere al 

nou născutului. În perioada analizată au fost soluționate 22 de astfel de cazuri.  

13. Activitatea de punere în legalitate, pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, a 

minorilor şi persoanelor instituţionalizate în unităţi sanitare şi de protecţie specială, în urma celor 

15 controale efectuate în unităţi sanitare şi de protecţie specială, au fost puse in legalitate cu cărţi 

de identitate ca uramare  a împlinirii vârstei de 14 ani, expirării, mutării întru-un alt centru, 

pierderi, etc. 56 persoane. La sfârșitul anului 2018, în evidențele Serviciului de Evidență a 

Persoanelor ne mai existând cazuri de minori instituționalizați fără acte de identitate. 

În evidențele serviciului există un nr. de 34 centre și 352 de copii instituționalizați și persoane 

asistate, situația a fost actualizată întocmită în trimestrul I 2018, ca urmare a solicitării nr. 

181404/09.01.2018 și actualizată pe parcursul întregului an. 

14. Au fost preluate și soluționate un nr. de 1301 cereri privind emiterea cărții de identitate 

provizorii, dintre care 285 solicitări sunt pentru persoanele care au domiciliul în străinătate și 

reședința în România.  

15. La solicitarea instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, 

justiţiei, instituţiilor cu atribuţii în domeniul drepturilor copilului, altor persoane juridice, precum 

şi la solicitarea persoanelor fizice, au fost verificate și furnizate date cu caracter personal,  în 

conformitate cu prevederile Regulamentului European 2016/679,  pentru un număr de 6210 de 

persoane. 

16. Pentru punerea în legalitate cu acte de identitate a cetăţenilor români de etnie romă au 

fost desfăşurate activităţile prevăzute în Planul de măsuri nr. 3485843 din 23.03.2015 pentru 

punerea în legalitate cu acte de stare civilă şi acte de identitate a populaţiei de etnie romă la 

nivel naţional.  

La începutul anului 2018 figurau un nr de 8 persoane: 

 -  a fost identificat un caz nou;  

 -   a fost puse în legalitate 2 persoane; 

 -  au rămas de pus în legalitate un număr de 7 persoane.  

17. În baza Planului de măsuri nr. 3408704/14.01.2014 privind stabilirea domiciliului în 

România a cetăţenilor români originari din Republica Moldova, au fost desfăşurate activităţi 

specifice pentru punerea în legalitate cu acte de identitate pentru 63 cetăţeni români originari din 

Republica Moldova.  Au fost solicitate verificări în teren pentru cazurile în care au fost 

identificate în RNEP mai mult de 10 persoane domiciliate la aceeasi adresa  

18. In ceea ce priveşte punerea în legalitate cu acte de identitate a elevilor din scoli, în anul 

2018 au împlinit vârsta de 14 ani 1419, elevi fiind emise acte de identitate pentru  1269 elevi.  

19. Pentru diminuarea numărului de persoane care nu au solicitat punerea în legalitate cu 

acte de identitate în termenul prevăzut de lege, au fost desfăşurate activităţi de colaborare cu 
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structurile de ordine publică, deplasări cu staţia mobilă în teren, s-a colaborat cu poliţia locală 

pentru distribuirea invitaţiilor persoanelor care au în posesie acte de identitate cu termen de 

valabilitate expirat şi care nu au solicitat eliberarea unui nou document în termenul prevăzut de 

lege şi persoanelor care nu au solicitat niciodată eliberarea unui act de identitate, au fost efectuate 

informări în mass-media locală.   

Astfel, SPCLEP Tg-Mureş, a desfăşurat activităţi specifice, care s-au finalizat prin emiterea 

unui număr de  11364 cărți de identitate ca urmare a expirării termenului de valabilitate a actului 

de identitate deţinut anterior, 2074 pentru prima dată la împlinirea vârstei de 14 ani şi 27 acte de 

identitate eliberate pentru prima dată după împlinirea vârstei de 18 ani.  

Datorită colaborării existente între SPCLEP Tg-Mureş, structurile de ordine publică în 

perioada analizată au fost, finalizate activităţile de verificare în teren şi punere în legalitate cu 

acte de identitate a persoanelor restanţiere din trimestrul III, Iv 2017, trimestrul I, II 2018, fiind 

efectuate 2462 verificări în teren (1451 pentru persoanele posesoare de act de identitate expirat și 

393 pentru persoanele care au împlinit 14 ani și nu au solicitat un act de identitate) .  

Urmare a acestor verificări efectuate în teren de către poliţiştii de ordine publică:  

- S-au continuat verificările la serviciul pașapoarte, penitenciare, sericiile de tare civilă  

- a fost actualizat RNEP cu număr de 920 menţiuni operative după cum urmează: 

- Restanţier plecat în străinătate   

- Restanțier plecat la altă adresă    

- Restanțier arestat      

- Restanțier necunoscut la adresă      

- Restanțier invitat              

- s-a clarificat situaţia unui nr. de 1211 persoane prin: 

-  eliberarea unui nou act de identitate        1201 

- dobândirea statutului CRDS           7 

- operarea decesului       3 

 Totodată, începând cu data de 11.10.2018, a fost demarată activitatea de verificare în teren şi 

de punere în legalitate cu acte de identitate pentru persoanele posesoare de acte de identitate cu 

termen de valabilitate expirat în cursul trimestrului III 2018. În evidenţe figurau: 

- 755 de persoane posesoare de acte de identitate expirate, dintre care 420 persoane cu 

domiciliul pe raza Municipiului Târgu Mureş, iar 335 cu domiciliul în localităţile arondate 
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SPCLEP Tg-Mureş; 

- 330 de persoane au împlinit vârsta de 14 ani si nu au solicitat punerea în legalitate cu 

act de identitate, dintre care 153 persoane cu domiciliul pe raza municipiului Tg-Mureş, iar 177 

persoane cu domiciliul în localităţile arondate SPCLEP Tg-Mureş. 

Tabele nominale împreună cu invitaţiile listate, au fost transmise Direcţiei Poliţia Locală  a 

Municipiului Tg  Mureş şi secţiilor de poliţie, pentru efectuarea verificărilor în teren. 

20. În perioada 23.05.2018-28.02.2019 se desfășoară activitățile specifice pentru punerea în 

legalitate cu acte de identitate a minorilor cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani și a persoanelor 

majore care nu au solicitat eliberarea actului de identitate până la data de 31.12.2017, în temeiul 

dispoziției comune DEPABD/IGPR nr. 431800/57/2018. La nivelul SPCLEP activitatea a 

demarat prin verificarea unui număr de 746  acte de naștere, au fost identificate 23 cazuri de 

pierdere a cetățeniei/deces. Pe linie de evidență a persoanelor activitatea a fost demarată la data 

de 20.08.2018. În evidențe figurează 618 persoane majore născute în perioada 01.01.1900-

31.12.1999 și 71 persoane născute în perioada 01.01200-31.12.2003 fără acte de identitate emise. 

Pentru punerea în legalitate cu acte de identiate a acestor persoane au fost transmise listele la 

secțiile de poliție, în fucție de informațiile comunicate din teren de polițiștii de ordine publică, au 

fost continuate verificările la serviciul pașapoarte. Până la sfârșitul anului 2018 au fost verificate 

în teren, un nr. de 588 persoane, rămânând de verificat 101 persoane. 

Urmare a verificărilor: 

- s-au continuat verificările în registrele de stare civilă, evidenţele serviciului de 

paşapoarte, penitenciar pentru un nr de 60 persoane,  

- a fost actualizat RNEP cu număr de 581 menţiuni operative după cum urmează: 

- Restanţier plecat în străinătate         57 

- Restanţier necunoscut la adresa/plecat la altă adresă/adresă inexistentă    519 

- Restanțier invitat         4 

- s-a clarificat situaţia unui nr. de 7 persoane prin eliberarea actului de identitate ptr 4 

persoane, înregidtrarea decesului pentru 2 persoane, dobândirea statutului de cetățean român cu 

domiciliul în străinătate pentru o persoană.               

  

III. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE STARE CIVILĂ  

În perioada analizată, pe linie de stare civilă, au fost desfăşurate activităţile de întocmirea 

actelor de stare civilă, certificatelor/extraselor de stare civilă şi operarea/comunicarea menţiunilor 

pe marginea actelor de stare civilă, precum şi schimbarea numelui pe cale administrativă, 

rectificarea actelor de stare civilă, transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă străine în 

registrele de stare civilă române pentru cetăţenii români, cu respectarea strictă a normelor 

metodologice în vigoare.  

 NAȘTERI 
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Au fost primite, verificate şi înregistrate în registrul de intrare-ieşire documentele justificative 

care au stat la baza întocmiri a 4340 acte de naștere. Dintre aceste 143 de acte sunt întocmite ca 

urmare a transcrierii actelor de stare civilă pronunțate în străinătate, 824 acte transcrise ca urmare 

a dombndirii/redobândirii cetățeniei române,  339 sunt acte de naștere înregistrate tardiv, după 

depășirea termenului legal de 30 de zile, iar 7 acte de naștere a fost întocmit ca urmare a adopției.  

Pentru toate cazurile verificate au fost atribuite CNP-uri din listele de CNP-uri 

precalculateSăptămânal, în fiecare zi de luni, se întocmesc și se transmit comunicările de naștere 

la SPCLEP-urile de la locul de domiciliu a părinților, iar pentru cazurile de transcriere a 

certificatelor/extraselor de naștere pronunțate în străinătate și soluționate în baza art 41 alin 5¹ și 

alin 5², acestea se transmite, de îndată.  

 

CĂSĂTORII 

 În perioada analizată s-au înregistrat 935 programări pentru oficierea căsătoriei. Din cele 935 

de programări efectuate, doar pentru 832 cazuri au fost primite, verificate și înregistrate dosarele 

de căsătorie. În 103 de cazuri au fost efectuate reprogramării/anulări înainte de depunerea 

dosarului de oficiere a căsătoriei, iar în situații viitori soți nu s-au prezentat la oficierea căsătoriei. 

Au fost introduse în programul de stare civilă datele viitorilor soţi și au fost completate cele două 

registre de stare civilă prin întocmirea unui nr. de  1033 acte de căsătorie din care 201 transcrieri 

ale actelor de căsătorie întocmite în străinătate și ca urmare a dobândirii/redobândirii cetățeniei 

romane. Oficierea căsătoriei s-a efectuat într-un cadru festiv și solemn pentru toate cele 832 

căsătorii, s-au înmânat certificatele de căsătorie și livrete de familie, întocmite. Au fost oficiate 5 

căsătorii la Penitenciar , o căsătorie la domiciliu și o căsătorie la spital. 

DECESE 

Au fost primite, verificate şi înregistrate în registrul de intrare-ieşire documentele justificative 

care au stat la baza întocmiri a 3054 acte de deces din care 56 transcrieri. Au fost inregistrate 8 

cazuri de deces a cetăţeanilor străini.  

Au fost înscrise 3054 acte în registrele de stare civilă întocmite în registrul I şi II. 

Au fost introduse în programul de stare civilă datele persoanelor decedate pentru care au fost 

emise cele 3054 certificate de deces şi 2998 adeverinţe de înhumare. Săptămânal se întocmesc 

borderourile cu persoanele decedare si se transmit împreună cu actele de identitate recuperate la 

SPCLEP-urile de la ultimul loc de domiciliu al defunctului. Au fost întocmite si operate mențiuni 

operare pe actele de naștere/căsătorie ale defuncților  

 

SCHIMAREA NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ, CERTIFICATE DE STARE 

CIVILĂ ELIBERATE LA CERERE 
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Au fost preluate, verificate și soluționate un nr. de 26 dosare de schimbare a numelui sau 

prenumelui pe cale administrativă prin eliberarea dispoziției de schimbare a numelui, operarea 

mențiunilor specifice și transmiterea dovezi de eliberare a dispoziției la DJEP Mureș. 

Au fost preluate, verificate și soluționate un nr de 26 solicitări de rectificare a actelor de stare 

civilă, exemplarele I și II. 

Au fost întocmite şi eliberate la cerere, în locul celor pierdute, furate sau deteriorate: 

- 6183 certificate de stare civilă dintre care: 

o 4764 certificate de naștere dintre care 398 au fost transmise prin corespondență la 

Serviciul stare civilă de la locul de domiciliu al solicitantului 

o 855 certificate de căsătorie dintre care 36 au fost transmise prin corespondență la 

Serviciul stare civilă de la locul de domiciliu al solicitantului 

o   564 de certificate de deces dintre care 108 au fost transmise prin corespondeță la 

Serviciul stare civilă de la locul de domiciliu al solicitantului 

-    131 Extrase multilingve: 

o    87de naștere 

o    34 de căsătorie 

o      10 de deces 

-    240 adeverințe de stare civilă (anexa 9) 

 Au fost soluţionate 143 de cazuri privind recunoaşterea paternităţii. Pentru aceste cazuri au 

fost intocmite şi eliberate noi certificate de naştere, întocmite şi transmise comunicări de 

modificări la SPCLEP al locului de domiciliu pentru operarea în RNEP, 

Au fost soluționate 169 solicitări de schimbare a numelui cu ortografia limbii materne, prin 

operarea mențiunii pe arginea actelor de stare civilă, întocmirea și eliberarea certificatelor de stare 

civilă, informare SPCLEP de la locul de domiciliu pentru operare RNEP, 

 

MENŢIUNI OPERATE 

Au fost operate: 5329 menţiuni operative în actele de stare civilă, 13 convenții matrimoniale, 

32 interdicți pe actele de naștere,  7 rectificări de CNP-uri, 1 mențiune de redobândire a 

certățeniei române, 3 mențiuni de renunțare la cetățenia română. 

