Raportul de activitate al primarului municipiului Tîrgu‐Mureş pe anul
2011 şi principalele obiective ce urmează a fi realizate în 2012
Stimaţi târgumureşeni,

Ca în fiecare an, mă prezint în faţa dumneavoastră, informându‐vă asupra celor
mai importante activităţi desfăşurate de primăria municipiului şi serviciile
publice subordonate, pentru a vă contura o imagine reală, necosmetizată, a
anului 2011 din perspectiva administraţiei publice locale. Este, de asemenea, o
modalitate de a vă consulta în privinţa proiectelor şi programelor de dezvoltare
pe care ni le‐am asumat, considerând că numai dialogul şi informarea corectă
sunt în măsură să coreleze eforturile noastre cu aşteptările dumneavoastră, în
acţiunea comună pentru binele oraşului.
Dr.Dorin Florea,
Primarul Municipiului Tîrgu‐Mureş
Atragerea la nivelul municipiului Tîrgu‐Mureş a fondurilor nerambursabile
alocate de UE prin intermediul fondurilor structurale şi a fondurilor de coeziune
reprezintă o prioritate în această perioadă. În acest sens în vederea întocmirii
unor proiecte de anvergură , a fost creat la nivelul Primăriei un mecanism în care
au fost antrenate toate direcţiile .
În cursul anului 2011, activitatea SERVICIULUI PROIECTE DE

FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ s‐a axat în principal pe două obiective: pe de o
parte, pregătirea documentaţiilor necesare în vederea atragerii în perioada
următoare a circa 70 milioane euro din fondurile structurale şi de coeziune,
destinate unor proiecte de anvergură la nivelul municipiului Tîrgu‐Mureş, iar pe
de altă parte ‐ implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, aflate în
curs de derulare.
Ţinând cont de regulile care au stat la baza alocării fondurilor
nerambursabile, Serviciul Integrare Europeană şi Programe de Finanţare în
colaborare cu direcţiile de specialitate, în funcţie de criteriile de eligibilitate ale

programelor de finanţare, a coordonat întocmirea documentaţiilor tehnice
solicitate de autorităţile de management pentru: aprobarea proiectelor aflate în
evaluare; aprobarea cererilor de rambursare pentru proiectele aflate în evaluare;
cererile de finanţare care urmează să intre în procesul de evaluare.
În 2011 s‐au aflat în implementare 9 proiecte aferente contractelor de finanţare
semnate în anii 2009‐2010, în valoare totală de 28 de milioane de euro; au fost
semnate 5 contracte de finanţare pentru proiecte, în valoare totală de 19
milioane de euro; au fost finalizate 5 proiecte, în valoare totală de aproximativ
1.600.000 de euro şi au fost depuse 3 proiecte în valoare totală de aproximativ 32
de milioane de euro.
Proiecte aflate în implementare:
Modernizare străzi în municipiul Tîrgu‐Mureş, în valoare totală de
62.349.899,54 lei. din care contribuţie proprie: 1.009.294,68 lei. Proiectul
prevede: modernizarea şi semnalizarea rutieră a străzilor care preiau fluxul de
trafic din zonele funcţionale şi le dirijează către: str. Băneasa, str. Budiului, str.
Livezeni, str. Mureşeni, str. Voinicenilor, str. Podeni, str. Libertăţii. Prin acest
proiect vor fi modernizate şi semnalizate rutier străzile municipiului pe o lungime
de 13 km.
Modernizare Cămin pentru persoane vârstnice, în valoare totală de 3.647.057,29
lei, din care contribuţie proprie ‐ 176.552,37 de lei. Proiectul prevede reabilitarea
clădirii vechi de 100 de ani a căminului, prin modernizarea unei suprafeţe de
1248, 6 mp, mansardarea a 180 mp şi construirea unui corp nou, cu o suprafaţă
de 165 mp, precum şi refacerea instalaţiei sanitare, electrice, termice, şi a
izolaţiei, regândirea compartimentării bucătăriei.
Reamenajare şi conservare Cetatea medievală Tîrgu‐Mureş, în valoare totală de
29.220.376,70 lei, din care contribuţie proprie – 1.912.669,41 lei. Proiectul
prevede reamenajarea a 7 bastioane şi 4 clădiri, căi de acces pietonale, platforme
interioare, piaţa cetăţii pentru crearea de spaţii multifuncţionale: centru de
conferinţe, Casa căsătoriilor, spaţii muzeistice şi arheologice, centru de tineret,
săli de conferinţe, expoziţii etc.
My Generation – Program Urbact II – valoare totală: 45.000 de euro, din care
contribiţie proprie 3.150 euro. Proiectul prevede elaborarea unui plan local de
acţiune pentru înfiinţarea unui Centru de consiliere şi orientare în carieră a tinerei
generaţii cu vârste cuprinse între 16 şi 25 de ani, urmărind facilitarea angajării

tinerilor pe piaţa forţei de muncă, consilierea lor, punerea la dispoziţia lor a unei
baze de date privind situaţia socio‐economică la nivel local şi contribuind astfel la
reducerea migrării forţei de muncă şi a şomajului în rândul tinerilor. Acest proiect
a fost finalizat.
Casa verde în municipiul Tîrgu‐Mureş , proiect în valoare totală de 4.266.846,60
de lei, din care contribuţie proprie – 853.369,80 de lei. Proiectul prevede
amplasarea sistemelor care utilizează energie solară, sisteme care conduc la
îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului în municipiu. Proiectul a fost
finalizat, iar suma reprezentând finanţarea nerambursabilă a fost virată în contul
Municipiului Tîrgu‐Mureş.
Reamenajarea şi modernizarea Grădinii Zoologice, în valoare totală de
17.840.767,55 lei, contribuţie proprie: 6.941.184,55 lei.
Proiectul prevede: reamenajarea, modernizarea şi extinderea zonelor de expoziţie
ale grădinii zoologice. Investiţii constau în împrejmuirea a 40 ha cu gard de
siguranţă, amenajarea de alei pietonale, mărirea spaţiilor pentru feline mari, tigri
şi lei, amenajarea unor parcele noi pentru două specii de animale elefanţi şi
girafe, etc., precum şi construirea de reţea de alimentare cu apă, reţea canal
menajer, reţea alimentare cu gaze naturale şi reţea subterană pentru alimentare
cu energie electrică.
Modernizarea şi eficientizarea serviciilor publice în folosul cetăţenilor din
municipiul Tîrgu‐Mureş – în valoare totală de 273.436,00 lei, din care contribuţie
proprie – 5.468,72 lei, proiect ce prevede reducerea duratei de livrare a serviciilor
publice prin reorganizarea activităţii interne astfel încât, prin intermediul
Centrului de Informare pentru Cetăţeni şi cu sprijinul unui sistem informatic
modern, să se soluţioneze un volum de documente mai mare decât cel actual.
Acest proiect a fost finalizat.
Eficientizarea duratei livrării serviciilor publice prin soluţii geospaţiale pentru
urbanism – Municipiul Tîrgu‐Mureş – valoare totală: 1.200.000 lei, din care
contribuţie proprie: 24.000 lei. Se prevede optimizarea serviciilor publice în
domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului asigurate de Direcţia Arhitect‐Şef.
Practic, prin echipamentele electronice şi aplicaţiile achiziţionate se creează un
sistem informatic unitar care implică accesarea sau generarea informaţiei
geospaţiale la nivelul întregii instituţii. Proiectul a fost finalizat.
Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice în municipiul
Tîrgu‐Mureş, proiect în valoare totală de 3.403.786,36 lei, cu o contribuţie proprie
de 190.255,38 lei, care prevede dotarea serviciilor de specialitate cu echipamente

electronice şi achiziţia unor aplicaţii care să permită cetăţenilor servicii online şi
realizarea primelor plăţi online.
În 2011 au fost semnate contracte de finanţare pentru următoarele proiecte:

Modernizare reţea stradală în municipiul Tîrgu‐Mureş – tranşa I, proiect în
valoare totală de 37.620.733, 24 lei, din care contribuţie proprie 868.603 lei,
prevăzând creşterea calităţii vieţii în municipiul Tîrgu‐Mureş prin reabilitarea a
19 străzi. Sunt în curs de finalizare achiziţiile pentru lucrări şi servicii.
Modernizare reţea stradală în municipiul Tîrgu‐Mureş – tranşa II, proiect în
valoare de 40.122.227,04 lei, din care contribuţie proprie – 981.763,76 lei,
având drept obiectiv creşterea calităţii vieţii în municipiul Tîrgu‐Mureş prin
reabilitarea a 32 de străzi din municipiu şi a reţelei de alimentare cu apă de pe
27 din aceste străzi. Urmează demararea procedurilor de achiziţie pentru
lucrările şi serviciile prevăzute.
Sistem de monitorizare pentru siguranţa populaţiei , proiect în valoare totală
de 3.247.389, 16 lei, din care contribuţie proprie – 151.814,02 lei. Proiectul
prevede creşterea calităţii vieţii şi sporirea gradului de siguranţă a cetăţenilor
prin monitorizarea (25 de camere de supraveghere) a zonelor urbane ce
prezintă pericol social şi grad de infracţionalitate ridicat: Mureşeni, Dâmbu
Pietros, Calea Sighişoarei – Bulevardul Pandurilor – Valea Rece. În cadrul
proiectului s‐au încheiat procedurile de achiziţie pentru lucrările şi serviciile
prevăzute.
Proiectele mai sus menţionate sunt incluse în Planul Integrat de Dezvoltare
Urbană.
Tîrgu‐Mureş – Oraş digital european – în valoare totală de 1.292.080 lei, din
care contribuţie proprie – 20.840 lei, prevede crearea unui sistem informatic
integrat de servicii online între administraţia publică locală – cetăţeni – servicii
deconcentrate – mediul de afaceri.