Au fost preluate, verificate și soluționate prin solicitarea avizului DEPABD București pentru 

operarea mențiunii de desfacere a căsătoriei produse în străinătate și schimbare a numelui/ 

prenumelui în străinătate în 36 cazuri. Au fost întocmite şi transmise 706 extrase de uz oficial la 

solicitarea instituțiilor abilitate sau întocmite operării în urma divorţului. Au fost înregistrate și 

soluțiionate 11 cererii de divorţ prin acordul soţilor pentru care au fost întocmite şi eliberate 

certificatele de divorţ. 

 

IV. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE INFORMATICĂ 

 

1. Zilnic se actualizează RNEP cu data înmânării cărților de identiate și a cărților de 

identitate provizorii emise și eliberate titularilor. În perioada analizată au fost emise și eliberate 
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un total de 21460 acte de identitate dintre care 20159 cărți de identitate și 1301 cărți de identitate 

provizori; 

2. Au fost operate 1112 menţiuni operative conform verificărilor efectuate în teren de către 

poliţişti de ordine publică pentru persoanele posesoare de acte de identitate cu termen de 

valabilitate expirat sau pentru persoanele care nu au solicitat emiterea actului de identitate în 

termen,  

3. La nivelul serviciului stare civilă au fost culese în aplicația informatică un nr de 14610 

acte care au stat la baza eliberării certificatelor de stare civilă (4340 acte de naștere, 1033 acte de 

căsătorie, 3054 acte de deces, 4764 certificate de naștere eliberate la cerere, 855 certificate de 

căsătorie eliberate la cerere, 564 certificate de deces eliberate la cerere); 

4. Zilnic se conduce situația nașterilor înregistate în baza constatatorelor eliberate de cele 

3 maternități existente la nivelul municipiului Tg Mureș, iar lunar se întocmeste situația statistică 

pe materinități și cumulat și se transmite DJEP Mureș; 

5. Au fost efectuate verificări în evidenţele serviciilor de stare civilă în cazul identificării 

unor neconcordanţe înre actele de stare civilă anexate la cererea de solicitare a actului de 

identitate și RNEP. În baza verificărilor efectuate se remediază neconcordanțele iar, după caz, se 

solicită sprijin BJABDEP Mureș. Au fost transmise la BJABDEP  solicitări pentru actualizarea 

corectă a RNEP 2324 de corecți (istorice de nume, statutul civil, adopții, etc) 

6. A fost actualizat Registrul privind Persoanele cu Identitate Declarată RIPID. La data 

prezentei figurează în RPID 11 persoane dintre care 9 persoane au fost puse în legalitate pe linie 

de stare civilă prin înregistrarea nașterii, iar pentru 6 persoane s-au eliberat inclusiv cărțile de 

identitate, o persoană nu are împlinită vârsta de 14 ani; 

 

V. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE RESURSE UMANE 

 

1. S-au întocmit şi transmis serviciului personal resurse-umane rapoartele de evaluare și 

fisele postului actualizate 

2. Lunar se întocmește și se predă la SSRU și SIC programarea personalului care 

desfășoară activității de deservire a publicului cf GH. Nr. 1372/2004 și personalul care desfășoară 

program special în zilele nelucrătoare și sărbători legale (decese, căsătorii) 

3.  Pentru perfecţionarea și pregătirea profesională a personalului, a fost întocmită 

documentația necesară pentru participarea unui nr. de 7 persoane la cursuri de instruire pe linia 

protejării datelor (3 persoane Universitatea Petru Maior), stare civilă (2 persoane) și evidență a 

persoanelor (2 persoane) 

 

VI.ACTIVITATI PE LINIE FINANCIARĂ, LOGISTICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ 

1. Solicitat realocarea unei sume din bugetul aprobat pe anul 2018 dintr-un articol bugetar 

în alt articol bugetar 

2. Finalizat contract achiziționare rechizite și hartie xerox 

3. Finalizat contract achiziționare tonere si cartușe imprimante 
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4. Dotat Serviciul de Stare civilă cu 4 echipamente complete inclusiv imprimante, iar 

Serviciul de Evidență a Persoanelor cu 5 echipamente complete și cu 4 monitoare separate. 

Proiectele avute în vedere pentru anul 2019: 

1. Identintificarea unei locații corespunzătoare desfășurării activității celor 2 servicii ale 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor în acelați spațiu. 

2. Extinderea programului informatic utilizat la nivelul Municipiului pentru gestionarea 

circuitului și evidenta documentelor și la nivelul Serviciului.  

3. Implementarea aplicației care permite generarea automată prin notificare SMS sau 

email a informațiilor legate de data la care solicitații actelor de identitate și stare civilă se pot 

prezenta pentru ridicarea lor. 

4. Alternativa achitarii taxei reprezentând contravalora cărții de identitate și a taxei privind 

furnizarea datelor din baza de date prin SMS 

5. Dotarea serviciului cu aparatură informatică. 

 

Direcţia Poliţia Locală Târgu Mureş 

 În cursul anului 2018, Direcţia Poliţia Locală Tîrgu Mureş a acționat, prioritar, în 

vederea implementării măsurilor optime pentru funcţionarea unei structuri de poliţie moderne, 

democratice, având ca scop principal respectarea drepturilor și libertăţilor fundamentale ale 

cetăţenilor, prevenirea şi descoperirea faptelor antisociale prin exercitarea actului de autoritate 

poliţienească, precum şi aplicarea întocmai a legilor, hotărârilor legislativului local și 

dispozițiilor primarului Municipiului Tîrgu Mureș. 

 Cu sprijinul nemijlocit acordat de către conducerea executivă a Primăriei Municipiului 

Tîrgu Mureş şi a Consiliului Local, Direcţia Poliţia Locală a reuşit, pe parcursul anului 

precedent, să obţină performanţe profesionale notabile, principalele activităţi derulate pe 

componentele de bază fiind următoarele:     

Nivelul de încadrare cu personal şi managementul resurselor umane 

        Organigrama Direcţiei Poliţia Locală, aprobată prin HCLM nr. 313 din 26 noiembrie 

2015 prevede 142 de funcţii, dintre care 128 de execuţie şi 14 de conducere. Situația încadrării la 

sfârșitul anului 2018 este următoarea : 

- din 128 de posturi de execuţie sunt ocupate  125 (3 posturi vacante); 

- din 12 posturi de conducere sunt ocupate 12 . 
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Fig.1.2 Graficul  încadrării cu personal la sfârşitul  anului 2018 

 

          Conform „Raportului privind necesarul de formare profesională a personalului din 

subordine”, aferent anului 2018, patru angajaţi au participat la cursuri de formare profesională în 

domeniile „siguranţă rutieră” şi „ordine publică”, doi au parcurs modulul de ,,Managementul 

Poliţiei Locale”, iar 21 poliţişti locali şi un funcţionar public au fost promovaţi în grad 

profesional. Din cauza unor deficienţe în executarea sarcinilor de serviciu, 4 cadre au fost 

sancționate cu ,,mustrare scrisă”, iar alte două cu„ avertisment scris ”. 

Activităţi de informare şi prevenire 

           O componentă importantă a activităţii o reprezintă acţiunile preventive, sens în care 

Direcţia Poliţia Locală Târgu Mureş a iniţiat şi derulat campanii de informare a cetățenilor cum 

sunt ,,Împreună pentru un oraş civilizat, cu adevărat european” sau „Să acţionăm împreună 

pentru un oraş curat!”. Concomitent, dată fiind calitatea de membru al Echipei Intersectoriale 

Locale (E.I.L.), direcția noastră, împreună cu IPJ Mureş, ANITP Mureş şi DGASPC Mureş au 

desfășurat activități similare, relevante fiind „Contribuie la siguranţa autoturismului tău”, ,,Copii 

în afara şcolii”, „Cunoaşte-ţi drepturile! Respectă–ţi obligaţiile!”sau „Aveţi grijă la geantă şi 

buzunare”. Pentru asigurarea măsurilor de siguranţă în sezonul estival, în perioada 01.05 – 

01.09.2018 au avut loc o serie de activităţi  de informare și prevenire în locaţiile frecventate de un 

număr mare de persoane pe timpul verii, cum sunt  Complexul de Sport şi Agrement ,, Mureşul”, 

Platoul Corneşti şi Parcul Municipal. 
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Activități derulate în relația cu mass-media 

 Pe parcursul anului 2018, Direcția Poliția Locală Târgu Mureș și-a făcut cunoscută  activitatea 

în presa autohtonă de limba română - 189 articole - și în cea de limba maghiară - 22 articole - prin 

„comunicate de presă” săptămânale și „materiale media” punctuale.   

           Directorul instituției a participat la 4 emisiuni televizate și 3 radiofonice, concomitent 

cu acordarea a 11 interviuri, pentru informarea corectă și rapidă a cetățenilor cu privire la 

inițiativele și activitățile întreprinse de Poliția Locală. 

În scopul popularizării activității instituției au fost publicate, pe pagina oficială de Facebook -  

https://www.facebook.com/pltgm, materiale referitoare la activitatea polițiștilor locali, fiind 

înregistrate 293,271 vizualizări/an. La secretariatul Direcției Poliția Locală, în registrul de intrări 

– ieşiri au fost cuantifícate un număr de 20.159 documente, respectiv: 

- 1.647 de sesizări/plângeri depuse din partea cetăţenilor sau direcţionate de alte instituţii spre 

soluţionare; 
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- 86 de cereri privind desfăşurarea unor manifestări pe domeniul public al Municipiului Tîrgu 

Mureş; 

- 18.426 de alte documente, respectiv confirmări de primire a debitelor, citaţii, adrese pentru 

comunicări Procese-verbale la domiciliul contravenienților, note interne, mandate de executare/ 

aducere, rapoarte de control, notificări/somaţii, hotărâri civile, acte de procedură trimise de 

judecătorii, tribunale și birouri de executori judecătorești din localitate și din țară,  adrese pentru 

executări silite ale contravenienților etc. În registrul intern au fost evidenţiate un număr de 2.132 

documente. 

ACTIVITATEA SERVICIULUI ORDINE ŞI LINIŞTE PUBLICĂ 

Obiectivul principal al Serviciului Ordine și Liniște Publică, în anul 2018,  l-a constituit 

asigurarea siguranței cetățenilor, prevenirea și descurajarea faptelor antisociale, prin exercitarea 

actului de  autoritate polițienească, constatarea și aplicarea sancțiunilor contravenționale pentru 

încălcarea normelor de conviețuire socială, stabilite prin legi sau hotărâri ale Consiliului Local.  

Organizare dispozitiv și activități 

În vederea punerii în practică a planului de pază și ordine publică întocmit la nivelul 

municipalității, Serviciul de Ordine și Liniște Publică a executat, zilnic, misiuni de patrulare în 

medie cu 12 patrule pedestre și mobile de intervenție, respectiv 10 șefi de zonă, după cum 

urmează: 

- 9 – 14 patrule pedestre; 

- 2 patrule mobile de intervenție; 

- 10 șefi de zone în cartiere. 

Pe întreg parcursul anului s-a continuat activitatea în cele 10 posturi din cartierele Rovinari, 

Băneasa, Mureșeni, Dîmbu Pietros, Tudor, Valea Rece, 7 Noiembrie, Aleea Carpați, Unirii și 

zona centrală, iar în perioada 01.05 – 28.10.2018 a funcționat cel de-al 11-lea post de poliție, 

înființat pe trei schimburi în Complexul de Agrement și Sport „Mureșul”.  

De asemenea, în perioada estivală dispozitivul a fost suplimentat cu două patrule în zona 

Platoului Cornești, principalele misiuni ale acestora fiind menținerea ordinii și liniștii publice, 

prevenirea furturilor din autoturisme sau comiterea altor fapte antisociale, împiedicarea deplasării 

ATV-urilor și motocicletelor de teren prin pădure și zonele de agrement, luându-se măsuri de 

sancționare a persoanelor certate cu legea. 
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Interceptarea și legitimarea unei persoane                    Parcări neregulamentare 

 

O atenție deosebită a fost acordată cartierelor Valea Rece și Belvedere unde, prin patrulările 

permanente, pedestre și mobile, s-a reușit diminuarea semnificativă a activităților antisociale, 

fiind aplicate sancțiuni contravenționale unor persoane care nu au respectat normele legale 

referitoare la ,,lăsarea animalelor în libertate ori fără supraveghere”, ,,căutarea în orice fel de 

recipient de depozitare a deșeurilor”, „crearea de rampe clandestine de resturi vegetale ori 

provenite din demolări” etc, precum și stoparea furturilor de material lemnos din pădurea 

limitrofă cartierelor respective,  aparținând municipalității. Pe lângă activitatea zilnică de 

patrulare, cadrele serviciului au participat la 191 manifestări publice și au asigurat desfășurarea, 

în condiții de siguranță, a unor activități edilitar-gospodărești (asfaltări, intervenții de urgență), 

transporturi agabaritice, activități de prevenție, a unor târguri meșteșugărești etc. Patrulele mobile 

și pedestre au acordat în permanență sprijin echipelor Serviciului de Gestionare a Câinilor fără 

Stăpân și Ecarisaj, care au reușit prindrea și internarea a 126 de câini ce puteau prezenta un 

pericol pentru cetățenii orașului, dar și echipelor specializate din cadrul Serviciului Serelor, 

Parcurilor și Zonelor Verzi în activitatea de toaletare a arborilor și arbuștilor. 

O constantă a activității a constituit-o prevenirea și combaterea cerșetoriei, fiind depistate 

aproximativ 290 de persoane care apelau la mila publicului, sancționate potrivit legii.  
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                                   Persoane care apelau la mila publică 

 

În același timp, au fost predați pe bază de proces-verbal, în vederea internării la Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, un număr de 11 minori care 

„cerșeau” în diferite locuri publice din municipiu, unii dintre ei prezentând urme de violență 

domestică. Un fenomen aflat în atenția noastră, în scădere față de anul 2017, a fost cel al 

inscripționărilor de tip „Graffiti” pe pereții clădirilor publice și private, precum și a pasajelor din 

municipiu, pentru a căror descurajare au fost sancționate 4 persoane. Începând cu data de 

21.05.2018, 14 cadre ale Serviciului Ordine și Liniște Publică au pus în aplicare prevederile 

,,Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare și Întreținere 

a Parcărilor și Zonelor de Staționare cu Plată în Regim de Autotaxare, aflate pe Domeniul 

Public al Municipiului Târgu Mureș”, activitate concretizată prin întocmirea a 26.500 note de 

constatare și a 2.604 procese-verbale de sancționare contravențională, suma stabilită fiind de 

521.100 lei. Pe linia circulației vehiculelor cu tracțiune animală, au fost obținute rezultate 

pozitive ca urmare a acțiunilor organizate săptămânal la intrările în municipiu. Cu toate acestea, 

au fost cazuri de proprietari de „căruțe”, de regulă rromi, locuitori ai străzilor Valea Rece, 

Dealului și Remetea, care foloseau și alte rute decât cele aprobate de municipalitate, cei în cauză 

fiind atent monitorizați și sancționați ori de câte ori au încercat eludarea normelor legale. 

În ceea ce privește constatarea unor acte de natură penală, în perioada menționată au fost 

depistate 21 fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii, cum sunt posesia de 

substanțe interzise, distrugere, ultraj, furturi de pe domeniul public sau privat, loviri și alte 

violențe sau înșelăciune. Potrivit procedurii legale, 22 persoane suspecte au fost predate cadrelor 

serviciilor specializate din Poliția Municipiului Târgu Mureș, competente în cercetarea și 

stabilirea stării de fapt. 

Performanța profesională 
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 În 2018, cadrele Serviciului Ordine și Liniște Publică au aplicat un număr de 7.055 

sancțiuni contravenționale, din care 402 avertismente, în cuantum de 1.085.850 lei, iar un număr 

de 3.512 procese-verbale se află în procedură de executare silită. 

Principalele acte normative în baza cărora s-au aplicat sancțiuni sunt H.C.L. nr. 197/2007 

referitoare la „aprobarea Regulamentului de stabilire de măsuri unitare de organizare și 

asigurare a dezvoltării și întreținerii spațiilor verzi din municipiul Târgu Mureș”, HCL  nr. 

215/2008 privind normele de organizare a transportului public de persoane în municipiul Târgu 

Mureș, H.C.L. nr. 20/2008, referitoare la „stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, 

păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igienă și înfrumusețare a municipiului Târgu 

Mureș”, Legea nr. 61/1991R, pentru „sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de 

conviețuire socială a ordinii și liniștii publice”. 

 Din punct de vedere operativ, pregătirea, îndrumarea, instructajul și controlul 

polițiștilor locali sunt asigurate permanent de către șeful serviciului, șefii de birouri și șefii de 

schimb care asigură permanența în servicii de 24 ore, după o programare aprobată de conducerea 

instituției, principala atribuție fiind coordonarea și îndrumarea patrulelor în executarea 

serviciului, concomitent cu informarea conducerii instituției despre toate evenimentele sau 

problemele apărute.  

Activitatea Biroului Intervenție. În anul 2018, angajații din cadrul biroului au întocmit un 

număr de 2.500 procese-verbale, dintre care 219 cu avertisment, suma totală încasată la bugetul 

local fiind de 57.050 lei, față de 78.583 lei în 2017. 

          Pe parcursul perioadei analizate, angajații biroului au afișat 103 procese-verbale 

întocmite de polițiile locale din țară contravenienților din Tîrgu Mureș, au adus la îndeplinire 219 

de acte procedurale, având ca emitent organele de urmărire penală și instanțele de judecată, 

respectiv 145 de acte procedurale emise de executorii judecătorești. În 28 de situații au însoțit 

angajații SC Electrica SA în scopul depistării persoanelor care s-au racordat ilegal la rețeaua 

electrică, iar în lunile cu temperaturi scăzute au găsit 58 de persoane fără adăpost, internate 

ulterior la azilul de noapte.   

Au fost sancționate contravențional, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991R, art. 2, 

pct. 3, pentru apelare la mila publică, un număr de 45 persoane, în cazul minorilor fiind 

sancționați tutorii sau reprezentanții legali ai acestora. 

Cadrele biroului au constatat un număr de 11 infracțiuni flagrante, în principal furturi, care au 

avut ca rezultat predarea pe bază de proces-verbal a 12 persoane Poliției Municipiului Târgu 

Mureș.  
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          La solicitarea controlorilor SC Siletina SA, 22 de persoane au fost sancționate 

contravențional, întrucât au fost surprinse pe mijloacele de transport în comun fără a avea asupra 

lor  bilet  sau legitimație de călătorie, iar 17 minori au fost transportați, în vederea internării, la 

Direcța Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, după ce au fost depistați că apelează 

la mila publică sau că vagabondează pe străzi. 

       Pe lângă activitatea de patrulare, agenții biroului au participat la asigurarea de măsuri de 

menținere a ordinii publice la mai multe manifestări derulate pe raza municipiului Târgu Mureș, 

respectiv culturale şi spectacole, de protest (marşuri, pichetări, mitinguri), religioase, 

comemorative sau de altă natură. 

Activitatea Biroului Siguranţă Rutieră 

În perioada analizată, lucrătorii Biroului Siguranță Rutieră au acordat o atenție deosebită 

faptelor de nerespectare a semnificației indicatoarelor rutiere de interzicere sau restricție pe 

străzile Turzii, Făgărașului, Aiudului, B-dului 1 Decembrie 1918, Insulei mici, Transilvaniei, 

Cartierului 1848, Bogatei, Viitorului, Armoniei și str. Gheorghe Doja, fiind aplicate un număr de 

42 sancțiuni contravenționale. 

Au fost luate măsuri de constatare și sancționare a participanților la trafic care au încălcat 

prevederile actelor normative în vigoare (opriri, parcări, staționări neregulamentare, accesul 

interzis, nerespectare tonaj, pietoni, bicicliști), aplicându-se în acest sens un număr de 4535 

sancțiuni contravenționale, din care 756 cu avertisment, aportul la bugetul local fiind de 191.635 

lei. Zilnic, au fost monitorizate străzile Primăriei, zona centrală și a Spitalului Clinic Județean 

Mureș privind locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități, fiind luate măsuri de 
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sancționare-contravențională a unui număr de 118 conducători auto, în timp ce alți 48 au fost 

avertizați verbal. 

 

 

 

 

În acelaşi interval de timp, agenții cu atribuții în circulația pe drumurile publice au acționat în 

scop educativ-preventiv pentru disciplinarea conducătorilor auto care nu respectă semnificația 

indicatorului rutier „Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare 3.5 tone”, pe str. Bogatei, 

context în care au fost aplicate un număr de 6 sancțiuni contravenționale. În perioada 02.07.2018 

- 06.07.2018, s-au desfășurat acțiuni pe linia respectării semnificației indicatorului rutier 

„Accesul interzis” pe străzile Armoniei și Viitorului, fiind  avertizați verbal  doi conducători 

auto. În vederea prevenirii accidentelor rutiere în rândul preșcolarilor și elevilor, s-a asigurat 

prezența agenților în preajma unităților de învățământ (Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși, 

Școala Gimnazială Europa, Gimnaziul Dacia și Gimnaziul Nicolae Bălcescu)  cu un echipaj auto, 

prin  patrulare zilnică, cu precădere la orele de intrare și ieșire a elevilor de la cursuri. Au fost 

transmise 86 adrese în scris către Administrația Domeniului Public, referitoare la accidente 

rutiere soldate cu distrugerea unor bunuri aparținând domeniului public și privat al municipiului, 

instalarea  a 111 indicatoare rutiere lipsă, înlocuirea a 154 indicatoare rutiere care nu corespund 

standardelor în vigoare, remedierea semafoarelor electrice defecte în 4 intersecții, constatarea a 

244 gropi și denivelări în carosabil,  care prezintă un pericol iminent pentru conducătorii auto sau 

lipsa marcajului transversal ori cu o uzură pronunțată în cazul a 62 treceri de pietoni. 

mailto:primaria@tirgumures.ro


MUNICIPIUL  TÂRGU MUREȘ                             RAPORTUL PRIMARULUI      2018 

176 
Municipiul Târgu Mureș, Pța Victoriei, nr.3, contact: 0265-268.330, email: primaria@tirgumures.ro  

De asemenea, au fost prezentate 8 propuneri Comisiei de circulație pentru funcționarea 

intermitentă a unor semafoare în 13 locații, în zilele de sâmbătă, duminică și în sărbătorile legale, 

instalarea indicatoarelor rutiere „Oprirea interzisă“, pe ambele sensuri de mers ale str. Hotarului, 

înființarea unei „Treceri pentru pietoni” pe str. Tamas Erno, sistematizarea străzilor Pomilor, 

Mărului și celor adiacente acestora, crearea unei benzi pentru virajul la dreapta în zona sensului 

giratoriu din intersecția străzilor B-dul 1 Dec.1918, cu str. Livezeni, pe direcția Livezeni sau 

restricționarea unor artere de circulație rutiere de pe raza municipiului Tîrgu Mureș,  

Biroul a primit spre competentă soluționare un număr de 126 sesizări de la persoane fizice, 

juridice, societăți comerciale, O.N.G.-uri, care au fost rezolvate operativ, oferindu-se răspunsuri 

în scris petiționarilor cu măsurile luate. 

          Pentru Asociația Municipiilor din România s-a întocmit un material cu o serie de 

propuneri de îmbunătățire legislativă, pentru modificarea și completarea Legii nr. 421/27.06.2002 

– privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând 

domeniului public sau privat al statului ori al UAT-urilor.  

           În perioada analizată, polițiștii acestui birou au constatat inclusiv 5 fapte de natură 

penală după, persoanele respective fiind predate Poliției Municipiului Tîrgu Mureș pentru 

continuarea cercetărilor. 

         Polițiștii locali au mai verificat un număr de 154 de autorizații de liberă trecere, care se 

aflau în posesia conducătorilor auto ce executau transportul de materiale de construcții, 

controlându-se modul de respectare a traseelor, orelor și zilelor pentru care erau eliberate, iar în 

cazul a 84 conducători auto de mare tonaj au fost aplicate  sancțiuni contravenționale. 
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 În perioada  01.04 - 31.05.2018 și 17.10 – 31.11.2018, pe parcursul desfășurării 

programului „Curățenia generală de primăvară și toamnă”, s-a  coordonat și fluidizat circulația 

rutieră pe 43 străzi înguste, astfel încât operatorul de salubritate să poată ridica deșeurile în 

siguranță. 

  O altă componentă a activității Biroului de Siguranță Rutieră a constat în acordarea 

sprijinului de specialitate S.C Electrica Serv, S.C Citadin S.A, S.C Insta Grup, S.C 

Hidroconstruct S.A, S.C Tracia S.A, S.C Astor S.A, S.C. Aquaserv S.A  în vederea executării 

unor lucrări edilitar-gospodărești.  

 Pe linia respectării Legii nr. 421/2002 modificată, privind regimul juridic al vehiculelor 

fără stăpân sau abandonate pe domeniul public ori privat al statului, au fost verificate un număr 

de 275 autovehicule declarate abandonate sau fără stăpân, fiind lăsate  un număr de 235 somații 

pe parbrizul acestora, din care 3 autovehicule au fost ridicate. 

În 185 cazuri s-a dat curs somațiilor, iar  proprietarii acestor  autovehicule s-au conformat legii 

și au mutat mașinile de pe domeniul public, procedura continuând pentru celelalte 50 mașini. 

Activitatea compartimentului Control Pază Obiective și Transport Valori   

În 2018, cadrele compartimentului au asigurat un număr de 1920 de transporturi cu sume de 

bani şi valori importante de la casieriile aparţinând municipalităţii, la Trezoreria Târgu Mureş, 

nefiind semnalat nici un fel de incident. Pe linia ordinii și liniștii publice, precum și a însoțirii 

controlorilor pe mijloacele de transport în comun, agenţii din cadrul compartimentului au aplicat  

un număr de 396 sancţiuni contravenționale.  