Parcuri noi în municipiul Tîrgu‐Mureş: Aleea Carpaţi, Aleea Haţeg şi Aleea
Vrancea ‐ în valoare totală de 1.182.652,00 lei, din care contribuţie proprie –
120.000, 00 lei, proiect ce prevede creşterea suprafeţelor spaţiilor verzi în
municipiu, prin amenajarea a trei parcuri. Investiţiile propuse constau în
construirea unor obiecte de joacă, leagăn, balansoar, bănci, coşuri de gunoi,
lampadare, groapă de nisip, foişor de lemn etc., precum şi amenajarea
terenului.
PROIECTE FINALIZATE ÎN ANUL 2011

Centru de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii – Rozmarin, în valoare
totală de 1.044.016,00 lei, contribuţie proprie – 20.880,00 lei. Proiectul
prevede: reabilitarea clădirii din strada Luduşului nr. 29. Clădirea destinată
serviciului comunitar va fi compartimentată astfel încât să poată asigura o
utilizare multifuncţională, acoperind următoarele funcţiuni: o sală de primire,
2 birouri de consiliere de grup pentru părinţi şi copii, 2 birouri de consiliere
individuală pentru părinţi şi copii, un birou pentru echipa pluridisciplinară, o
sală de joacă, o sală pentru activitatea de educare a părinţilor, 2 grupuri
sanitare – separate pe sexe, pentru copii, 1 grup sanitar personal, un oficiu,
holuri
My Generation – PROGRAM URBACT II, în valoare totală de 45.000 euro, cu o
contribuţie proprie de 3.150 euro. Se are în vedere elaborarea unui plan local de
acţiune pentru înfiinţarea unui Centru de Consiliere şi Orientare în Carieră a
tinerei generaţii cu vârste cuprinse între 16‐25 de ani, urmărind facilitarea
angajării tinerilor pe piaţa forţei de muncă, consilierea lor, punerea la dispoziţia
lor a unei baze de date privind situaţia socio‐economică la nivel local şi
contribuind astfel la reducerea migrării forţei de muncă şi a şomajului în rândul
tinerilor.
Eficientizarea duratei livrării serviciilor publice prin soluţii geospaţiale pentru
urbanism – Municipiul Tîrgu‐Mureş, în valoare totală de 1.200.000 lei, din care
contribuţie proprie 24.000 lei. Proiectul prevede: optimizarea serviciilor publice în

domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului asigurate de Direcţia Arhitect Şef.
Practic prin echipamentele electronice şi aplicaţiile achiziţionate se creează un
sistem informatic unitar care implică accesarea sau generarea informaţiei
geospaţiale la nivelul întregii instituţii.
Modernizarea şi eficientizarea serviciilor publice în folosul cetăţenilor din
municipiul Tîrgu‐Mureş ‐ valoare totală: 273.436,00 lei, contribuţie proprie –
5.468 lei. Proiectul prevede: reducerea duratei de livrare a serviciilor publice prin
reorganizarea activităţii interne astfel încât – prin intermediul Centrului de
Informare pentru Cetăţeni şi cu sprijinul unui sistem informatic modern – să se
soluţioneze un volum de documente mai mare decât cel actual.
CASA VERDE ÎN MUNICIPIUL TÎRGU‐MUREŞ ‐ Valoare totală: 4.266.846,60 lei
(inclusiv TVA), contribuţie proprie ‐ 853.369,80 lei. Proiectul prevede:
amplasarea sistemelor care utilizează energie solară, sisteme care conduc la
îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului în municipiul Tîrgu‐Mureş la 14
instituţii.

Stadiu proiect: Proiectul s‐a finalizat, iar finanţarea nerambursabilă s‐a virat în
contul Municipiului Tîrgu‐Mureş

PROIECTE DEPUSE IN ANUL 2011 ÎN VEDEREA OBŢINERII FINANŢĂRII
REABILITARE SIT POLUAT ISTORIC IAZ BATAL DE DEŞEURI 30 HA – TÎRGU‐MUREŞ
Valoare totală : 32.694.989 euro, contribuţie proprie ‐543.633,3 Euro. Proiectul
prevede: remedierea sitului poluat istoric al iazului batal de 30 ha, de pe malul
drept al râului Mureş .
AMENAJARE PISTE DE BICICLETE IN MUNICIPIUL TIRGU‐MURES Valoare totală:
2.478.863 lei; Contribuţie proprie: 520.561,23 lei Proiectul prevede: diminuarea
efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, cauzate de
emisiile de gaze de eşapament de la autovehicule, prin realizarea unei piste de
ciclişti pe o lungime totală de 39.045 m.
CENTRUL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ – TÎRGU‐MUREŞ

Valoare totală ‐294.798,12 lei .Contribuţie proprie: 48.854,81 lei. Proiectul
prevede: promovarea şi informarea asupra produselor turistice identificate în
municipiul Tîrgu‐Mureş şi împrejurimi, prin crearea Centrului Naţional de
Informare şi Promovare Turistică Tîrgu‐Mureş, care va duce la îmbunătăţirea
imaginii ţării, cu scopul de a promova România în ţară şi străinătate şi de a creşte
atractivitatea sa pentru turism şi afaceri.
PROIECT ÎN CURS DE SEMNARE
MODERNIZARE SI REAMENAJARE SPATII PUBLICE DE AGREMENT PLATOUL
CORNESTI Valoare totală: 14.095.173,04 lei ,Contribuţie proprie:
5.000.997,84 lei. Proiectul prevede: diversificarea posibilităţilor de petrecere a
timpului liber, reamenajarea teatrului de vară, reconsiderarea traseului cu
trenuleţul, amenajarea zonelor pentru diferite activităţi sportive, reabilitarea
traseelor pietonale şi carosabile existente, amenajarea de parcări ecologice.

DIRECŢIA TEHNICĂ din cadrul Municipiului a acţionat pe următoarele linii
principale:
I. SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE
a. Dezvoltarea sistemului de locuinţe
Locuinţe ANL în cartierul Belvedere
În anii anteriori au demarat lucrările de execuţie a 4 blocuri de locuinţe sociale
pentru tineri, cu câte 20 apartamente fiecare, în noul cartier Belvedere. Primăria
a finanţat lucrările de amenajări exterioare şi realizarea racordului la utilităţi.
Blocurile de locuinţe au fost finalizate în trimestrul IV al anului 2011 şi au fost
predate persoanelor care au îndeplinit condiţiile necesare în vederea încheierii
contractelor de închiriere.
Locuinţe ANL, strada Depozitelor, strada 8 Martie

Prin acelaşi program de construire locuinţe sociale pentru tineri, s‐a propus
realizarea în două etape, a încă 6 blocuri ANL, cu câte 20 de apartamente fiecare, în
str. Depozitelor. Pentru ambele etape s‐au elaborat o parte din documentaţiile
tehnice aferente, urmând ca după licitaţia organizată de ANL pentru construcţia
acestor blocuri, administraţia locală să demareze procedurile pentru execuţia
racordurilor la utilităţi ale acestora. Au mai fost de asemenea propuse în vederea
includerii în Lista‐sinteză a amplasamentelor din cadrul Programului de construcţii
locuinţe pentru tineri destinate închirierii alte 300 apartamente pe strada
Depozitelor ‐ etapa III, din care 200 apartamente vor fi predate Ministerului
Apărării Naţionale în schimbul primirii unor imobile – teren şi construcţii – de la
aceştia.
În anul 2011, administraţia locală a elaborat documentaţiile tehnice pentru 4
blocuri în strada8 Martie, amplasament care a fost inclus şi el în programul ANL
de construire locuinţe pentru tineri.
Locuinţe sociale în Valea Rece etapa II
În vederea continuării programului de construire a acestor tipuri de locuinţe
pentru locatarii din Valea Rece, pentru creşterea gradului de confort a locuitorilor
din zonă, paralel cu socializarea acestora, s‐a finalizat execuţia altor 2 blocuri cu
câte 12 apartamente fiecare.
Locuinţe sociale din Cartierul Rovinari
Municipiul nostru a fost cooptat în programul guvernamental de finanţare a
locuinţelor sociale destinate chiriaşilor evacuaţi din locuinţele retrocedate, în
conformitate cu prevederile OUG nr. 74/2007. Conform programului, lucrările de
construcţii‐montaj la bloc au fost finanţate din fonduri guvernamentale în
proporţie de cca. 50%, primăriilor revenindu‐le şi sarcina de a asigura costul
utilităţilor şi al amenajărilor exterioare. Astfel, la sfârşitul trimestrului II – 2011 s‐
au finalizat lucrările pentru realizarea unui bloc cu 20 ap. cu 1 şi 2 camere în
Cartierul Rovinari. Apartamentele au fost predate beneficiarilor.
Locuinţe sociale în strada Remetea

În cursul anului 2012 vor începe formalităţile pentru elaborarea documentaţiilor
tehnice necesare pentru realizarea unor locuinţe sociale pentru romi, precum şi a
altor categorii defavorizate de cetăţeni ai municipiului, în zona Remetea.
b. Administraţia Grădinii zoologice
Reamenajare şi modernizare Grădina zoologică din Tîrgu‐Mureş
Grădina zoologică din Tîrgu Mureş a fost înscrisă într‐un program european în
cadrul EAZA ‐ Asociaţia Europeană a Grădinilor Zoologice. Conform convenţiei
încheiată în 2008 între municipiul nostru şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării
Durabile, în 2009, s‐au elaborat documentaţiile tehnice pentru reamenajarea şi
extinderea grădinii zoo prin mărirea suprafeţei ei cu 20 ha, respectiv construirea a
3 pavilioane pentru diferite specii noi de animale şi extinderea unor padocuri
existente. Fondurile vor fi asigurate prin minister în proporţie de 75%, programul
derulându‐se până în 2011, valoarea totală a investiţiei fiind de 4,65 milioane
Euro.
În cursul anului 2010 s‐a început execuţia efectivă a investiţiei, lucrările
fiind finalizate la 30 noiembrie 2011.
c. Administrarea domeniului public
1. Modernizare P‐ţa Teatrului
În anul 2011 s‐au continuat lucrările de reabilitare şi modernizare a Pieţei
Teatrului, care este o imagine simbol a oraşului şi a vieţii culturale a comunităţii.
Lucrările presupun reabilitarea infrastructurii în ceea ce priveşte reţelele de apă,
canalizare şi electrice, respectiv modernizarea finisajelor exterioare, realizându‐se
totodată şi o regândire a funcţionalităţii pieţei, ţinând cont de specificul
arhitectural al zonei. Aceste lucrări constau în:
 modernizarea şi reabilitarea platformei pieţei şi a zonelor adiacente
Teatrului Naţional prin:
‐ în zona fostei terase a Berăriei Continental, realizarea unui amfiteatru în aer
liber colateral Teatrului Naţional;reconfigurarea şi reabilitare treptelor, aleilor,

trotuarelor, zidurilor de sprijin prin înlocuirea elementelor de finisaje şi realizarea
acceselor care vor permite circulaţia, inclusiv a persoanelor cu handicap
locomotor, către obiectivele din Piaţa Teatrului şi în spaţiile noi amenajate pentru
odihnă şi recreere etc., reconfigurarea şi reabilitarea spaţiilor verzi;amplasarea
unor elemente noi de mobilier urban; reabilitarea sistemului de iluminat public
pietonal, respectiv iluminarea arhitecturală a clădiri; reabilitarea utilităţilor de pe
amplasament
modernizarea şi reabilitarea pasajului subteran şi a zonelor adiacente prin:
reabilitarea structurii de rezistenţă a pasajului subteran;
modernizarea zonei parcărilor din pasajul subteran prin optimizarea traseelor
pietonale, completarea cu spaţii, dotări şi utilităţi aferente necesare
funcţionării parcării. Termenul de finalizare a lucrărilor este în iunie 2012
II. CULTURĂ, RECREERE,RELIGIE
În vederea măririi posibilităţilor de agrement în municipiu, îb cartierul Tudor, pe
terenul adiacent Căii Sighişoarei spre garnizoană, se doreşte amenajarea unui
ştrand stil aquapark, cu 3 bazine, terenuri amenajate pentru practicarea
diferitelor sporturi (fotbal, baschet, tenis de câmp etc.), spaţii de joacă pentru
copii şi clădiri anexe pentru deservirea cetăţenilor. În acest sens, în 2011 s‐au
demarat formalităţile pentru accesarea unor fonduri nerambursabile şi găsirea
unor investitori privaţi.
III. COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE
1. Centrale termice
Ca urmare a suspendării producerii şi furnizării energiei termice la unele centrale
termice de pe raza municipiului nostru gestionate de SC ENERGOMUR SA, urmare
a solicitării venite din partea societăţii ‐ incapabilă a gestiona situaţia creată,
având în vedere şi apropierea sezonului rece, prin eforturi susţinute ale
executivului au fost demarate procedurile pentru obţinerea unui credit furnizor
pentru realizarea de investiţii în vederea asigurării agentului termic pentru o serie
de unităţi de învăţământ, respectiv pentru unele asociaţii de proprietari.

Astfel, s‐a reuşit construirea şi punerea în funcţiune până la finele anului 2010 a
centralelor termice pentru următoarele unităţi de învăţământ: Şcoala gen. Nr. 7,
Grădiniţa cu program prelungit nr. 9, Gimnaziul Romulus Guga, Gimnaziul Nicolae
Bălcescu, Gimnaziul George Coşbuc, respectiv pentru asociaţiile de proprietari de
pe str. Libertăţii nr. 97A, Săvineşti nr. 16, Săvineşti nr. 8‐10 precum şi pentru Casa
de Cultură Mihai Eminescu, urmând ca până la sfârşitul trimestrului 1 al acestui an
să se finalizeze şi pentru: Grup Şcolar sanitar Gh. Marinescu, Grup Şcolar I. Vlasiu,
Grup Şcolar I. Vlasiu, Gimnaziul Fr. Schiller, Grădiniţa Rază de Soare, asociaţia de
proprietari de pe str. M. Viteazul nr. 29. Deoarece la o serie de unităţi pre4şcolare
şi şcolare nu au fost efectuate de la data dării în folosinţă intervenţii
semnificative sau reparaţii capitale la sistemele de încălzire precum şi faptul că
lipseşte sistemul de alimentare cu apă caldă (în decursul anilor realizându‐se
improvizaţii multiple), ceea ce a determinat uzura fizică şi morală a acestora,
pentru 2012 se propune modernizarea sistemelor de încălzire, respectiv realizarea
sistemelor de preparare a apei calde menajere. Aceasta va duce, printre altele, la
remedierea neregulilor constatate de organele de control de‐a lungul anilor
privind respectarea cerinţelor impuse de legislaţia în vigoare şi de normativele
europene, la următoarele unităţi de învăţământ: Gimnaziul Fr. Schiller, Sc gen. Nr.
7, Gimnaziul N. Bălcescu, Grupul şcolar Constantin Brâncuşi, Gimnaziul G. Coşbuc,
Gimnaziul Romulus Guga, Grupul şcolar Ion Vlasiu.
IV. TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII
1. Străzi în cartierul Belvedere
Paralel cu construirea caselor respectiv a blocurilor ANL în noul cartier de
locuinţe, în anul 2011 s‐au continuat lucrările pentru realizarea infrastructurii
rutiere ce se finanţează de către primărie, conform contractului de asociere
încheiat între municipiu şi SC CONTRANSCOM BENŢA SA. Lucrările se continuă şi
în anii următori, până la finalizarea întregii zone.
2. Prelungirea Căii Sighişoarei în două direcţii – legătura cu DN13 şi DN15
În cursul anului 2011, datorită faptului că valoarea investiţiei este foarte mare, de
cca.55 milioane euro conform devizului general aprobat, s‐au efectuat demersuri

pentru accesarea unor fonduri extrabugetare. S‐au elaborat separat 2 Studii de
fezabilitate pentru legăturile Căii Sighişoarei cu DN 13 şi DN 15, şansele de a
accesa alte fonduri decât cele de la bugetul local fiind mai mari în aceste condiţii.
Este în curs de finalizare procedura de expropriere pentru tronsonul de legătură
cu drumul spre Sighişoara.
3. Pod peste Mureş zona Aleea Carpaţi
Pentru descongestionarea traficului din zona străzilor Aleea Carpaţi, Tisei,
Călăraşilor, Sinaia, Paul Chinezu, s‐a propus realizarea unui nou pod de legătură
peste râul Mureş între str. Zăgazului şi str. Mureşului. Acesta va prelua o parte din
traficul ce se desfăşoară actualmente pe podul actual peste râul Mureş. În acest
scop s‐a întocmit un studiu de fezabilitate, urmând ca în 2012 să se elaboreze şi
restul documentaţiei necesare şi să se facă demersurile în vederea accesării unor
fonduri altele decât cele de la bugetul local.
4. Pasaj pietonal , B‐dul 1 Decembrie 1918
Propunerea de reparaţii a pasajului pietonal din B‐dul 1 Dec.1918, reprezintă o
necesitate estetică şi funcţională. Astfel, s‐a gândit reamenajarea zonei de terase
si platforme, cuprinsă între numerele 15 si 45.
Principala idee de reparare şi reamenajare a pasajului, o reprezintă intenţia de
refinisare a acestei zone, prin: înlocuirea pavajelor, refacerea parapeţilor
decorativi, înlocuirea sistemului de izolaţii termice si hidrofuge şi controlul
circulaţiei apelor pluviale. În 2011 au demarat aceste lucrări de reparaţii, ele
urmând a fi finalizate în 2012.

5. Modernizare străzi în Municipiul Tîrgu‐Mureş ‐proiect finanţat de
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Turismului, Program
Operaţional Regional 2007‐2013, Axa prioritară 2, Îmbunătăţirea
infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul major de
intervenţie 2.1, Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri

judeţene, străzi urbane inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de
centură, şi cofinanţare din bugetul local.
În cadrul acestui proiect, este cuprinsă modernizarea următoarelor străzi:
Libertăţii – finalizată în 2010 (tronson: de la intersecţia cu strada Dezrobirii până
la intersecţia cu strada Barajului). S‐a realizat modernizarea carosabilului destinat
tranzitului traficului greu, trotuare, piste ciclişti, staţii pentru mijloacele de
transport în comun, accese, colectarea apelor meteorice prin canalizare pluvială,
marcaje longitudinale/transversale, indicatoare rutiere; Băneasa – finalizată în
2011 (tronson: de la intersecţia cu strada Dezrobirii până la intersecţia cu strada
Depozitelor); Voinicenilor – finalizată în 2011 ( tronson: de la intersecţia cu
strada Plopilor până la limita administrativă a oraşului, cu localitatea Bărdeşti);
Podeni – finalizată în 2011 (tronson: de la intersecţia cu strada Tisei până la
limita administrativă a oraşului, cu loc Sâncraiul de Mureş); Mureşeni ‐ finalizată
2011 ( tronson:de la intersecţia cu strada Dezrobirii până la poarta nr.4
Azomureş); Budiului – finalizată în 2011 ( tronson:de la intersecţia cu strada Bega
până la limita administrativă a oraşului, cu localitatea Budiul Mic); Livezeni –
finalizată în 2010 ( tronson: de la intersecţia cu strada Sf. Ioan până la limita
administrativă a oraşului, cu localitatea Livezeni). S‐au realizat: modernizarea
carosabilului, trotuare, piste ciclişti, staţii pentru mijloacele de transport în
comun, accese, colectarea apelor meteorice prin rigole betonate, marcaje
longitudinale/transversale, indicatoare rutiere.
6. Modernizare străzi în Municipiul Tg.Mureş – obiective de investiţii şi
reparaţii, finanţate prin credit furnizor şi contribuţie din buget local,
lucrări contractate în 2010, din care unele au fost executate în 2010,
altele în 2011, şi o parte din ele se vor executa şi finaliza până în 2013,
astfel:
a. Modernizare străzi în Cartierul Unirii, inclusiv înlocuirea reţelelor de apă
potabilă pe următoarele străzi: Ionel Giurchi – înlocuirea reţelelor de apă
finalizate în 2010, carosabil finalizat în 2010, trotuarele şi accesele au fost
finalizate în 2011; Lazăr Blejnari – înlocuirea reţelelor de apă finalizate în
2010, carosabil finalizat în 2010, trotuarele şi accesele vor fi finalizate în
2012; David Rusu – carosabil finalizat în 2010, trotuarele şi accesele se vor