Activitatea Biroului dispecerat şi supraveghere teritorială 

Responsabilii de cartiere 

Numărul total de sancţiuni aplicate în perioada analizată a fost de 1.321, dintre care 71 cu 

avertisment, aportul financiar la bugetul local fiind de 32.615 lei. Responsabilii de cartiere au 

ţinut în permanenţă legătura cu directorii instituţiilor, a unităţilor de învăţământ, cu preşedinţii 

asociaţiilor de proprietari, administratorii unităţilor comerciale de pe raza de competenţă, 

contribuind în mod decisiv la soluţionarea problemelor înregistrate. 
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Misiuni de asigurare a ordinii și liniștii publice 

 

Pe lângă activitatea zilnică de patrulare, cadrele serviciului au participat la 191 manifestări 

publice (culturale și spectacole, de protest, religioase, comemorative sau de altă natură 

(sărbătorirea persoanelor de vârsta a treia, inaugurarea sezonului estival, inaugurarea iluminatului 

festiv și a patinoarului, revelionul pensionarilor etc.). În conformitate cu prevederile art. 11, lit. a) 

din Legea nr. 155/2010, agenţii Biroului D.S.T. au înmânat 9.983 somaţii tinerilor care au 

împlinit vârsta de 18 ani, precum şi persoanelor care nu şi-au preschimbat actul de identitate, 

pentru a se prezenta la S.P.C.L.E.P. Târgu Mureș. Eforturile șefilor de zonă au fost orientate 

inclusiv în vederea soluționării  a 358 sesizări scrise ale cetăţenilor și au fost afișate un număr de 

573 procese-verbale. 

Ofițerul de serviciu. În cursul anului 2018,  au fost preluate un număr de 12.009 sesizări 

telefonice ale cetățenilor, celelalte fiind soluţionate de către patrulele din teren. Ofiţerii de 

serviciu ai Poliţiei Locale au asigurat, în permanenţă, legătura cu firmele de utilităţi şi furnizorii 

de servicii (Electrica, E.ON GAZ, Aquaserv,  Salubriserv etc.),  solicitând  intervenţia  

acestora ori  de câte ori  a fost nevoie. De asemenea, au fost preluate 952 sesizări venite din 

partea cadrelor instituţiei aflate în timpul liber. Pe lângă aceste activităţi, ofiţerii de serviciu au 

fost angrenaţi în misiunile de asigurare a ordinii publice cu diverse ocazii. 

 

mailto:primaria@tirgumures.ro


MUNICIPIUL  TÂRGU MUREȘ                             RAPORTUL PRIMARULUI      2018 

179 
Municipiul Târgu Mureș, Pța Victoriei, nr.3, contact: 0265-268.330, email: primaria@tirgumures.ro  

 

Sesizări telefonice primite la sediul instituţiei 

 

Persoanele care s-au prezentat la sediul Direcției Poliția Locală, după orele de program, au fost 

îndrumate şi consiliate în vederea soluţionării problemelor cu care s-au confruntat. Accesul în 

instituţie, pe timpul programului, a fost asigurat cu respectarea strictă a prevederilor legale şi a 

dispoziţiei conducerii profesionale.  Menţionăm faptul că atât efectuarea schimbului ofiţerilor de 

serviciu, cât şi predarea-primirea materialelor aflate în dotare s-au realizat fără probleme 

deosebite. 

Dispeceratul integrat de urgență „112”. Agenţii din cadrul dispeceratului au înregistrat 

5.610 sesizări telefonice, din care 706 nu s-au confirmat, iar celelalte au fost repartizate spre 

competentă soluţionare poliţiştilor locali aflaţi în teren. Imaginile surprinse de camerele video 

amplasate pe domeniul public au avut un rol esenţial în soluţionarea a 873 de evenimente 

produse, respectiv 591 parcări neregulamentare, 168 de blocări căi de acces, 71 de cerșetori 

identificați pe domeniul public și 43 de accidente rutiere soldate cu victime, pagube materiale ori 

distrugeri ale bunurilor aparţinând domeniului public, cu părăsirea locului faptei. 

Dispeceratul propriu 

În intervalul 01.01 – 31.12.2018, agenţii din cadrul dispeceratului au efectuat verificări cu 

privire la un număr de 9.304  persoane, respectiv 11.135 autoturisme, în creștere cu 2.250 și 

3.049 față de anul 2017, verificări în urma cărora au fost depistate 23 de persoane cu actele de 

identitate expirate, fiind reţinute 58 certificate de înmatriculare. Din numărul total al 

autoturismelor verificate s-a constatat că proprietarii a 440 dintre acestea aveau certificatele de 

înmatriculare nule. 
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Datorită activității eficiente a operatorilor Dispeceratului Propriu, structurile de siguranţă 

rutieră, intervenţie şi ordine publică au fost dirijate la un  număr de 1.223 evenimente, respectiv 

34 accidente rutiere, 1.070 parcări neregulamentare, 21 de persoane care practică prostituţia,  17 

diistrugeri ale dotărilor stradale și 78 cazuri de practicare a cerşetoriei. În 191 cazuri, imaginile 

surprinse de camerele video de supraveghere au fost furnizate Poliţiei Municipiului Târgu Mureş 

sau operatorilor de date cu caracter personal, pentru a proba faptele săvârşite. 

 

Activitatea Serviciului control disciplină în construcţii - afişaj stradal, comercial şi 

protecţia mediului 

 

  Pe parcursul perioadei analizate, cadrele Serviciului și-au desfășurat activitatea în 

interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii, precum și a actelor autorității 

deliberative și ale celei executive ale administrației publice locale, în conformitate cu 

reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale 

autorităților administrației publice centrale și locale. 

La nivelul Serviciului au fost efectuate 8.710 verificări, s-au aplicat 2.703 sancțiuni 

contravenționale, în valoare de 374.547,25 lei, din care suma încasată se ridică la 83.937,09 lei, 

reprezentând un procent de 22,41%.   

Activitatea pe linia Disciplinei în Construcții și Afișajului Stradal  

Obiectivul principal al activităţii biroului l-a reprezentat impunerea respectării prevederilor 

Legii nr. 50/1991-republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, sens în care 

s-au efectuat  5.241 verificări pe străzi și bulevarde, la diverse şantiere de pe raza municipiului. 

Rezultatul l-a constituit depistarea a 88 lucrări de construcţii fără „Autorizaţie de Construire”, 

motiv pentru care au fost aplicate tot atâtea sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 116.000 lei, 

din care a fost achitată până în prezent suma de 37.000 de lei.  
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Agent al Poliției Locale la verificări 

        

               Pentru nerespectarea dispoziţiilor cuprinse în HCL nr. 20/2008, cadrele BDCAS au 

aplicat 6 sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 2.500 de lei, unor agenți economici care nu 

aveau amplasată firma la punctele de lucru. 

O altă componentă a activității biroului a vizat menținerea unui aspect civilizat al domeniului 

public din Târgu Mureș, în baza Legii nr.185/2013, fiind derulate acțiuni de depistare a 

persoanelor fizice sau juridice care ocupau nelegal, cu materiale publicitare de tip bannere, 

trotuare, alei, partea carosabilă, parcuri etc. din municipiu. Până la clarificarea situațiilor s-a 

dispus ca aceste materiale să fie demontate, urmând ca reamplasarea lor să se realizeze doar după 

autorizare. 

În același context, s-au făcut verificări pentru identificarea celor care aveau amplasate nelegal 

materiale publicitare mobile (pitici publicitari) pe domeniul public al municipiului, în urma cărora 

au fost constatate 19 situații, motiv pentru care s-au emis 19 somații prin care s-au dispus 

ridicarea materialelor publicitare de pe domeniul public în termen de 3 ore, urmând ca 

reamplasarea lor să aibă loc după obținerea avizelor necesare. În toate cazurile măsurile dispuse 

au fost realizate, nefiind necesară aplicarea unor sancțiuni pecuniare.  

Pentru verificarea respectării prevederilor legale referitoare la reabilitarea energetică a 

imobilelor, s-au efectuat controale la şantierele unde se executau astfel de lucrări, în urma cărora 

s-au confruntat cu 27 situații de încălcare a legislației. Persoanele în cauză au fost somate să intre 

în legalitate și să obțină ,,Autorizaţia de Construire”, iar în cazul celor care nu s-au conformat s-

au aplicat 21 de sancţiuni contravenționale, în valoare de 31.000 delei. 
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Lucrare de reabilitare termică fără Autorizație de Construire  

 

O atenție deosebită a fost acordată depistării abaterilor de la normele legale privind autorizarea 

și executarea lucrărilor pe domeniul public, materializată într-un documentar foto cu situația reală 

din teren și un raport detaliat cu cele constatate, care au fost înaintate conducerii Primăriei și 

ADP-ului, în vederea dispunerii măsurilor ce se impun. În 10 cazuri, în care nu au fost respectate 

condițiile de autorizare, s-au  întocmit 10 procese verbale de constatare a contravențiilor, în 

valoare de 23.000 de lei, concomitent cu dispunerea aducerii terenului la forma inițială. Agenţii 

din cadrul BDCAS au participat inclusiv la asigurarea măsurilor de ordine publică la un număr de 

27 de activităţi cultural-sportive şi au soluţionat 398 de sesizări primite de la cetăţeni sau alte 

instituții publice. 

Activitatea pe linia Protecției Mediului. Cadrele cu atribuții pe componenta Protecției 

Mediului au efectuat, în intervalul de timp suspus analizei, 2.148 de controale în teren pentru 

verificarea încheierii, de către agenții economici, a contractelor de prestări servicii cu o firmă de 

salubrizare, monitorizarea executării curățeniei pe raza orașului, depistarea persoanelor care 

depozitează deșeuri în alte locuri decât cele special amenajate etc. În urma acestor acțiuni au fost 

aplicate 149 de sancțiuni contravenționale, în principal pentru lipsa unui contract cu o firmă de 

salubrizare și aruncarea deșeurilor în alte locuri decât cele special amenajate, în valoare de 17.940 

de lei, din care s-au încasat pânâ în prezent 4.500 de lei. Inspectorii au soluționat 98 de reclamații 

și petiții, au invitat 164 de persoane la sediu pentru clarificarea unor aspecte și au înmânat 245 

somații și notificări pentru respectarea obligației de a curăța zăpada.          

        În 2018, au fost achitate 64,70% din procesele verbale de constatare și sancționare a 

contravențiilor, fiind înregistrate doar două contestații. 
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Activitatea pe linia Controlului Comercial. Cadrele acestui birou au efectuat un număr de 

1.321 verificări, în urma cărora au aplicat 145 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală 

de 207.992,25 lei, din care a fost încasată până în prezent suma de 42.437,90 lei.  

 

 

Totalul amenzilor aplicate şi a încasărilor din debite (taxe de teren, taxe avize, taxe autorizaţii 

sau restanţe la acestea) ca urmare a controalelor efectuate în teren la agenţii economici este de  

251.429,12 de  lei. Din analiza activității biroului se poate susţine faptul că munca în teren, 

abordarea profesională a agenţilor constatatori a dus la înregistrarea unor rezultate optime, în 

sensul în care la un număr aproximativ egal de agenţi economici verificaţi au scăzut amenzile 

aplicate, au scăzut sesizările, iar incidenţa neregulilor s-a diminuat. 

 Activitatea Serviciului logistic, juridic şi relaţii cu publicul 

Activităţile specifice derulate au constat în asigurarea componentei juridice, realizarea 

suportului logistic necesar funcţionării instituţiei și evidenţei proceselor verbale. 

Compartimentul juridic. În scopul reprezentării și apărării intereselor direcției, s-a purtat 

corespondență cu persoane fizice și juridice, astfel:  

 - în baza colaborării instituționale cu polițiile locale din țară și Poliția Națională,  s-au 

formulat și tehnoredactat un număr de 650 adrese, având ca scop comunicarea 

(afișarea/înmânarea) proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor; 
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 - în raporturile cu instanțele și birourile de executori judecătorești s-au întocmit un 

număr de 400 de adrese, având ca scop comunicarea actelor de procedură; 

 - s-au întocmit un număr de aproximativ 100 de adrese către terți și răspunsuri la petiții 

și sesizări;  

 - s-au formulat un număr de 150 de note interne către serviciile/direcțiile din cadrul 

structurii organizatorice a Municipiului Târgu Mureș; 

 - s-au tehnoredactat un număr de 7 rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâri, 

conform Ordonanței de Guvern nr.36 din 2002 privind „Regulamentul de Organizare și 

Funcționare al Consiliilor Locale”; 

 - s-au solicitat/furnizat informații către Oficiile Registrelor Comerțului de pe lângă 

tribunalele din țară, într-un  număr de 800 de cazuri. 

 În cursul anului 2018 s-a asigurat asistența juridică la instanțele judecătorești de fond și 

apel, în cauze care au avut ca obiect plângeri contravenționale, s-au formulat întâmpinări la 

plângeri contravenționale, cereri de chemare în judecată în domeniul disciplinei în construcții și 

al afișajului stradal. În acest sens, au fost înregistrate pe rolul instanțelor judecătorești un număr 

de 150 de cauze, soluționate parțial și pronunțate preponderent în favoarea Direcției Poliția 

Locală. În ceea ce privește activitatea în folosul comunității, precizăm că s-au înregistrat 160 de 

dosare cu mandate penale privind prestarea muncii în folosul comunității, dintre care 55 au fost 

soluționate până la sfârșitul anului 2018. Menționăm faptul că mandatele penale privind prestarea 

muncii în folosul comunității se pun în aplicare în colaborare cu Serviciul de Probațiune de pe 

lângă Tribunalul Mureș. S-au înregistrat, pentru aceeași perioadă de referință, un număr de 50 de 

dosare cu mandate civile pentru prestarea muncii în folosul comunității și s-a procedat la 

confirmarea unui număr de 700 de mandate civile, comunicate de către Biroul Compartimentului 

de Executări Civile al Judecătoriei Târgu Mureș în principal, dar și a altor instanțe de judecată din 

țară. La această dată se află pe rolul instanțelor de judecată un număr de 50 de dosare de 

contestare a sancțiunulor aplicate conform HCL 231/2017 – privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Serviciului Public al Parcărilor și Zonelor de Staționare cu Plată în 

regim de autotaxare, aflate pe domeniul public al Municipiului Târgu Mureș. 