finaliza în 2012; Ioan Roman – înlocuirea reţelelor de apă finalizate în 2010,
modernizarea carosabilului, trotuarelor şi acceselor vor avea loc în 2012;
Mircea Robu ‐ înlocuirea reţelelor de apă finalizate în 2010, modernizarea
carosabilului, trotuarelor şi acceselor vor avea loc în 2012; Agricultorilor –
înlocuirea reţelelor de apă, realizată în 2010.
b. Modernizarea străzii Papiu Ilarian‐ cuprinde lucrări de reabilitare :
carosabil, trotuare, accese, canalizare, înlocuire reţele de apă, înlocuirea
gurilor de scurgere pentru colectarea apelor pluviale, marcaje longitudinale
/transversale şi indicatoare rutiere. Tronsonul Corneşti‐Vulcan s‐a finalizat
în 2010, iar în 2011 s‐a finalizat tronsonul cuprins între str. Mihai Viteazu şi
str. Vulcan (456 ml), tronsonul rămas (între str. Corneşti şi Bd. 1 Decembrie)
va fi modernizat în 2012, în funcţie de resursele financiare alocate.
c. Supralărgirea străzii Insulei: cuprinde lucrări de reabilitare carosabil,
supralargire carosabil, modernizare
şi extindere trotuare, parcări,
modernizarea iluminatului public, îndesirea şi înlocuirea gurilor de scurgere
pentru colectarea apelor pluviale, marcaje longitudinale /transversale şi
indicatoare rutiere, în 2011 fiind executate lucrări pe o lungime de 870 ml. .
d. Reparaţii şi întreţinere pe mai multe străzi din municipiu, executate în
anul 2011, prin lucrări de ranforsare a structurii rutiere, amenajare accese,
parcări, trotuare, borduri, lucrări de reabilitare a gurilor de scurgere,
lucrări de reabilitare a capacelor la căminele de vizitare utilităţi, etc., pe
următoarele străzi: Duzilor, Prahovei, Dumbravei,Homorodului,
Vulcan,Petru Dobra.
Programul va continua şi în anul 2012, pe mai multe străzi în funcţie de
necesităţile apărute după trecerea sezonului rece.
e. Alte lucrări de modernizare străzi, realizate din buget local în 2011 (acord
cadru): străzile: Borzeşti, Trebely, Pârâului, Aleea Săvineşti, Koos Ferenc.
f. Modernizare străzi, parcări, alei, trotuare etc., prin credit furnizor etala II,
respectiv buget local – contractat – cuprinde 40 de obiective ce se vor
realiza în perioada 2012 – 2013.

7. PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI
TG.MUREŞ ‐ program de investiţii 2011‐2012 – proiect în curs de
finanţare derulat prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi
Turismului, Program Operaţional Regional 2007‐2013, cuprinde
reabilitarea unui număr de 52 străzi în Municipiul Tg.Mureş împărţite în
două loturi, inclusiv reabilitarea reţelelor de apă potabilă pe 27 de străzi
din cele 52.
Se vor realiza lucrări de reabilitare a carosabilului, trotuarelor, borduri, accese,
asigurarea scurgerii apelor pluviale, înlocuire guri de scurgere şi capace de vizitare
la căminele de utilităţi publice, amenajare zone verzi, marcaje şi indicatoare
rutiere, etc.
LOT I – cuprinde modernizarea străzilor: Lăcrămioarei, Crângului, Dimitrie
Cantemir, Secuilor Martiri ( Serpentina veche), Târnavei, Zăgazului, Alexandru
Vlahuţă, Şurianu, Suceava, Subpădure, Salcâmilor, Muntenia, Remetea Mică,
Remetea Mare, Grădinarilor, Parângului, Rovinari, Constantin Românu Vivu,
Podeni (tr. Tisei‐Mureşului), Gheorghe Doja (tronson 8 Martie‐Combinatul
Azomures).S‐au început lucrările la Remetea Mică în anul 2011, restul urmând a
se executa în cursul anului 2012.
LOT II ‐ cuprinde modernizarea străzilor: 30 Decembrie, Aiudului, Apaductului,
Arinului, Bogatei, Dealului, Fabricii de zahăr, Făgăraşului, Fântânii, Franz Liszt,
Izvorului, Justiţiei, Mărăşti (zona Gara Mică), Recoltei, Retezatului, Strâmbă,
Sudului, Turzii, Aleea Covasna, Aleea Haţeg, Bobâlna, Bucinului, Busuiocului,
George Coşbuc, Milcovului, Narciselor, Nufărului, Păcii, Panseluţelor, Tisei (str.
Podul Mureş‐Podeni), Violetelor, Voinicenilor (str.Tisei‐Mureşului). Lucrările
sunt în curs de licitare.
8. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII (PNDI)
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a inclus pe lista investiţiilor
din judeţul Mureş obiectivul „Modernizare străzi din municipiul Tîrgu‐
Mureş – zona Nord”, în lungime totală de 14.727 ml, cuprinzând 22 de
străzi: Bd. Cetăţii, străzile: Azuga, Bujorului, Cosminului, N. Iorga, Slatina,

Mitropolit A. Şaguna, Cuza Vodă, Matei Corvin, Gh. Marinescu, pasaj Palas
Scăricica, Pârâului, M. Viteazu, Piaţa Mărăşti, str. Sf. Ioan, Piaţa
Trandafirilor, Călăraşilor, Grigorescu, Libertăţii (Cuza – I.E. Rădulescu),
Livezeni, Negoiului, respectiv „Modernizare străzi din municipiul Tîrgu‐
Mureş – zona Sud, în lungime de 12.949 ml, cuprinzând 14 străzi: Ceahlău,
Cireşului, Ciucaş, Deva, D. Pietros, Godeanu, Lămâiţei, Predeal, Gh. Doja,
Koos Ferenc, Bega, Budiului, 8 Martie, Luduşului. S‐au întocmit studiile de
fezabilitate şi s‐au aprobat indicatorii tehnico‐economici pentru aceste
obiective, după care amplasamentele aferente acestor obiective au fost
transmise în administrare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
pe durata realizării obiectivelor de investiţii.
V. ILUMINAT – Lucrările au inclus: montare şi racordare instalaţie de
iluminat nocturn teren sintetic de antrenament strada Insulei,
reabilitarea iluminatului public strada Papiu Ilarian, strada Insulei
(tronson cuprins între străzile Somnului şi Barajului), construcţii
canalizaţii reţele subterane de transfer de informaţie:str. Papiu Ilarian,
str. Gh. Doja (tronson cuprins între str. Budiului şi Toamnei), Piaţa
Teatrului – pasajul subteran între str. Călăraşilor şi Bartok Bela),
reabilitarea iluminatului public strada Gh. Doja – tronson cuprins între
str. Budiului şi str. Toamnei – str. Insulei – tronson cuprins între str.
Somnului şi str. Barajului, Piaţa Teatrului – pasajul subteran între străzile
Călăraşilor şi strada Bartok Bela, reabilitarea iluminatului public pe
strada Gh. Doja – tronson cuprins între str. Budiului şi str. Toamnei etc.
Participarea la implementarea proiectului ,, Casa verde în municipiul Tîrgu‐
Mureş” s‐a materializat prin amplasarea de instalaţii solare de preparare a apei
calde în 14 puncte ( Centrul cultural “Mihai Eminescu”,Centrul social Tîrgu‐
Mureş,Colegiul Agricol “Traian Săvulescu”, Colegiul Economic „Transilvania”,
Grupul şcolar „Constantin Brâncuşi”, Grupul Şcolar de transport auto “Aurel
Persu”, Grupul şcolar „Electromureş”, Grupul şcolar „Ion Vlasiu”, Grupul colar
industrial „Avram Iancu”, Grupul Şcolar Sanitar “Gheorghe Marinescu”, Liceul

Pedagogic “Mihai Eminescu”, Grădiniţa ,,Raza de Soare”, Grădiniţa cu program
prelungit nr. 9 “Codrişor”, Grădiniţa nr. 12 .
Ca urmare a implementării din anul 2010 a proiectului Separarea
iluminatului public şi controlul centralizat al consumului de energie electrică în
iluminatul public din mun. Tg.‐Mureş s‐au executat lucrări de separare a
iluminatului public la un număr de 40 de posturi de transformare (lucrările de
separare au constat în scoaterea punctelor de delimitare şi măsură a SIP şi
montarea lor în blocuri de construcţie specială) şi lucrări de montarea a unui
număr de 40 de economizoare în PT din IP pentru reducerea consumului de
energie electrică şi implicit a costurilor cu iluminatul public, realizându‐se o
reducere a puterii absorbite de aprox. 25%, ceea ce a permis executarea de lucrări
de extindere a reţelelor de iluminat public fără costuri suplimentare a valorii
consumului anual de energie electrică.
În domeniul locativ, conform serviciului de specialitate (ACTIVITĂŢI CULTURALE,
SPORTIVE, TINERET ŞI LOCATIV), s‐a acţionat pe linia dezvoltării, repartizării şi
atribuirii de locuinţe, fiind repartizate 152 de unităţi locative noi: cartierul
Belvedere, str. Berlin nr. 3‐9 – 4 blocuri, cu un total de 80 unităţi locative ANL; str.
Voinicenilor nr. 22 – un bloc cu 28 de locuinţe sociale şi de serviciu; str. Rovinari
nr. 36 – un bloc cu 20 de apartamente (locuinţe sociale pentru chiriaşi evacuabili
sau evacuaţi din case retrocedate); Valea Rece – nr. 8 ‐14 – 2 blocuri (24 de
apartamente locuinţe sociale pentru romi). Din fondul locativ existent s‐au
aprobat de asemenea repartizări de spaţii locative, numărul total al locuinţelor
repartizate fiind de 194, din care 49 de apartamente au fost destinate chiriaşilor
evacuabili sau evacuaţi din case retrocedate (prin recazări, schimburi de
locuinţe,subînchirieri, includeri în contractul de închiriere). A fost întocmită lista
solicitanţilor de locuinţe sociale (601 cereri), chirie fond de stat (115 cereri),
pensionari (71 cereri) şi tineri (566 cereri ) pentru 2012, precum şi evidenţa
privind solicitanţii de locuinţe din categoria chiriaşilor evacuaţi/evacuabili, ţinând
cont de data expirării perioadei de 5 ani de la retrocedarea imobilului.