 Compartimentul logistic 

 Principalele activităţi specifice compartimentului au constat în întocmirea documentelor 

contabile primare, a documentaţiilor (caietelor de sarcini) privind achiziţiile de bunuri materiale 

și evidența consumurilor de carburanți, urmărirea execuţiei bugetare şi a contractelor în derulare, 

ridicarea de numerar şi întocmirea deconturilor, verificarea și menținerea la parametri ridicați a 
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stării tehnice şi de întreţinere a autovehiculelor din înzestrare, aprovizionarea cu bunuri materiale 

și arhivarea documentelor, pe categorii de acte. La această dată, Direcția Poliţia Locală este 

înzestrată  cu un număr de 15 autovehicule, dintre care 13 în serviciul operativ,  două mopede 

marca Peugeot, 8 sisteme acustico-luminoase montate pe autoturisme, 9 sisteme de înregistrare  

video portabile – camere portabile agent de poliție montate pe autoturisme, 10 pistoale Glock de 

9 mm,  un sistem de barieră auto, un sistem de supraveghere intern cu camere video și un sistem 

de alarmare pentru camera ofiţerului de serviciu. Sistemul de televiziune urban cu circuit închis, 

având în compunere un număr de 23 camere video, instalate pentru prevenirea faptelor 

antisociale, asigură posibilitatea vizualizării și monitorizării, prin dispeceratul Poliţiei Locale, a 

locurilor vulnerabile şi intervenţiei atunci când situația o impune.  

Defilarea tehnicii auto și prezentarea instituției –„25 Octombrie 2018” și ,,1Decembrie 

2018” 

În vederea înnoirii parcului auto și creșterii siguranței în circulație, în acest an s-au întocmit 

documentele de achiziție pentru un autoturism care va deservi Direcția Poliția Locală. De 

asemenea, s-au achiziționat 16 sisteme de înregistrare  video portabile – camere portabile agent 

de poliție utilizate atât individual cât și pe autovehicule și 2 (două) sisteme de înregistrare video 

portabile - camere video portabile de supraveghere, necesare pentru dotarea Direcției Poliția 

Locală. 

Compartimentul evidență procese-verbale 

 În cadrul compartimentului s-au desfășurat activităţi specifice, respectiv înregistrarea 

proceselor-verbale în programul informatic şi în registrul de evidenţă, salvarea lunară a bazei de 

date, pe un suport de memorie extern, trimiterea spre afişare a proceselor-verbale nepreluate de 

contravenienţi, transmiterea proceselor-verbale neachitate pentru executare silită, precum și 

comunicarea proceselor-verbale nesemnate de contravenienţi. 
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În perioada la care face referire prezenta analiză, instituţia noastră a contribuit la  bugetul 

municipalității prin sumele rezultate din achitarea proceselor-verbale de contravenţii încheiate de 

poliţiştii locali, astfel: 

- procese-verbale încheiate – 13.730, din care – 12.458 cu amendă contravenţională şi 1.272 cu 

avertisment scris; 

- procese-verbale pentru executare silită -  6.447; 

- suma stabilită a se achita – 2.760.026 lei. 

 

 

 

 Situaţia cu procesele verbale încheiate pe categorii de acte normative 

 

Structura de voluntari a Direcției Poliția locală Târgu Mureș 

 

La sfârşitul anului 2018, numărul de voluntari din cadrul instituţiei noastre  era de 8 persoane, 

de diferite naţionalităţi şi din toate categoriile sociale. Structura funcționează din anul 2012, iar 

activitatea  de voluntariat se desfășoară pe baza unui contract încheiat între Municipiul Tîrgu 

Mureș – Direcția Poliția Locală și voluntar, în conformitate cu H.C.L. 29/2012, respectiv Legea 

78/2014 M. Voluntarii au dat dovadă de spirit civic, participând, alături de personalul Poliției 

Locale, la menținerea ordinii și liniștii publice cu prilejul celor  67 de evenimente şi acţiuni 

derulate pe raza municipiului  Târgu Mureș, cele mai relevante fiind organizate la Complexul de 

Agrement şi Sport „Mureşul” și ,,Piaţa de vechituri”, cu ocazia meciurilor de fotbal disputate de 
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către  echipa de fotbal ASA Tîrgu Mureş, dar și în contextul unor evenimente specifice, cum ar fi 

„Zilele Tîrgumureşene”, „Simfonii de Toamnă”  sau ,,sărbătorile de iarnă”. 

 

 

    

Voluntarii Poliției Locale în misiune 

 

        Cu ocazia demarării campaniilor de informare și prevenire, instituția noastră a fost 

sprijinită de toți voluntarii care au distribuit  pliante în cartierele orașului. 

Activități de parteneriat, sportive și de socializare 

 Pe parcursul anului, cadrele instituției au luat parte la diverse activități dedicate unor 

evenimente precum ,,21 Mai – Ziua Poliției Locale din România” și ,,1 Decembrie – Ziua 

Națională a României”.  Loturile sportive ale Direcției Poliția Locală au ocupat locuri fruntașe la 

competițiile organizate în Garnizoana Tîrgu Mureș, în cinstea  ,,Zilei Armei”, respectiv ,,25 

Martie - Poliția Română”, ,,26 Martie – Serviciul Român de Informații”, ,,3 Aprilie – 

Jandarmeria Română”, ,,13 Septembrie - Inspectoratul pentru Situații de Urgență”.  În cadrul 

acestor acțiuni au fost organizate concursuri diverse (șah, table, minifotbal, tenis de masă, 

badminton  etc.) care au avut ca obiectiv consolidarea relațiilor interumane. 
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              Cupe și diplome obținute                       Sportivi ai Direcției Poliția Locală  

  

Obiective pentru anul 2019 

 

1. participarea polițiștilor locali la cursuri de pregătire profesională pe domeniile în care își 

desfășoară activitatea; 

2. inițierea unei propuneri legislative privind alinierea criteriilor de pensionare a 

personalului Poliției Locale, cu reglementările actuale  din Legea Pensiilor, raportat la normele 

specifice de aplicare pentru instituțiile din Sistemul național de apărare și ordine publică; 

3. modificarea legislației, prin acordarea unei sume de bani corespunzătoare contravalorii 

normei de echipare anuale, conform anexei nr.1 din HG 1332/2010; 

4. instruirea şi verificarea permanentă a cadrelor instituţiei cu privire la modul de abordare 

a cetăţenilor, a respectului şi condescendenţei de care trebuie să dea dovadă în relaţiile cu 

aceştia; 

5. prelucrarea cu operativitate, în prezența întregului efectiv, a cazurilor de abateri 

disciplinare, inclusiv a măsurilor adoptate pentru prevenirea comiterii, pe viitor, a unor 

asemenea fapte; 

6. imprimarea unui stil de muncă eficient bazat pe principialitate,  respect faţă de om, 

corectitudine, încredere, exigenţă, colaborare, exemplu personal de competenţă şi pregătire 

profesională; 

7. intensificarea controalelor privind modul de executare a activităţilor de pregătire 

profesională, cu accent pe aplicarea şi cunoaşterea corectă a prevederilor legale şi modalităţilor 

de intervenţie în diferite situaţii,  formarea deprinderilor de autoapărare, precum şi mânuirea şi 

folosirea corectă a armamentului din dotare; 
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8. dispunerea unor măsuri concrete pentru reducerea cheltuielilor la utilități, consumabile, 

piese de schimb și carburanți; 

9.  întocmirea fișelor posturilor în mod detaliat, pentru noii angajați, și urmărirea 

respectării, de către aceștia, a legislației în vigoare, în scopul obținerii performanței 

profesionale la toate nivelurile de încadrare. 

 

Activităţi desfăşurate în cadrul Serviciului  voluntar pentru  situaţii de urgenţă în anul 

2018 

- Realizarea sarcinilor prevăzute pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă în Planul 

de măsuri nr.80752/898, din 01.11.2017, pentru sezonul rece 2017 – 2018, în perioada  

01.11.2016-15.03.2017 al Comitetului Local pentru Situații de Urgență. 

- Întocmirea Planului de măsuri nr.15438/280 din 12.03.2018,  pentru prevenirea riscului la 

inundații și limitarea acestora pe raza municipiului Târgu Mureș, în perioada 15.03.2017 – 

30.04.2017, și realizarea sarcinilor prevăzute pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de 

Urgență. 

- Întocmirea Planului nr. 37188/605/21.06.2018, de măsuri pentru atenuarea efectelor 

temperaturilor ridicate asupra populației, prevenirea apariției unor focare de incendii și instituirea 

unor măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice 

periculoase pe raza municipiului Târgu Mureș pentru perioada 01 iulie – 31 august 2018, al 

Comitetului Local pentru Situații de Urgență și realizarea sarcinilor prevăzute pentru Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență 

- Întocmirea Planului nr. 65133/1005/02.11.2018, de măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor fenomenelor meteorologice periculoase specifice sezonului rece  2018 – 2019, al 

Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul municipiului Târgu Mureş, în vederea 

desfăşurării în condiţii normale a activităţilor economice şi sociale, în perioada 15.11.2018 – 

15.03.2019 şi comunicarea sarcinilor ce le revin instituţiilor publice şi operatorilor economici 

nominalizaţi. Realizarea sarcinilor prevăzute pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

în Planul de măsuri pentru sezonul rece 2018 – 2019. 

                  Activități de informare publică  

În baza Graficului de informare publică nr. 5199/90, din 21.01.2018, s-au realizat următoarele 

activități: 

- Pe raza localităţii, s-au realizat  în anul 2018, de către compartimentul de prevenire activităţi 

de prevenire prin distribuirea de materiale informativ-educative din domeniul situaţiilor de 
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urgenţă la: un număr de  1806  apartamente arondate la 30 asociaţii de proprietari în zona 

Centrală şi cartierul 22 Dec 1989 si 393  apartamente şi 1176 gospodării individuale în zonele: 22 

Decembrie 1989, Platoul Corneşti, Budiului . 

- S-au distribuit şi s-au prelucrat în toate instituţiile de învăţământ, preşcolar, gimnazial şi 

liceal din municipiul Târgu Mureş, 54 mape conţinând : materiale instructiv – educative, cu teme 

din domeniul situaţiilor de urgenţă, pliante, afişe de prevenire,  după cum urmează: DVD 

materiale video - 54 buc., postere prevenire -54 buc, Pliante, flyere -1512 buc. 

- Întocmirea şi publicarea pe site-ul Municipiului Târgu Mureş a articolelor de pregătire a 

populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

Activităţi de control pe linie de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă 

- În baza Graficului de control nr. 4312/64, din 23.01.2018, în perioada  februarie – martie 

2018, s-au desfăşurat activităţile de îndrumare şi control  la obiectivele din subordinea 

Municipiului Tîrgu Mureş, în număr de 30, fiind dispuse măsuri şi termene de remediere a 

deficienţelor constatate. 

- În baza Graficului de control nr.23824/414, din 19.04.2018, la instituţiile publice şi operatorii 

economici din municipiul Târgu Mureş, clasificaţi în funcţie de tipurile de riscuri specifice, în 

perioada  ianuarie-mai au fost executate un număr de 4 controale pe linie de protecţie civilă  la 

instituţiile şi operatorii economici clasificaţi din punct de vedere al riscurilor specifice, fiind 

dispuse măsuri şi termene de remediere a deficienţelor constatate.  

- În baza Graficului de control nr. 23824/414/19.04.2018, în perioada 27 septembrie – 10 

decembrie 2019, s-a desfăşurat activitatea de control pe linie de apărare împotriva incendiilor şi 

protecţie civilă, în toate unităţile de învăţământ preşcolar şi gimnazial din municipiul Târgu 

Mureş, aflate in subordinea Consiliului Local Municipal Târgu Mureş. Au fost controlate un 

număr de 25 grădiniţe şi 14 şcoli gimnaziale, încheindu-se 22 note de control, în care au fost 

dispuse măsuri pentru remedierea deficienţelor şi termene de realizare a acestora, Raportul 

privind activităţile de prevenire desfăşurate la unităţile de învăţământ preuniversitar din 

municipiul Târgu Mureş în perioada  27 septembrie – 10 decembrie 2018 , fiind prezentat în 

Anexa nr. 2. Referitor la modul în care au fost remediate deficienţele constatate Serviciul 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a primit, până la această dată un număr de 17 informări de la 

conducătorii unităţilor de învăţământ verificate.  

          Activităţi de întocmire şi actualizare a documentelor operative  

- Întocmirea Graficului de informare publică pentru anul 2018, al Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă; 
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- Întocmirea Graficului de control la instituţiile publice şi operatorii economici din Municipiul 

Târgu Mureş, clasificaţi în funcţie de tipurile de riscuri specifice pentru anul 2018; 

- Întocmirea Graficului de control la obiectivele din subordinea Municipiului  Târgu Mureş 

pentru anul 2018;  

- Planificarea activităţilor de prevenire ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

pentru anul 2018; 

- Întocmirea şi avizarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al municipiului 

Târgu Mureş în anul 2018;       

-Transmiterea Graficului de instruire și a Tematicii de pregătire pe linie de situații de urgență 

către direcțiile și serviciile din cadrul Municipiului Târgu Mureș, pentru anul 2018;  

- Întocmirea Planului anual de pregătire și a Tematicii de pregătire ale Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgență, pentru anul 2018; 

-Actualizarea Planului de apărare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă provocate de 

cutremure şi/sau alunecări de teren al municipiului Târgu Mureş; 

- Actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al municipiului Târgu Mureș;  

- Întocmirea Planurilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Târgu 

Mureș de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare, pe anul 2018; 

- Actualizarea Fișei localității; 

-Actualizarea situației instituțiilor publice și operatori economici deținători de deșeuri 

periculoase; 

- Actualizarea situației cu obiectivele cu risc chimic și de explozie care intră sub incidența 

Legii 59/2016, privind controlul asupra pericolelor cu accident major în care sunt implicate 

substanţe periculoase; 

- Actualizarea situaţiei cu obiectivele cu risc chimic şi de explozie care nu intră sub incidenţa 

Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor cu accident major în care sunt implicate 

substanţe periculoase; 

- Actualizarea situaţiei cu sursele radioactive din municipiul Târgu Mureş. 

- Actualizarea Planului de urgenţă în caz de accident chimic  de transport pe căile de 

comunicaţii rutiere şi feroviare al municipiului Târgu Mureş. 
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- Actualizarea componenţelor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului 

Târgu Mureş și a Centrului de Conducere și Coordonare a Evacuarii şi transmiterea datelor la 

I.S.U. “HOREA” al judeţului Mureş şi la Instituţia Prefectului Judeţului Mureş; 

- Intocmirea situaţiilor cu bunurile rechiziţionabile şi a monografiei economico-militare pentru 

anul 2018; 

- Actualizarea periodică a Situaţiei cu date operative ale instituţiilor publice şi operatorilor 

economici de pe raza Municipiului Târgu Mureş, clasificaţi din punct de vedere al riscurilor 

specifice; 

- Actualizarea Schemei organizării avertizării şi alarmării populaţiei  din municipiul Târgu 

Mureş şi a Planului de inştiinţare şi aducere la sediu a personalului de conducere pentru 

gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

- Revizuirea Procedurii privind gestionarea situațiilor de urgență și măsuri specifice în cadrul 

Municipiului Târgu Mureș. 

- Actualizarea Planului de urgenţă în caz de dezastre tehnologice al municipiului Târgu Mureş; 

- Revizuirea Planului de colaborare între instituţiile publice şi operatorii din municipiu 

municipiul Târgu Mureş implicaţi în soluţionarea situaţiilor de urgenţă; 

- Actualizarea componenţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă,  a Centrului 

Operativ cu activitate temporară şi a Centrului de Conducere şi Coordonare a evacuării a 

municipiului Tîrgu Mureş şi transmiterea datelor la I.S.U ”Horea” al judetului Mureş şi Instituţia 

Prefectului judeţului Mureş. 

- Actualizarea Planului de evacuare în situaţii de urgenţă al municipiului Târgu Mureş; 

- Actualizarea documentelor pe linia apărării împotriva incendiilor. 

Activități de pregătire, verificare și de consultanță în domeniul situațiilor de urgență 

- Efectuarea instructajelor de pregătire trimestriale în domeniul situaţiilor de urgenţă cu 

inspectorii de protecţie civilă de la instituţii publice şi operatori economici din municipiu, 

conform Planului anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al Municipiului Târgu 

Mureş  în: 24 aprilie 2018, 26 iunie 2018, 25 septembrie 2018 și 11 decembrie 2018 ; 

- Elaborarea și transmiterea in urma solicitărilor unor instituții si operatori economici, a 12 

extrase din Planul de analiză și acoperire a riscurilor al municipiului Târgu Mureș; 
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- In cadrul activităţilor 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 Târgu Mureş şi transmiterea, spre 

aprobare, către preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, dl. Primar Dr. Dorin 

Florea a celor care se încadrează în prevederile actelor normative specifice, în vigoare, s-au 

verificat 19 documentații; 

-Efectuarea instructajului introductiv general în domeniul situaţiilor de urgenţă şi întocmirea 

fişelor individuale de instructaj pentru salariaţii nou-angajaţi / transferaţi, în cadrul Municipiului 

Târgu Mureş. 

-Pregătirea lunară pe linie de specialitate a personalului serviciului; 

- Pregătirea pe linie de specialitate a personalului cu responsabilităţi pe linie de situaţii de 

urgenţă din serviciile subordonate municipiului Târgu Mureş şi din cadrul unităţilor de 

învăţământ, prin vizionarea filmului tematic instructiv – educativ SCURTCIRCUIT la 

cinematograful ARTA în data de 02.03.2018 orele 12.  

-În data de 29.03.2018 s-a efectuat la Uzina Foto-S.C.Azomureş S.A., exerciţiul de cooperare 

cu forţe şi mijloace în teren, cu tema Gestionarea unei situaţii de urgenţă generată de un 

cutremur în municipiul Tîrgu Mureş.   

  Obiectivele  Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă în cadrul exerciţiului: -verificarea 

modului de anunţare a C.L.S.U.- timpul de anunţare şi prezentarea la sediu a Centrului Operativ 

cu Activitate Temporară şi S.V.S.U.; -verificarea modului de soluţionare a situaţiei create-

repartizarea sarcinilor, pe etape şi pe membrii C.L.S.U.; -verificarea organizării fluxului 

informaţional-decizional de către C.O.A.T. 

-În data de 10.05.2018, s-a efectuat la S.C. Dafcochim S.R.L. exerciţiul de cooperare cu forţe 

şi mijloace în teren cu tema: Gestionarea unei situaţii de urgenţă generată de un accident major 

cu implicaţii în afara amplasamentului . Obiectivele  Comitetului Local pentru Situaţii de 

Urgenţă în cadrul exerciţiului: -verificarea modului de anunţare a C.L.S.U.- timpul de anunţare şi 

prezentarea la sediu a Centrului Operativ cu Activitate Temporară şi S.V.S.U.; -verificarea 

modului de soluţionare a situaţiei create-repartizarea sarcinilor, pe etape şi pe membrii C.L.S.U.; 

-verificarea organizării fluxului informaţional-decizional de către C.O.A.T. 

-S-au soluţionat 7 petiţii transmise din partea cetăţenilor. 
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- Întocmirea Graficului de instruire şi a Tematicii de pregătire în domeniul situaţiilor de 

urgenţă pentru anul 2019, pentru salariaţii din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului şi 

serviciile publice . 

Activităţi pe linie de înştiinţare – alarmare şi adăpostire 

- Verificarea şi întreţinerea lunară a sistemului de înştiinţare – alarmare al municipiului; 

remedierea unei defecţiuni la sistemul de acţionare al sirenelor electrice. În urma efectuării 

acestei activităţi, în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2018, au fost înregistrate un număr de 20 

deranjamente care au necesitat intervenţii pentru remediere,  

- Verificarea zilnică a funcţionării mijloacelor de transmisiuni din dotarea Serviciului Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă, Punctul de Comandă Municipal şi asigurarea securităţii acestora; 

- În baza Planului anual de pregătire al municipiului Tîrgu Mureş, in conformitate cu NOTA 

RAPORT cu nr. 2453/RA, din 03.07.2017, a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, în 

prima zi de miercuri, a fiecărei luni: 03 ianuarie, 07 februarie, 07 martie, 4 aprilie, 03 mai 6 iunie 

2018, 4 iulie 2018, 01 august 2018, 05 septembrie 2018, 3 octombrie 2018, 7 noiembrie 2018, 5 

decembrie 2018, s-au organizat şi desfăşurat câte un exerciţiu de alarmare pentru testarea 

sistemului de alarmare al localităţii. având ca scop  testarea şi verificarea  sistemului de 

înştiinţare, avertizare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă şi informarea populaţiei asupra 

cunoaşterii semnalelor de alarmare acustice specifice.  

- Efectuarea de către personalul din cadrul S.V.S.U. a serviciului de permanență zilnică 

conform planificării lunare; 

- Participarea in perioada 20.09.-26.09.2018 la activitatea de testare a modului de funcționare 

în contextul implementării Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență RO-

ALERT;   

- Actualizarea situaţiilor specifice pe linie de adăpostire.  

-In perioada 01.01.2018-30.05.2018 s-au verificat în teren 31 de adăposturi ocupate de locatari. 

În cadrul acestor controale s-au verificat: instalaţiile de filtro-ventilaţie aferente, supapele de 

suprapresiune şi tubulaturile de admisie a aerului, starea fizică (întreţinerea acestora) şi starea 

căilor de evacuare în caz de situaţii de urgenţă.  

- Verificarea stării de operativitate a spaţiilor de adăpostire din Municipiul Târgu Mureş aflate 

în administrarea S.C. Locativ S.A. şi actualizarea  fişelor şi a situaţiilor pe linie de adăpostire. 

Având în vedere activitatea mai sus menţionată în perioada 1 iunie – 31 decembrie s-au efectuat 
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verificări la un număr de 36 de adăposturi de protecţie civilă din zonele de locuit: Dâmbu Pietros, 

22 Decembrie 1989, P-ța Gării, Tudor Vladimirescu, Unirii. 

            Activităţi pe linia apărării împotriva incendiilor 

-  Actualizarea Planului de intervenţie în caz de incendiu al municipiului Târgu Mureş; 

- Activităţi de control pe linia apărării împotriva incendiilor la obiectivele din subordinea 

Municipiului Târgu Mureş, cu ocazia organizării de manifestări social-culturale şi luarea 

măsurilor de respectare a normelor pe linia apărării împotriva incendiilor; 

- Activităţi de verificare şi consultanţă la întocmirea planurilor de intervenţie în caz de 

incendiu ale obiectivelor din subordinea Municipiului Târgu Mureş. 

-  Efectuarea în luna septembrie a activităţii de verificare a stingătoarelor şi hidranţilor la 

sediul Municipiului Târgu Mureş.  

Asigurarea cu resurse materiale şi financiare 

- În luna ianuarie 2018 s-a finalizat achiziţia a 20 buc. filtre polivalente pentru măştile de 

gaze care se află în gestiunea S.V.S.U. 

- În luna ianuarie 2018 s-a finalizat achiziţia a unei Motopompe de evacuare ape, cuprinsă pe 

lista de investiţii aprobată pe 2017, prin încheierea contractului de furnizare nr.6/10.01.2018. 

-  În baza H.C.L. nr.47/15.02.2018 a Consiliului Local Târgu Mureş de aprobare a bugetului de 

venituri şi cheltuili a U.A.T. Tg Mureş, s-au întocmit referatele de necesitate pentru 

achiziţionarea de produse şi servicii pentru anul 2018 acestea find centralizate pe S.V.S.U. şi 

predate către Direcţia Economică pentru cuprinderea lor în Programul Anual de Achiziţii Publice 

al Municipiului Tg Mureş. Intocmirea şi inaintarea spre serviciile de specialitate a 

documentaţiilor necesare achiziţiilor aprobate pentru anul 2018: autospecială uşoare categoria de 

folosinţă M1 ; servicii de furnizare a pieselor de schimb pentru echipamente de calcul ; servicii de 

furnizare tonere și cartuşe pentru echipamente de calcul ; furnituri de birou ; materiale de 

curăţenie. 

- S-a finalizat procedura de achiziție și s-a perfectat contractul de furnizare nr. 293/07.12.2018, 

privind achiziția de ”Componente ale sistemului centralizat de înştiinţare, avertizare-alarmare a 

populaţiei din municipiul Târgu Mureş” . 

- De asemenea, este în curs de desfășurare procedura privind achiziţia de Echipamente 

individuale de protecţie,  necesare muncitorilor de la direcţiile şi serviciile publice – Etapa de 

evaluare a ofertei financiare. Termen finalizare procedură - luna februarie 2019. 
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- Întocmirea proiectului de Buget și a referatelor de necesitate pentru anul 2019; 

- Executarea întreţinerii şi depozitării in condiţii optime a materialelor, tehnicii şi mijloacelor 

de intervenţie din dotarea serviciului şi Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al 

municipiului Târgu Mureş.   

Activităţi pe linia implementării Sistemului de control intern/managerial 

În perioada 15.10.2018-15.11.2018 s-a efectuat: revizuirea celor 13 proceduri operaţionale; 

revizuirea  Listei obiectivelor, activităţilor şi procedurilor operaţionale; revizuirea  Listei 

activităţilor şi riscurilor; revizuirea  Registrului riscurilor. 
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VIII. VALORILE COMUNITĂȚII 
 

ÎMPREUNĂ PENTRU SPORT ȘI SPORTIVII NOȘTRI - CLUB SPORTIV 

MUNICIPAL TÂRGU MUREȘ 

 

În 2018 a luat ființă Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș, structură ce încurajează activitatea 

sportivă dar și dorința de a face performanță. Dorim să susținem tinerii sportivi în dorința lor de a 

practica sportul preferat și să le punem la dispoziție toate mijloacele necesare pentru a performa.  