Tot în 2o11 s‐au efectuat recazarea familiilor din strada Margaretelor nr. 17‐18 şi
desfiinţarea campusului de barăci din strada Băneasa nr. 8C, prin recazarea
treptată.
Prin intermediul DIRECTIEI ŞCOLI au continuat programele „Laptele şi cornul în
unităţile de învăţământ” şi „Fructele în şcoli” (mere).
Pe parcursul anului 2011 s‐au efectuat lucrări de modernizare (montare centrale
termice, asfaltări, zugrăveli, reparaţii la instalaţiile sanitare, zugrăveli,
termoizolaţii, amenajări de terenuri de sport, montări de panouri solare în cadrul
proiectului casa verde etc.) la următoarele unităţi de învăţământ: Grădiniţa cu
program prelungit Raza de Soare, Gimnaziul Romulus Guga, Gimnaziul Friederich
Schiller, Grădiniţa Piţigoi, Şcoala generală nr. 7, Grupul şcolar Gh. Marinescu,
Grupul şcolar C‐tin Brâncuşi, Liceul de artă, Gimnaziul Al. Ioan Cuza, Şcoala
generală nr. 17, Gimnaziul Mihai Viteazu, Colegiul Naţional Al. Papiu
Ilarian,Grupul şcolar Traian Vuia, Gimnaziul Tudor Vladimirescu, Gimnaziul Dacia –
corp B , Liceul pedagogic, Grupul şcolar Electromureş,Gimnaziul Serafim Duicu –
corp A, Grupul şcolar Gh. Şincai, Grupul şcolar Ioan Vlasiu, Colegiul economic,
Grădiniţa Codrişor, Grădiniţa nr. 15, Colegiul agricol T. Săvulescu, Grupul şcolar
Avram Iancu, Grupul şcolar Aurel Persu, Grădiniţa Paradisul Copilăriei, Grupul
şcolar Emil Dandea.
La Grădiniţa nr. 19 au demarat lucrările de consolidare şi mansardare, realitate în
proporţie de 90% până în decembrie 2011. La Liceul cu program sportiv au
continuat lucrările de reabilitare şi modernizare corp C3 începute în 2008, în
decembrie 2011 fiind finalizate în proporţie de 90% iar la Colegiul Naţional Al.
Papiu Ilarian au continuat lucrările de modernizare şi reamenajare (mansardare)
începute în 2007, în decembrie 2011 fiind finalizate în proporţie de 90%.

În ce priveşte imobilele aparţinând unor culte religioase, lucrările cele mai
importante executate şi cu contribuţia administraţiei locale sunt: amenajarea
unor spaţii de arhivare, depozit pentru obiecte şi articole de cult, grupuri sanitare
la Protopopiatul ortodox Român – sediul administrativ şi Biserica ortodoxă Sfânta

Ana; confecţionarea şi montarea de candelabre, sfeşnice şi aplice ornamentale
precum şi amenajarea unor spaţii de lectură pentru enoriaşi la Bisericile ortodoxe
nr. XI – cartierul Unirii şi Sfinţii Români – Bulevardul Pandurilor. La Biserica
reformată nr. VIII din strada Evreilor Martiri a fost edificată o clădire nouă cu
destinaţie de grădiniţă, pusă în funcţiune încă din toamna anului trecut.
În incinta Parohiei Greco catolice nr. IV din cartierul Tudor a fost construită o
clădire nouă, cu săli de lectură, bibliotecă şi arhivă, s‐au făcut reparaţii la turnul şi
acoperişul bisericii, precum şi finisaje exterioare şi interioare. De asemenea, au
fost executate lucrări de pictură‐frescă la mai multe biserici: Catedrala Mică,
Biserica ortodoxă nr. IV – strada Remetea, nr. VIII – strada Înfrăţirii, nr. XI – strada
Voinicenilor, nr. VII – Bulevardul Pandurilor, Biserica reformată din Cetate, unde
au fost restaurate geamurile şi uşile monumentale.
Municipiul a contribuit cu fonduri la executarea unor lucrări de întreţinere şi la
celelalte biserici şi lăcaşuri de cult din oraş.
Prin SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ, în cursul anului
2011, s‐a finalizat subproiectul „Centru de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi
copii”, din cadrul proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării
copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”, conform prevederilor
H.G.R. nr.928/2007 pentru ratificarea Acordului‐cadru de împrumut dintre
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru reabilitarea corpului
de clădire B din str. Luduşului nr.29 aparţinând Centrului de zi „Rozmarin”.
Ca alternativă la programul „Să ne îngrijim bunicii”, prin HCL nr. 114/31 03
2011, s‐a aprobat acordarea unor prestaţii sociale sub formă de tichete sociale în
valoare de 70 de lei /lună pentru familiile/persoanele singure cu domiciliul sau
reşedinţa în Tîrgu‐Mureş , care realizează venituri nete până la 615
lei/lună/persoană şi nu deţin bunuri ce conduc la excluderea acordării ajutorului
pentru încălzirea locuinţei, conform Anexei 2 la Normele metodologice de aplicare
a prevederilor OUG nr. 70/2011, aprobate prin HG nr. 920/2011 şi persoanele cu
handicap grav, cu însoţitor (fără asistent personal), indiferent de veniturile
realizate. Acordarea tichetelor sociale familiilor şi persoanelor în dificultate se

dovedeşte a fi o măsură eficientă pentru prevenirea marginalizării şi excluderii
sociale, deoarece asigură folosirea adecvată şi corectă a sumelor oferite, conform
obiectivelor stabilite, şi anume, pentru achiziţionarea de produse alimentare şi
medicamente. În cursul lunii decembrie au beneficiat de tichete aproape 5.300 de
familii/persoane singure.
Programele sociale derulate în comun cu organizaţii neguvernamentale au
avut peste 500 de beneficiari, din rândul persoanelor vârstnice, persoanelor cu
dizabilităţi, copiilor talentaţi din familii defavorizate şi a familiilor cu risc de
marginalizare socială.
La mijlocul lunii noiembrie a început programul de distribuire a ajutoarelor
alimentare către persoanele cele mai defavorizate. De acest program beneficiază
peste 8.000 de persoane.
Şi în cursul anului 2011 au avut loc întârzieri la plata indemnizaţiilor de
însoţitor pentru persoanele cu handicap grav, din cauza nealocării sumelor
necesare de la bugetul de stat. La sfârşitul anului se aflau în evidenţă 5oo de
persoane cu handicap grav, cu însoţitor, şi 245 persoane cu handicap grav, cu
asistent personal.
Serviciile din cadrul S.P.A.S, au răspuns tuturor solicitărilor adresate, cu
respectarea reglementărilor legale în vigoare.

SERVICIUL PUBLIC
COMUNITAR DE EVIDENŢA PERSOANEI a soluţionat în proporţie de
În

domeniul

evidenţei

populaţiei,

100% toate solicitările cetăţenilor şi ale instituţiilor, activitatea în acest sens
materializându-se cu următoarele rezultate:persoane luate în evidenţă –
1762,cărţi de identitate eliberate – 21.346;cărţi de identitate provizorii eliberate –
725; vize de reşedinţă aplicate – 4.314; schimbări de domiciliu aferente – 12.914;
furnizări date din Registrul naţional de evidenţa persoanei – 8.529; actualizare
Registru Naţional de Evidenţa Persoanelor – 22.988 poziţii; acţiuni cu staţia
mobilă – 47; persoane puse în legalitate (15-18 ani) – 1.977; controale în case
de copii şi unităţi de protecţie – 10; cărţi de alegător eliberate – 23.442.

Pe linie de stare civilă, au fost soluţionate integral solicitările persoanelor fizice şi
juridice, activitatea materializându-se prin realizarea următorilor indicatori:
înregistrări acte de stare civilă – 7.608, din care naşteri - 4005, căsătorii - 898,
decese 2.705; operări sentinţe de divorţ – 281; operări şi transmiteri menţiuni în
actele de stare civilă – 10.377; rectificări acte de stare civilă – 59; înregistrări
tardive ale actelor de naştere, prin sentinţe judecătoreşti - 75; dosare de
schimbare de nume soluţionate – 89; transcrieri acte de stare civilă din
străinătate – 252; eliberări extrase pentru uzul organelor de stat – 741;
soluţionare cereri de la persoane fizice şi juridice - 4376; certificate de stare
civilă eliberate – 11.464.
Sintetic, activitatea serviciului public se materializează prin soluţionarea
a 59.161 solicitări venite atât din partea cetăţenilor, cât şi a autorităţilor
statului.

În cadrul SERVICIULUI JURIDIC, LOGISTIC, LICITAŢII ŞI ASOCIAŢIILE DE

PROPRIETARI, în anul 2011 s‐au investigat şi soluţionat peste 250 sesizări şi
petiţii ale cetăţenilor privind disfuncţionalităţi în activitatea asociaţiilor de
proprietari. Ponderea reclamaţiilor se referă la disfuncţionalităţi în gestionarea
problemelor acestora,mai ales privind implementarea strategiei sistemului
centralizat de încălzire, modificări neautorizare la instalaţiile comune de încălzire,
erori în repartizarea cheltuielilor comune pentru încălzire şi utilizarea proprietăţii
comune ş.a.
O modalitate practică, operativă şi eficientă de implicare în rezolvarea
problemelor cetăţenilor a constituit‐o organizarea, pe cartiere, a întâlnirilor de
lucru ale primarului şi viceprimarului cu asociaţiile de proprietari şi cetăţenii,
astfel încât tîrgumureşenii să fie corect informaţi despre principalele obiective ale
administraţiei şi, în cunoştinţă de cauză, să se implice în susţinerea lor. Aici
amintim organizarea a două dezbateri publice privind tăierile de arbori şi
participarea la dezbaterile privind unele proiecte de interes ale oraşului.
Prin intermediul acestui serviciu ne‐am implicat şi în îmbunătăţirea şi
completarea actelor normative din domeniu, înaintând mai multe propuneri de

amendamente la legea şi normele de aplicare ale legii privind organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari. 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. Avem indicii că
propunerile pentru revocarea reglementărilor privind anularea penalităţilor de
întârziere, sunt susţinute şi promovate de către MAI . Recent, am făcut
propuneri concrete pentru completarea Proiectului de Lege privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea
condominiilor (care va înlocui legea nr. 230/2007), în sensul de a se menţine
reglementările care vizează raporturile dintre administraţia publică locală şi
asociaţiile de proprietari.
Implementarea programului de măsuri de intervenţie pentru creşterea
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe a presupus o implicare susţinută
a Primăriei, prin serviciul specializat, fapt ce s‐a materializat în finalizarea
lucrărilor pentru 38 blocuri contractate în 2009, municipiul Târgu‐Mureş situându‐
se pe un loc fruntaş, la nivel de ţară. Astfel, în perioada 2008 – 2011 s‐au reabilitat
în municipiul Târgu‐Mureş, în total, 62 de blocuri cu 2.310 apartamente, costurile
totale fiind de cca. 28.531.885 lei ( 50 % de la bugetul de stat, 30 % din bugetul
local şi numai 20 % de la asociaţiile de proprietari ). Este important de subliniat că
s‐a reuşit utilizarea integrală a sumei disponibilizată din bugetul de stat, fapt ce s‐
a constituit într‐un sprijin real pentru populaţia oraşului.
În anul 2011 s‐au contractat şi executat lucrările de intervenţie la 21 de blocuri
de locuinţe, cu 780 de apartamente, costurile totale fiind de 13.593.731 lei.
Alte 200 blocuri sunt pe lista de aşteptare. Pentru anul 2012, Municipiul
Tîrgu‐Mureş şi‐a propus să reabiliteze 50 de blocuri, din care, pentru 13 blocuri
(710 apartamente) s‐au întocmit auditul energetic şi proiectele de execuţie şi s‐au
lansat procedurile legale pentru contractarea lucrărilor de execuţie. De
asemenea, este în fază de finalizare elaborarea auditului energetic şi
documentaţia de execuţie pentru 18 blocuri cu cca 750 de apartamente.

Menţionăm că pentru toate blocurile reabilitate termic prin programul
guvernamental, coordonat de primarul municipiului, se înmânează asociaţiilor de
proprietari, gratuit, certificatul de performanţă energetică a clădirii reabilitate
termic.
Este important de cunoscut că implementarea măsurilor de intervenţie pentru
creşterea performanţei energetice se face cu respectarea normelor de calitate,
măsuri care trebuie să reducă semnificativ costurile de încălzire a apartamentelor
până la maximum 100 Kwl/mp suprafaţă utilă/an, în condiţiile respectării
standardelor de cost pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice.
ADMINISTRAŢIA COMPLEXULUI DE AGREMENT ŞI SPORT „MUREŞUL”
Lipsa unui bazin acoperit de înot, în municipiu, care să îndeplinească condiţii de
utilizare şi în sezonul rece, a determinat Primăria Municipiului Tîrgu‐Mureş la
găsirea unei soluţii. Astfel în anul 2010 s‐a licitat proiectarea şi întocmirea
documentaţiei necesare autorizării în vederea execuţiei lucrărilor de extindere şi
modernizare a vestiarelor şi acoperirea bazinului cu dimensiuni olimpice, din
Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul », cu un balon presostatic
protector,investiţie care se cifrează la 1.057.000,00 de lei. Prin acoperirea
bazinului olimpic cu un balon presostatic protector se va asigura utilizarea
bazinului în perioada sezonului rece, se creează condiţii necesare pentru
pregătirea sportivilor mureşeni. Pe timp de vară, bazinul se poate descoperi prin
plierea balonului. La finele anului 2010 s‐a trecut la predarea amplasamentului şi
la organizarea de şantier. La începutul lunii ianuarie 2011 s‐au făcut lucrările de
trasare şi balizare, săpături pentru fundaţia construcţiei de la vestiar şi centrala
termică. Termen de finalizare, prima decadă a lunii decembrie 2011.
Balonul presostatic este de fabricaţie italiană, calitate europeană cu
dimensiunile de ( 60 x 37,50 m), înălţime 10 m, de culoare alb‐albastru şi pereţi
dubli. Este încălzit cu 2 turbosuflante pe gaz cu o putere de 800 kw. Se asigură o
temperatură a ambientului şi a apei de 280C. Sunt asigurate toate condiţiile
pentru desfăşurarea de competiţii la nivel naţional şi internaţional (pentru înot şi
polo cu porţi, culoare, tabelă de marcaj), 5 tribune cu o capacitate de 100 locuri, şi
80 de locuri bănci şi scaune. Pentru prevenirea de evenimente neplăcute suntem

dotaţi cu 8 colaci de salvare, 2 uşi suplimentare la capetele balonului presostatic
pentru evacuare ( ieşire ) în siguranţă a publicului.
Prin H.G. nr.883 din 18 august 2010 s‐a aprobat transmiterea din domeniul
public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Clubul Sportiv
« Mureşul » Tîrgu‐Mureş în domeniul public al municipiului Tîrgu‐Mureş şi în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Tîrgu‐Mureş a unor imobile,
construcţii şi terenuri : imobil 2843 situat în Tîrgu‐Mureş str.Plutelor nr.1,
Stadionul municipal situat în Tîrgu‐Mureş, Parcul Sportiv Municipal nr.4,
terenuri pentru tenis de câmp situate în Tîrgu‐Mureş, Parcul Sportiv Municipal
nr.4, bac de iarnă, centrală termică, sală de sport Administraţia Complexului de
Agrement şi Sport « Mureşul » a fost împuternicită cu inventarierea şi înscrierea
în evidenţe a imobilelor, construcţiilor si terenurilor enumerate mai sus.
Cu ajutorul unei firme de specialitate SC Cad Master SRL s‐a realizat
documentaţia topografică în urma căreia a fost emis extrasul de Carte Funciară,
pentru Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi pentru Parcul Sportiv
Municipal, respectiv întăbularea pe Municipiul Tîrgu‐Mureş.
Din momentul în care am devenit proprietari pe activele din H.G.
nr.883/2010 am procedat la inventarierea şi evaluarea lor. Astfel unele obiective
le‐am conservat iar, altele le‐am cuprins în buget pentru investiţii şi reparaţii. În
aprilie 2011 am demarat lucrările de reparaţii pentru fostele terenuri de fotbal şi
tenis inclusiv imobilul mini‐hotel pentru sportivi pe suprafaţa de 2,79 ha. Avem
astfel 2 terenuri de fotbal cu dimensiunile standard de 120 x 78 cu gazon natural
şi sistem automatizat de irigaţii cu rezervor tampon de 100 mc.apă şi motounelte
pentru întreţinut iarba. Sunt realizate 6 terenuri tenis de câmp cu suprafaţa de
3985 mp. din care 5 cu suprafaţa activă pe zgură şi unul pe suprafaţă artificial,.
împrejmuiri din gard înalt de 4 ml din metal şi plasă îmbrăcată în plastic,parcare
pentru 40 de locuri auto pentru deservirea activităţii din complexul sportiv,
clădirea mini‐hotel cu suprafaţa construită 827 mp şi suprafaţa desfăşurată de
1265 mp.la parter cu sală de mese şi bucătărie, vestiare, grupuri sanitare, sală de
forţă, sală de recuperare cu bazin, birouri, holuri, spălătorie , cabinet medical etc.,

la etaj 15 camere de locuit cu grup sanitar propriu, terasă în aer liber cu mobilier
de agrement pentru petrecerea timpului liber.