Clubul Sportiv Municipal este o structură sportivă , instituție publică cu personalitate juridică, 

organizată sub forma unui Club Sportiv Municipal, polisportiv a cărui activitate să fie finanțată 

din venituri proprii și subvenții. Ministerul Tineretului și Sportului a dat avizul de constituire 

nr.118 din 12.04.2018, și autorizația  de funcționare nr.118 din 12.04.2018.Prin Hotărârea nr.158 

din 30 mai 2018  se aprobă numirea membrilor în Comitetul Director al Clubului Sportiv 

Municipal.Prin Hotărârea nr. 121, din 26 aprilie 2018, se aprobă Regulamentul de Ordine 

Interioară, organigrama și Normele Financiare pentru activitatea sportivă. În certificatul de 

identitate sportivă nr.117 din 12.04.2018 sunt cuprinse următoarele ramuri sportive: POLO; 

BASCHET; FOTBAL; FOTBAL ÎN SALĂ; NATAȚIE;  

 

LUPTE ; POPICE ; ATLETISM ; TENIS ; TENIS DE MASĂ ; VOLEI ; HANDBAL ; ARTE 

MARȚIALE ; MOTOCICLISM ; HALTERE ; CICLISM ; AUTOMOBILISM SPORTIV; KARTING 

; SCRIMĂ. În prezent funcționează următoarele secții sportive : Polo ; Baschet; Fotbal; Fotbal în 

sală; Natație; Popice ; Tenis ; Volei ; Handbal ; Automobilism sportiv ; Sporturi individuale 

(LUPTE).   Fiecare secție înființată s-a afiliat la Federația sportivă de specialitate și s-a înscris în 

campionatul național. 
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ALĂTURI DE CICLIȘTI  

 

În 24 iunie 2018, orașul nostru a găzduit un alt eveniment sportiv de mare amploare, o cursă 

ciclistică pe șosea, un circuit spectaculos tip criteriu, creionat în Piața Trandafirilor și arterele 

adiacente, cu participanți din centrul țării și nu numai.  

Abilitățile tehnice ale cicliștilor și rezistența la eforturi intense au făcut diferența între cicliști! 

Menționăm faptul că mereu vom susține performanța și vom fi alături de sportivii noștri! 

 

 

 

S-AU AMPLASAT 200 DE RASTELE ÎN VEDEREA PARCĂRII BICICLETELOR 

 

200 de rastele pentru parcarea bicicletelor au fost achiziționate în 2018 de către Primăria 

municipiului Tîrgu Mureş. În acest sens, autoritatea locală a făcut un apel către toate instituţiile 

publice din oraş pentru a veni cu idei şi propuneri pentru locurile în care se doresc a fi amplasate 

acestea, iar o dată centralizate, Administrația Domeniului Public a efectuat demersurile în 

vederea instalării acestora. 

 

Premieră în 2019 - Târgu Mureş va găzdui Campionatele Europene de Triatlon 

Multisport 
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În calitate de partener principal al Multisport 2019, suntem conștienți de anvergura pe care o 

are un astfel de eveniment şi suntem convinşi că ne vom descurca foarte bine cu sarcinile ce ne 

revin ca municipalitate. Să nu uitam că Târgu Mureşul a găzduit anii trecuți Campionate 

Balcanice și Europene de Triatlon și Duathlon. Timp de aproape două săptămâni, circa 3000 de 

sportivi din peste 30 de țări se vor afla la Târgu Mureş.  

 

 
 

Alte activități sportive: 

Activitatea sportivă a fost susţinută în anul 2018 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. 

Au fost organizate concursuri de proiecte pentru sprijinirea sportului de performanţă, a 

sportului şcolar şi a sportului pentru toţi. Au fost sprijinite 79 de proiecte sportive în semestrul I 

al anului și 77 de proiecte în semestrul II. Dintre acestea amintim: 

➢ C.S. Ringbox – box, C.S. Electromureş-popice feminin, C.S. Dragon Do-arte marţiale, 

B.C. Sirius-baschet-copii şi juniori, la sportul de performanţă;  

➢ Liceul cu Program Sportiv „Szász Adalbert”, Clubul Sportiv Şcolar la sportul şcolar;  

➢ A.S. Olympikus,   la sportul pentru toţi. 

În afară de acest sprijin, Primăria Municipiului Târgu Mureş se implică în organizarea 

diverselor evenimente sportive deosebite care se desfăşoară în Târgu Mureş. 

Au fost organizate acţiuni sportive în colaborare cu diverse structuri sportive, dintre care 

amintim:  

mailto:primaria@tirgumures.ro


MUNICIPIUL  TÂRGU MUREȘ                             RAPORTUL PRIMARULUI      2018 

200 
Municipiul Târgu Mureș, Pța Victoriei, nr.3, contact: 0265-268.330, email: primaria@tirgumures.ro  

➢ organizarea activităţilor sportive din cadrul “Zilelor Târgumureşene (19 

competiţii, concursuri şi demonstraţii); 

➢ organizarea Cupei României la dans sportiv 

➢ organizarea Olimpiadei Sportive a Preşcolarilor; 

➢ organizarea Campionatului 24H Marathon și Half Maraton 

➢ organizarea Campionatului XTERRA World-România 

➢ organizarea Super Rally la automobilism 

➢ organizarea campionatului de ciclism Road Grad Tour 

➢ organizarea Cupei Kinder 

➢ organizarea de tabere sportive de vară 

➢ organizarea Cupei Armoniei la fotbal 

În vederea petrecerii într-un mod organizat a timpului liber, Primăria Municipiului Tîrgu-

Mureş, prin serviciul nostru, 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. 

În luna noiembrie 2018, a avut loc întâlnirea de gală – ”Valorile comunității”, eveniment menit 

să cinstească performanța sportivă. 

 

 

PESTE 600 DE COPII AU PARTICIPAT LA PROGRAMUL ”INIȚIERE ÎN ÎNOT” ÎN 

2018 

În prima serie a programului ”Inițiere în înot”, program susținut de Primăria municipiului 

Târgu Mureș în colaborare cu Clubul Sportiv Municipal, s-au înscris un număr de peste 600 de 

copii, care timp de 3 luni au învățat să înoate, gratuit, la Balonul acoperit din cadrul Complexului 

de Agrement și Sport Mureșul – ”Week-end”. 

În cadrul programului – unic la nivel național - și în 2019 se pot înscrie elevii între 5 și 10 ani. 

În prima etapă – desfășurată în intervalul octombrie – decembrie 2018 -, timp de 3 luni, peste 600 

de elevi din Târgu Mureș au învățat să înoate, iar o mare parte dintre aceștia își continuă 
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antrenamentele la Bazinul acoperit aflat în cadrul Complexului de Agrement și Sport Mureșul – 

”Week-end”. 

 Antrenorii selectați pentru programul GRATUIT ”Inițiere în înot” sunt specialiști cu o 

vastă experiență în programele de inițiere, iar grupele de înot vor avea o componență de 

maximum 10 copii. 

 
 

CEI MAI BUNI PILOŢI DE CURSE ȘI-AU DAT ÎNTÂLNIRE LA TÂRGU MUREŞ 

 

Trofeul  Târgu Mureş Super Rally a aliniat în luna iunie 2018 la start cei mai buni piloţi de 

curse  din campionatele naţionale şi internaţionale. Mii de cai putere au atacat circuitul stradal din 

centrul oraşului.   

Prima etapă a Campionatului Naţional de Super Rally şi Time Attack a adunat la linia de start 

peste 30 de concurenţi, piloţi de drift, raliu, viteză în coastă şi circuit. Maşini de sute de cai putere 

s-au întrecut pentru cel mai bun timp. Trei automobile marca Ferrari au făcut spectacol pe 

circuitul stradal de 1,8 km lungime, unul dintre acestea fiind pilotat de renumitul Mihai Leu. 

Spectatorii au putut admira maşini precum Porsche 997 GT 3, Ferrari 458 sau monoposturile 

Osek şi Tatuus.  

Super Rally Târgu Mureş reprezintă prima etapă a Campionatului Naţional de Super Rally, 

etapă ce face parte din Campionatul Naţional de Time Attack. Evenimentul este organizat de 

Asociaţia Club Sportiv AMC Racing, sub egida Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, în 

parteneriat cu Primăria Târgu Mureş. 
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IX. CULTURA ȘI PROMOVAREA IMAGINII MUNICIPIULUI 

TÂRGU MUREȘ ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE 

 
 

Serviciul activități culturale, sportive și de tineret 

   

Serviciul Activităţi Culturale, Sportive şi Tineret s-a implicat în organizarea şi desfăşurarea 

următoarelor activităţi majore:  

➢ Cu ocazia Zilei de 24 ianuarie s-a organizat în sala Teatrului Naţional  un spectacol festiv, 

urmat de Hora Unirii în Piaţa Teatrului. 

 

 
 

➢ Cu ocazia sărbătoririi zilei de 1 Martie şi a “Zilei Femeii” s-a organizat, la începutul lunii 

martie  în Sala Polivalenta, un spectacol omagial cu participarea formației Brio Sonores, Bikini și 

Holograf. Spectacolul de o deosebită ţinută artistică s-a bucurat de o extrem de mare audienţă, 

sala de spectacol dovedindu-se neîncăpătoare pentru publicul spectator. Deasemenea s-a 

organizat și spectacolul ”Despre Iubire” cu participarea artiștilor Dan Puric și Nicu Alifantis. 
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➢ În perioada 1-14 aprilie s-au organizat manifestările dedicate Sărbătorilor Pascale la 

Bisericile ortodoxe  din cartierele Mureşeni, Tudor, Unirii şi Catedrala Mică din Centru la 

Biserica Greco-Catolică din Tudor şi la Palatul Culturii din Tg. Mureş. La aceste manifestării au 

participat artiștii Paula Seling, Marius Ciprian Pop, Szulak Andrea, Bolba Tamas și formația Brio 

Sonores. 

➢  

 
 

 

➢ În perioada 28.04-01.05 au avut loc manifestările dedicate deschiderii sezonului estival de 

la Complexul de Agrement Mureşul, malul Mureșului  și Platoul Coprnești. La manifestare au 

participat  artiștii Fuego, Jakab Csaba, Faydee, formația  Jukebox, Nemes Tibor&Band, Szabo 

Elod&Band, Vastag Csaba, Smiley.  
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➢ Organizarea  în perioada 21-27 mai 2018 a celei de a XXIII-a ediţii a Zilelor 

Tîrgumureşene, în cadrul cărora au avut loc spectacole de muzică de diverse genuri, spectacole 

folclorice, concursul “Miss Târgu Mureş”, etc., manifestările bucurându-se de o mare audienţă la 

public . Cortul Gallery  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 locuitori 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. La manifestării au participat cele mai renumite formații de muzică de muzică ușoară 

și populară din țară și artiști de renume din Ungaria. 

 

 

 
 

 

➢ În data de 1 iunie 2018 s-au desfăşurat manifestările dedicate copiilor cu participarea trupei 

The Sky și Alma  în Cetatea din Târgu Mureș. 
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➢ În perioada 18-25 iunie s-a organizat în colaborare cu Asociația Togheter on Top  a doua 

ediție a Festivalului Virginia Zeani. 

➢  

 
 

➢ Pe perioada verii, în lunile iunie-iulie și august au fost organizate diferite evenimente în 

Cetatea din Târgu Mureș pentru atragerea unui public cât mai numeros. Printre acestea amintim  

Berti Barbera, Alexandra Ușurelu, Night Losers, Peter Sarik, Luiza Zan, Bega Blues Band, etc.. 
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➢ În data de 31 august a fost organizat un spectacol cu Ștefan Hrușcă pentru a marca Ziua 

Limbii Române. 

 

➢  În perioada 7-9 septembrie s-a organizat în Târgu Mureș a doua ediție a Festivalului de 

Rock  în colaborare cu Asociația Morales care a avut printre invitați cele mai bune trupe din 

România și formația Nazareth.   

➢ Tot în perioada 7-9 septembrie s-a organizat prima ediție a Festivalului Medieval în Cetatea 

din Târgu Mureș. 

➢  

 
➢ În data de 14 septembrie s-a organizat la Cetatea din Târgu Mureș un spectacol inedit ”Au 

fost odată în Cenaclu...” cu participarea artiștilor care s-au lansat în cadrul Cenaclului Flacăra. 
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➢ În perioada 15-16 septembrie s-a organizat în premieră la Târgu Mureș două reprezentații 

de operetă și operă. Astfel în data de 15 septembrie a avut loc spectacolul de operetă My Fair 

Lady (F. Loewe) și în 16 septembrie spectacolul de operă La Traviata (G. Verdi) spectacole  care 

s-au bucurat de prezența la Cetatea din Tg Mureș a unui număr mare de târgumureșeni. 

➢  

 
 

➢ În perioada 5-7 octombrie s-a organizat  manifestarea  „Simfonii de toamnă”  care a cuprins 

şi manifestările  dedicate Festivalului Vinului. Pe   scenele amenajate în Parcul Municipal, au 

avut loc spectacole folcorice si de muzică uşoară, reunind personalităţi de prestigiu ale genului. 
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➢ Având în vedere că în anul 2018 am sărbătorit 100 de ani de la Marea Unire în lunile 

noiembrie și decembrie s-au oragnizat o serie de evenimente și manifestări dedicate centenarului. 