În primăvara anului 2011 respectiv începând cu luna aprilie am trecut la
reabilitarea terenului de fotbal old‐boys, baschet şi tenis cu piciorul. Astfel
s‐au executat lucrări de aplicare a unui material de ultimă generaţie pe
suprafaţa activă a terenului de sport format din granule de plastic turnat
(pudretă). Terenurile sunt marcate conform regulamentului de joc pe
fiecare sport în parte şi dotate cu porţi respectiv fileu şi coşuri de baschet.
Pe marginea terenurilor am confecţionat bănci de rezervă şi am refăcut
mobilierul de agrement şi urban.
În sezonul estival 2011 s‐au vândut 46.617 bilete intrare copii, 100.755
bilete intrare adulţi, 3 abonamente intrare familie, 84 abonamente intrare adulţi,
32 abonamente intrare copii.
Totalul încasărilor în 2011 (vânzarea biletelor, închirieri, abonamente, taxe
ocupare teren construcţii, terase şi prestări servicii) se cifrează la aproximativ
1.462.165,21 lei.
În ultima săptămână a lunii august a fost organizat festivalul internaţional
de muzică Peninsula, cu o participare record de spectatori (55.000 – 60.000 de
spectatori), formaţii de muzică pe gustul publicului vizitator din ţară şi străinătate
unde Primăria Municipiului Tîrgu Mureş a fost direct implicată, inclusiv prin
asigurarea tuturor condiţiilor unei asemenea festival.
La Bazinul Acoperit Piscină « ing.Mircea Birău » a fost elaborat studiul de
fezabilitate, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie pentru mansardarea
bazinului. În 2011 s‐a refăcut sistemul de amplificare intern, se va modifica
sistemul de taxare şi sistemul de acces – schimbarea sistemului cu încasare la
ieşire . S‐au executat lucrări de reparaţii la sauna‐cabină de aburi TYLO.
Pentru păstrarea gazonului de iarbă, în perioada verii caniculare şi
secetoase, am extins şi modernizat sistemul de irigaţii şi am dotat CASM –ul cu

motounelte pentru întreţinerea gazonului. Astfel am reuşit să irigăm întreaga
suprafaţa înierbată în zona bazinului cu dimensiuni olimpice.
În clădirea situată lângă terenurile de sport s‐au amenajat şi modernizat
vestiare şi grupuri sanitare pentru sportivi. Am eficientizat calitatea serviciilor şi
am creat condiţii civilizate pentru păstrarea echipamentelor sportive şi a
îmbrăcămintei de schimb, a celor care închiriază terenurile de sport din complex
Plimbările în aer liber şi jocul alături de copii noştri, în parcurile de joacă
pentru copii, trebuie să ofere siguranţă, linişte. În acest sens am amenajat „Parcul
copiilor” pe căsuţe din lemn cu tobogan 6 buc., leagăne 2 buc., balansoare 3 buc.,
tobogane 4 buc., gropi de nisip îngrădite cu un gard viu colorat executat în regie
proprie. Zona din jurul bazinelor de îmbăiere a fost dotată cu mobilier de
agrement – şezlonguri, balansoare, umbrele, mobilier de grădină – pergole şi
foişoare, inclusiv material dendro‐floricol. Calitatea apei din bazinele de îmbăiere
reprezintă o prioritate esenţială, în acest sens a fost automatizată şi eficientizată
instalaţia de spălare a filtrelor de la staţia de tratare a apei.

În cadrul ADMINISTRAŢIEI CREŞELOR, formată dintr‐un compartiment
administrativ şi cele 6 creşe, a fost dată în folosinţă Creşa nr. 6 de pe strada
Remetea nr. 35, achiziţionându‐se, pentru această unitate, obiecte de mobilier,
saltele pătuţ, pături, lenjerie de pat, perdele şi galerii, covoare, obiecte inox
pentru bucătărie, prosoape, obiecte electrocasnice (frigider, maşină de spălat,
aspirator etc.). Din fondul pentru materiale consumabile, s‐au cumpărat materiale
pentru dezinfecţie şi curăţenie, medicamente şi materiale sanitare. Au fost
reabilitate şi mansardate Grădiniţa nr. 19 şi Creşa nr. 3 de pe strada Marinescu. La
toate creşele s‐au efectuat dezinsecţia şi deratizarea. Tot de Administraţia
Creşelor aparţine şi punctul de distribuire gratuită a laptelui praf pentru copiii cu
vârsta de până la un an. A fost distribuită cantitatea de 72,8 kg lapte praf.
Proiectele prioritare majore pentru anul 2012 constau în elaborarea unui proiect
– studiu de fezabilitate pentru înfiinţarea de noi creşe pe strada Apaductului,

reparaţii curente la cele 6 creşe, dotarea acestora cu obiecte de inventar,
achiziţionarea unei autoutilitare pentru transportul alimentelor.
Onorând numele de „oraş al florilor”, ne‐am preocupat, şi în 2011, de
amenajarea zonelor verzi ale municipiului, de asigurarea materialului dendro‐
floricol, de efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere. În sere şi pe câmpurile
de producţie ale ADMINISTRAŢIEI SERELOR, PARCURILOR ŞI ZONELOR

VERZI (A.S.P.Z.V.) s‐au produs următoarele cantităţi de material săditor dendro‐
floricol: răsaduri floricole de primăvară – vară înmulţite prin seminţe – 50.720 de
bucăţi; răsaduri floricole de primăvară‐vară înmulţite prin butaşi – 37.200 de
bucăţi; răsaduri de plante bienale – 33.300 de bucăţi; Canna indica – 6.400 de
bucăţi; arbori ornamentali din specii foioase – 2.210 de bucăţi; arbori ornamentali
din specii răşinoase – 1.487 de bucăţi; arbuşti ornamentali – 9.422 de bucăţi;
trandafiri – 155 de bucăţi; plante floricole la ghiveci pentru diferite ocazii – 2.525
ghivece; flori tăiate – 9.000 de fire.
Materialul dendro‐floricol produs a fost destinat satisfacerii nevoilor proprii ale
municipiului şi valorificării pe piaţa liberă şi la terţi, respectiv cetăţenilor care
doresc să‐şi înfrumuseţeze locuinţele, balcoanele sau grădinile.
În parcurile din municipiu este amenajată, sub formă de rondouri, rabate, scuaruri
şi jardiniere, suprafaţa de 16. 250 mp, care a fost plantată de două ori: o dată ‐
primăvara, cu specii floricole anuale şi perene (Salvia, Dalia, Verbena, Petunia,
Canna indica ş.a.), şi o dată ‐ în toamnă, cu specii floricole bienale (Miozotis,
Viola, Bellis) şi bulboase (lalele etc. )
În parcurile din municipiu au fost plantate 206.471 de fire de răsaduri de flori, din
care 91.205 de fire au fost achiziţionate din import, şi au fost plantaţi 1.516 de
arbori (tei, paltini, mesteceni, platani, tuia, ienupăr etc.), pe aliniamentele
stradale, în parcuri, la asociaţiile de proprietari. Au fost plantaţi 3.983 de arbuşti
ornamentali (sub formă de garduri vii) din speciile: Spiraea wanhoutei, Spiraea
bumalda, Spiraea bilardi, Ligustrum, Deutzia, Buxus, Hibiscus, Philadepphus,
precum şi 115 trandafiri.

Odată producţia realizată şi plantată, în parcuri s‐a trecut la executarea lucrărilor
de întreţinere a suprafeţelor plantate, atât la culturile floricole, cât şi la cele
arboricole de pe aliniamentele stradale şi parcuri, prin lucrări de udat, plivit,
prăşit, cizelat, lucrări de formare a coronamentului, astfel încât parcurile, zonele
verzi şi aliniamentele stradale să păstreze, pe tot parcursul anului, un aspect
plăcut, corespunzător din punct de vedere peisagistic. S‐au efectuat, de
asemenea, tunsul şi cositul gazonului, greblatul, încărcatul şi transportul ierbii şi al
resturilor vegetale de pe suprafaţa de peste 90 de hectare ocupată cu parcuri şi
zone verzi, suprafaţă ce a fost cosită, în medie, de 5,5 ori. În ce priveşte gardurile
vii, acestea au fost cosite în medie de 4 ori, pe o lungime de 8.500 de metri.
S‐au făcut tăieri de corecţie, egalaj, ridicări de coronament, tăieri de formare a
coroanei şi regenerare la un număr de 9.505 de arbori ornamentali şi tăierea rasă
a 391 arbori bătrâni, scorburoşi, uscaţi, care au pus în pericol nu numai circulaţia
pietonală, ci şi clădiri, reţele de canalizare, reţele de curent electric, telefonie şi
cablu. Aceste lucrări s‐au realizat pe 25 aliniamente stradale, 9 unităţi de
învăţământ şi 54 de asociaţii de proprietari din cartierele din oraş (integral) şi 99
de asociaţii (parţial).
Toate cele arătate mai sus au fost realizate din producţie proprie şi, o parte, prin
cumpărare de la terţi, iar lucrările au fost efectuate cu personalul propriu încadrat
la ASPZV.
Pentru anul 2012, ne propunem: producerea şi plantarea a 183.100 de răsaduri
de plante anuale şi pentru mozaic, producerea şi plantarea a 60.000 de răsaduri
de plante bienale, producerea a 21.000 de butaşi înrădăcinaţi din diferite specii de
arbuşti ornamentali, producerea a 1.700 de arbori ornamentali din diferite specii,
plantarea a 9.000 de arbori şi arbuşti ornamentali în parcurile, zonele verzi şi
aliniamentele stradale din municipiu, plantarea şi întreţinerea, prin lucrări de
plivit, prăşit, udat, a suprafeţei de 16.520 mp de rondouri, rabate, scuaruri,
jardiniere, ridicări de coronament şi tăieri rase la arbori şi arbuşti ornamentali de
pe arterele de circulaţie, parcuri şi zone verzi, precum şi din cartierele de locuinţe,
reamenajarea parcului din Piaţa Trandafirilor.

Stimaţi târgumureşeni, vă reamintesc că, potrivit legislaţiei în vigoare, aveţi
obligaţia de a întreţine zona verde aferentă imobilelor în care locuiţi sau vă
desfăşuraţi activitatea, de a sesiza serviciul de specialitate al primăriei asupra
stării în care se găsesc arborii şi arbuştii din imediata vecinătate a caselor sau
blocurilor de locuit, în vederea luării măsurilor care se impun. Vă rugăm să vă
îndepliniţi această obligaţie cetăţenească pentru a preîntâmpina posibile
evenimente nedorite (ruperea ramurilor, căderea copacilor etc.) datorate unor
fenomene naturale.
SERVICIUL PUBLIC DE UTILITĂŢI MUNICIPALE s‐a axat pe implicarea activă în
organizarea şi asigurarea desfăşurării evenimentelor culturale majore ale oraşului,
a altor evenimente ce s‐au desfăşurat în 2011 în Cetatea Medievală, Centrul
Cultural Mihai Eminescu Teatrul de Vară şi Platoul Corneşti: tabere de creaţie,
spectacole de teatru în aer liber şi spaţii neconvenţionale, permanentizarea
stagiunilor teatrale în Bastioane, concerte, recitaluri cu caracter cultural artistic în
spaţii interioare şi exterioare; colocvii, conferinţe, expoziţii de pictură şi artă
plastică, seminarii cu teme cultural‐artistice; festival de film; activităţi şi
evenimente cu caracter intercultural şi interetnic; acţiuni şi spectacole cu
reprezentaţii din zona teatrului clasic / medieval până la modernismul avangardist
al sec. XXI; festivaluri folclorice şi etnografice; târguri meşteşugăreşti, evenimente
complexe pentru copii; lansări de cărţi, reviste; întâlniri cu oameni de cultură şi de
afaceri; manifestări organizate de asociaţii, organizaţii şi firme private cu caracter
naţional şi internaţional .
Pentru funcţionarea generală a Cetăţii, Teatrului de Vară, Centrului Cultural Mihai
Eminescu, Casei de Oaspeţi, Platoului Corneşti şi a celorlalte obiective din cadrul
S.P.U.M. facilităţile funcţionale sunt absolut necesare. Acestea au constat în 2011
în: începerea lucrărilor pentru reamenajarea şi conservarea Cetăţii Medievale
(noiembrie 2011), amenajarea şi asigurarea logisticii pentru evenimentele majore
din Cetate, Platoul Corneşti, Centru şi alte locaţii: Zilele Târgumureşene, Serbările
copilăriei, Festivalul vinului şi a artei meşteşugăreşti, Orăşelul copiilor, Târgul de
Crăciun.