Astfel în luna noiembrie  și decembrie am avut un spectacol extraordinar cu artistul Tudor 

Gheorghe sub denumirea de ”Tot ce-i românesc nu piere”, 2 spectacole cu artistul Dan Puric- 

”Jertfa Unirii Noastre” și ”Să fii Român”, spectacole care au avut loc la Teatrul Național. A mai 

fost organizat și un spectacol în P-ța Victoriei în data de 1 Decembrie cu participarea artiștilor, 

Ionuț Fule, Ioan Bocșa și a formației Holograf.    
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➢ În perioada sărbătorilor de iarnă, s-au organizat manifestări  dedicate sărbătorilor de iarnă  

în P-ţa Trandafirilor unde s-a aprins iluminarea festivă a municipiului şi  în Parcul Municipal  

unde s-a deschis patinoarul din Tîrgu Mureş.  Deasemenea au fost organizate  concerte de crăciun 

și colinde  în perioada 7- 23 decembrie, susţinute de artiști din țară și locali și de  corurile cultelor 

din Tîrgu Mureş organizate în acest an în P-ţa Trandafirilor din Tîrgu Mureş.  
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➢ Revelionul 2018-2019 a fost organizat pentru cel de-al 20-lea an consecutiv în P-ţa 

Victoriei,  Primăria Municipiului Târgu Mureş fiind prezentă în centrul municipiului cu un 

spectacol pe scena amenajată  lângă clădirea Primăriei  cu participarea artistei INNA și a 

artistului Kallay Saunders Andras din Ungaria. 
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➢  În cursul anului 2018 au fost organizate mai multe manifestări în colaborare cu asociații și 

fundații din Târgu Mureș, printre care amintim Vâltoarea Târgumureșeană, Vibe Fest, Concurs de 

matematică și informatică ”Grigore Moisil”, Concurs de Canto Clasic, Târgu de carte Book Fest, 

Târgul Internațional de Carte, etc. 

➢ Pentru sprijinirea programelor şi proiectelor culturale ale asociaţiilor, fundaţiilor şi 

instituţiilor de cultură şi  unităţilor de învăţământ  din Municipiul Tg. Mureş, sub forma de 

finanţări nerambursabile, s-au organizat concursuri de proiecte în domeniile cultură, 57 de 

proicete însmnând 31 de asociații/fundații/instituții de cultură sprijinite, şi învăţământ, 40 de 

proiecte finanțate. Astfel, au fost sprijinite activităţi culturale de prestigiu organizate în 

municipiu.  

 

Târgu Mureş, primul oraş din România care a semnat un memorandum cu organizaţia 

HWPL din Coreea de Sud 

 

În luna mai, alături de domnul Lee Man-Hee am semnat un Memorandum de înţelegere la 

Bucureşti. 

Domnul Lee Man- Hee este preşedintele organizaţiei Heavenly Culture, World Peace, 

Restoration of Light–HWPL din Coreea de Sud, considerată una din cele mai mari şi importante 

organizaţii non profit, cu peste 300 de filiale în lume. 
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Memorandumul a fost încheiat după ce Târgu Mureşul a primit din partea Coreei de Sud titlul 

de „Oraş Cultural al Păcii”. Memorandumul pecetluieşte derularea mai multor proiecte în comun 

de către Municipiul Târgu Mureş şi HWPL. O parte din proiecte vizează schimburi de experienţă 

în domeniul cultural şi universitar şi colaborarea între instituţiile şi organismele competente din 

domeniul educaţiei şi culturii. 

Memorandumul a fost încheiat pe o perioadă nedeterminată, iar semnatarii vor extinde 

proiectele în mai multe sfere sociale. Sunt mai multe modalităţi de a intra în istorie: amintiri, 

întâmplări care au creat bucurii, iar unele dintre ele şi tragedii, vizând persoane sau 

naţiuni. Toate acestea creează conştiinţe, creează visuri şi conturează opţiuni de viitor, fiind 

un semn de respect al culturii, al civilizaţiei şi al vremurilor glorioase de odinioară. E 

valabil pentru oricine. Dar cel mai frumos poţi rămâne în istorie în momentul în care, prin 

demersul tău, ridici nivelul de înţelepciune, de efort şi de înţelegere a unei populaţii, a unei 

ţări. Istoria îi va reţine întotdeauna pe cei care în ciuda tuturor greutăţilor au luptat, au 

muncit şi cu tenacitate au obţinut rezultate. Asemenea personalităţi se fac întotdeauna 

remarcate, la antipol cu cei care nu înfăptuiesc nimic. Totodată, am fost numit de către 

organizaţia HWPL „Ambasador al Păcii”, iar Primăria Tîrgu Mureş a primit două exemplare din 

cartea „The True Story of Heavenly Culture, World peace, Restoration of Light: Peace and 

Cessation of War”.  Un exemplar va fi înmânat Bibliotecii Judeţene Mureş, iar celălalt va rămâne 

la primărie, unde va fi expus.  

Organizaţia Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light din Coreea de Sud 

promovează iniţiative de dezvoltare a păcii în artă, cultură, religie şi în politica publică.  HWPL a 

intermediat semnarea unor acorduri istorice, de pace, între diverse confesiuni religioase sau 

comunităţi aflate în conflicte etnice.  

  Memorandumul între Municipiul Târgu Mureş şi organizaţia sud- coreeană a avut loc în 

contextul celei mai mari conferinţe pentru pace organizată la Bucureşti, unde preşedintele Lee 

Man-Hee s-a întâlnit cu foşti preşedinţi de stat din Europa şi lideri politici importanţi de pe toate 

continentele. Domnul Lee Man-Hee dezvoltă în continuare proiecte cu preşedinţi de stat de pe 

întreg mapamondul, cu prim-miniştri şi personalităţi importante din domeniul culturii. 
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Primăria premiază fidelitatea! 29 de cupluri au marcat „Nunta de Aur”!  

 

Anul acesta în luna mai, „Nunta de Aur”, eveniment organizat de Primăria Tîrgu Mureş a fost 

sărbătorită de 29 de cupluri. Unul din cele mai emoţionante momente ale Zilelor tîrgumureşene a 

ajuns la a 21-a ediţie. Cuplurile care au marcat 50 de ani de la căsnicie au fost felicitate într-un 

cadru festiv și mă bucur să văd că valorile nu au dispărut, cu atât mai mult cu cât în aceste 

vremuri familia tradiţională este pusă la îndoială. Faptul că există cupluri închegate care ştiu să 

transmită mai departe principiile e un câştig pentru oraşul nostru. Întotdeauna vin cu bucurie şi 

emoţie la Nunta de Aur.  

 

 

 
 

ŞASE DELEGAŢII STRĂINE AU PARTICIPAT LA „ZILELE TÎRGUMUREŞENE”, 

EDIŢIA A XXII-A 

 

Delegaţiile oraşelor înfrăţite cu autoritatea locală au venit în vizită la Târgu Mureş, pentru a 

marca „Zilele tîrgumureşene” în luna mai a anului 2018. Întâlnirea oficială a avut loc la Cetatea 

din oraş. Reprezentanţi ai delegaţiilor din Germania, Ungaria, Chişinău, Turcia şi Bulgaria s-au 

întâlnit cu primarul Dorin Florea şi consilieri locali. La evenimentul de anul trecut a participat şi 

o delegaţie din Coreea de Sud, care a organizat două activităţi în cadrul Zilelor tîrgumureşene.  

Delegaţiile oraşelor înfrăţite au participat la deschiderea oficială a Târgului de artă 

meşteşugărească şi flori, care a avut loc joi, 24 mai, în Piaţa Trandafirilor, unde zeci de meşteri şi 

producători şi-au expus produsele.  
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Conferinţa de  Pace „Only Peace România”, la Târgu Mureș 

 

Conferinţa de  Pace „Only Peace România” s-a desfăşurat în data de 11 aprilie, la Centrul 

Cultural Mihai Eminescu din Târgu Mureş.  Pentru prima dată în România, a fost organizată la 

Tîrgu Mureş de către IWPG - Grupul Internaţional de Pace al Femeilor în parteneriat cu Primăria 

Târgu Mureş.   

Conferinţa de pace a avut drept scop prezentarea atrocităţilor şi consecinţelor conflictelor şi 

războaielor care au loc în lume, impactul asupra femeilor şi copiilor, asupra societăţii în general şi 

necesitatea adoptării de către comunitatea globală a Declaraţiei de Pace şi Încetare a Războiului  - 

DPCW. Au participat coordonatoarea Grupului Internaţional de Pace al Femeilor - IWPG, Jenny 

Cha, Elena Micheu, director executiv al Institutului Est European de Sănătate a Reproducerii, 

Afrodita Roman, preşedinta Asociaţiei Femeia Mileniului III,  Kovacs Irma, preşedinta Uniunii 

Generale a Pensionarilor din România, filiala Mureş, Floarea Perţe, preşedinta Ligii Pensionarilor 

din Mureş. 

IWPG este o organizaţie non profit, care are drept obiectiv protejarea copiilor de războaie, 

astfel încât generaţiile viitoare să moştenească o lume a păcii şi a concordiei.  Sediul organizaţiei 

se află în Coreea şi are mai multe filiale în toată lumea. Grupul Internaţional de Pace al Femeilor 

IWPG transcende frontiere, religii, ideologii şi rase şi militează pentru încetarea războaielor şi 

menţinerea păcii. Toate aceste acţiuni izvorăsc din inima mamei care dăruieşte iubire fără să 

ceară nimic în schimb. 
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 Preotul Constantin Necula a primit în anul aniversar al Centernarului Marii Uniri, 

distincția Amici Urbis 

 

Sala Polivalentă din Târgu Mureș a fost în luna februarie 2018, gazda unei  conferințe care se 

înscrie în șirul manifestărilor culturale dedicate „Anului Omagial al Unității de Credință și de 

Neam” și „Anului Comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri din 1918”. Invitatul evenimentului a 

fost părintele Constantin Necula, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, care a vorbit 

celor peste 2000 de mureșeni prezenți despre „Iubirea cere ne u(r)nește”.  

 

 

 
 

 

 

 

„Iubirea care nu urnește este iubirea omului care nu rodește în apropierea de celălalt (…) Când 

iubirea nu există, nu există niciun fel de intuiție a vieții de apoi, nu există niciun fel de deschidere 

către celălalt, nu există nicio posibilitate de a mai rămâne viu. Ești viu cât iubești. Când nu mai 

iubești, nu mai ești viu”, a precizat părintele Constantin Necula. Cu acest prilej, părintelui 

Constantin Necula i s-a oferit, din partea municipalității din Târgu Mureș, distincţia „Amici 

urbis”, o insignă de aur cu efigia municipiului Târgu Mureş, cu rugămintea de a fi în continuare 

prietenul orașului și de a-i pomeni în rugăciunile sale pe locuitorii acestui oraș. Această 

manifestare culturală și duhovnicească este rodul proiectului educațional „Cultură și credință”, 

desfășurat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș și cu Asociația Culturală 

„Muguri de Lumină”. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Târgu 

Mureș, al Protopopiatului Ortodox Român Târgu Mureș, al Direcției Județene pentru Tineret și 

Sport, al Poliției și al altor instituții. 
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Distincţia „Amici Urbis” a fost acordată reprezentantului fundaţiei scoţiene “Walt 

Foundation” 

În semn de apreciere pentru activitatea caritabilă desfăşurată la Târgu Mureş, David şi soţia sa, 

Carol Walton, membrii fundaţiei scoţiene, au primit  în luna aprilie distincţia „Amici Urbis” 

acordată celor care sunt consideraţi prietenii oraşului. Membrii fundaţiei „Walton Foundation” au 

ajutat supravieţuitorii Holocaustului şi familiile lor, pe parcursul mai multor ani. Peste 200 de 

evrei din Târgu Mureş au beneficiat de sprijin şi donaţii ale comunităţii din Scoţia. Medicamente, 

asistenţă socială sau îngrijire la domiciliu, au fost doar o mică parte din serviciile caritabile 

oferite evreilor din Târgu Mureş. Pentru toate acestea, am înmânat principalului donator, David 

Walton şi soţiei acestuia, Carole Walton, distincţia „Amici Urbis”.  Amici Urbis reprezintă 

respectul pe care îl are oraşul faţă de cei care sunt un exemplu de viaţă. Suntem printre puţinele 

oraşe care şi-au asumat greşelile trecutului, dar ceea ce m-a bucurat de fiecare dată e faptul că 

reprezentanţii comunităţii evreieşti au stat întotdeauna cu faţa spre viitor şi au fost un exemplu 

pentru comunitatea română şi maghiară. David Walton: „Vă mulţumesc pentru apreciere. Nu m-

am aşteptat la un asemenea gest, pe care îl consider preţios. Primesc această distincţie ca pe o 

comoară preţioasă pe care o împart cu familia mea, cu membrii fundaţiei şi cu toţi prietenii mei 

din Târgu Mureş.” La ceremonia de înmânare a distincţiei au participat membrii delegaţiei din 

Scoţia, precum şi liderii comunităţii evreieşti din Târgu Mureş.  
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Dragi târgumureșeni,  

În acest Raport de activitate am dorit să vă prezint, structurat pe Direcțiile și Serviciile din 

cadrul Executivului, cele mai importante activități din anul 2018. Îmi doresc ca în anul 2019 să 

reușim să ducem la bun sfârșit proiectele de pe agenda municipalității și vă asigur că ne vom da 

tot interesul pentru menține aceeași relație deschisă și transparentă față de cetățeni. 

Cu respect, 

Dr. Dorin Florea 

Primarul municipiului Târgu Mureș 
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