Au fost parcurse procedurile pentru începerea şi executarea lucrărilor la
Cetate, din fonduri europene; reabilitarea şi refuncţionalizarea Cinematografului
Arta (august 2011 – ianuarie 2012); lucrări de întreţinere la Centrul Cultural Mihai
Eminescu. Preocupare deosebită pentru locaţiile de agrement: lucrări la pista de
alergare, trenuleţ, pista de săniuş, lucrări de întreţinere la parcul copiilor ‐
obiective noi de joacă, noi suprafeţe cu dale de cauciuc, mese de tenis, mobilier
pentru parcuri – (aprilie – mai), patinoar, terenuri de tenis şi badminton.
Inaugurarea zonei de fitness (august); realizarea obiectivului „Căsuţa din
pădure” (octombrie); poiana verde cu poveşti (iunie); acţiunea plantarea brazilor
la Platou ( mai ); amenajarea zonelor de acces, parcări, trotuare, poteci etc.
(aprilie – iunie),lucrări de amenajare şi dotare Club Tineret ( mai ‐ iulie) sunt de
asemenea activităţi derulate în perioada la care facem referinţă.

În anul 2011, la SERVICIUL CONCESIONĂRI, ÎNCHIRIERI RESPECTAREA

DISCIPLINEI CONTRACTUALE din cadrul Direcţiei Economice,

au fost
încheiate 75 de contracte de concesiune, urmare a solicitărilor depuse de
persoane fizice şi juridice în vederea concesionării unor suprafeţe de teren
aparţinând Municipiului Tîrgu‐Mureş.Prin procedura concesionării directe au fost
încheiate 21 de contracte a căror valoare se ridică la 1.108 euro/an.
În cursul anului au fost promovate 16 materiale, având ca rezultat încheierea a
10 contracte, în valoare de 8.040 euro/ an. Valoarea totală a contractelor de
concesiune încheiate în 2011 este de 13.512 euro/an (aproximativ 58.100 lei, la
un curs de 4,3 lei/euro).

Au fost organizate proceduri de licitaţie şi cereri de oferte în urma cărora au fost
încheiate 261 de contracte de achiziţii publice şi 34 de acte adiţionale în valoare
totală de 113.899,182 lei (aproximativ 26.488.181 euro şa un curs de 4,3
euro/mp).
Valoarea totală a contractelor de închiriere încheiate în 2011 este de 9.311 lei /an
(aproximativ 2.165 euro/an, la un curs de 4,3 lei /euro). Pentru vânzarea unor

imobile au fost încheiate 25 de contracte de vânzare, în valoare totală de
5.671.900 lei, reprezentând aproximativ 1.319.046 euro la un curs de 4,3
euro/mp. Au fost încheiate 13 contracte de cumpărare a unor imobile necesare
realizării diverselor proiecte de modernizare derulate de municipalitate, valoarea
acestora fiind de 332.031 euro, reprezentând aproximativ 1.427.733 de lei, la un
curs de 4,3 euro/mp. Prin procedura de cumpărare directă au fost atribuite 39 de
contracte de lucrări, 96 de contracte de servicii şi 54 de contracte de produse,
valoarea totală a contractelor încheiate prin procedura de cumpărare directă
fiind de 6.762.718 lei.

SERVICIULUI JURIDIC din cadrul DIRECŢIEI JURIDICE,
CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
Activitatea

specifică instanţei de judecată a fost concretizată în reprezentarea intereselor,
Primarului Municipiului Tîrgu ‐ Mureş, Primăriei Municipiului, Consiliului Local al
Municipiului şi Municipiului Tîrgu‐Mureş.
Pe parcursul anului 2011 s‐au înregistrat un număr de 75 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 182 de dosare, din care 44 au fost câştigate, 26
admise (pierdute), 14 suspendate, 3 perimate şi 95 se află pe rolul instanţelor de
judecată în diverse stadii procesuale.
Dintre aceste dosare unele au o importanţă deosebită datorată obiectului
lor: acţiune în revendicare privind delimitarea domeniului public al judeţului de
domeniul public al municipiului, în sensul constatării că imobilul situat în P‐ţa
Trandafirilor nr. 5, Casa Apollo face parte din domeniul public al municipiului,
dosar aflat pe rolul Tribunalului Mureş; dosarul având ca obiect plângerea
împotriva Încheierii CF nr. 62788 /14.11.2008, plângere prin care s‐a dispus
întabularea dreptului de proprietate cu titlu de atestare a domeniului public în
cotă de 1/1 asupra terenurilor şi construcţiilor în suprafaţă de 1422 mp (P‐ţa
Trandafirilor nr. 5 Casa Apollo, dosar aflat pe rolul Judecătoriei Tîrgu‐Mureş; dosar
având ca obiect acţiune în contencios administrativ privind anularea parţială a
Anexei nr. 1, poziţia 105 la HG nr. 867/2002 precum şi anularea parţială a unor

înscrisuri din Anexa nr. 1 la HG nr. 964/2002 (este vorba de suprafaţa de 20 ha
teren care trebuia să fie atribuit pentru construirea Spitalului Clinic Universitar de
Urgenţă , teren care s‐a transmis din administrarea Ministerului Sănătăţii şi
Familiei în proprietatea judeţului Mureş fără consultarea prealabilă a autorităţii
publice locale. Dosarul, în care avem calitatea de reclamanţi, se află pe rolul Curţii
de Apel în rejudecare).
În ce priveşte litigiile având ca obiect anularea unor hotărâri ale Consiliului
Local al Municipiului Tîrgu‐Mureş, menţionăm litigiul având ca obiect suspendarea
şi anularea HCL nr. 354/2011 privind aprobarea listei proprietarilor asupra
terenurilor supuse exproprierii în vederea realizării obiectivului de investiţii
„Racord stradal D‐dul Burebista” şi HCL nr. 323/2011 privind declararea de
utilitate publică şi de interes local de investiţii „Racord stradal B‐dul Burebista”,
aflat pe rolul Tribunalului Mureş.
De menţionat este faptul că, s‐au promovat acţiuni în contencios
administrativ de către terţi împotriva actelor administrative emise la nivelul
autorităţii administraţiei publice locale, în special a acţiunilor în contencios
administrativ promovate de diferite asociaţii având ca obiect de activitate
protecţia mediului înconjurător, în speţă Asociaţia ,,Valea Soarelui,, Asociaţia
,,Civitas Nostra”, pecum şi de Centrul de Resurse Juridice Bucureşti, având ca
obiect comunicarea informaţiilor de interes public, acţiuni care au fost respinse.
Pe parcursul anului 2011 au fost soluţionate 250 de notificări prin
restituirea în natură a imobilelor solicitate, prin respingere şi prin propunerea de
acordare de măsuri reparatorii prin echivalent. Sunt nesoluţionate 8 notificări din
totalul de 1720 câte au fost înregistrate, un număr de 108 fiind redirecţionate
către alte instituţii competente în soluţionarea cererilor depuse în temeiul Legii
reparatorii nr. 10/2001, republicată.

Din punct de vedere statistic, activitatea desfăşurată în cursul anului 2011
de către SERVICIUL DE AUTORITATE TUTELARĂ, s‐a concretizat astfel: 205
anchete sociale la solicitarea instanţelor de judecată în cauzele de divorţ cu

minori, reîncredinţare minori, precum şi în cauzele privind suspendarea sau
amânarea executării pedepsei, aflate pe rol,204 referate şi proiecte de dispoziţii
pentru numire de curatori pe seama bolnavilor psihici care urmează a fi puşi sub
interdicţie; 124 referate şi proiecte de dispoziţii pentru instituirea de tutele,
încetarea acestora prin decesul persoanelor puse sub interdicţie judecătorească şi
încuviinţări date tutorilor pentru efectuarea unor operaţiuni sau demersuri pentru
interzişi; 67 referate şi proiecte de dispoziţii în scopul numirii de curatori pe
seama minorilor, încuviinţări date părinţilor pentru asistarea sau reprezentarea
acestora în faţa notarilor publici, organelor judecătoreşti sau ale administraţiei
publice la efectuarea unor operaţiuni juridice; sub aspectul asistării persoanelor
vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere de către delegaţii autorităţii
tutelare, precizăm că au fost asistaţi şi s‐au întocmit 17 anchete sociale, conform
Legii 17/2000;
La solicitarea D.G.A.S.P.C. s‐au efectuat 239 anchete sociale în scopul luării
unor măsuri de ocrotire, precum şi monitorizării asupra 239 minori.
S‐au întocmit un număr de 141 anchete sociale necesare completării
dosarelor în cadrul programului naţional “Bani de liceu”, Bani pentru calculator”,
Burse sociale pentru studenţi, precum şi 41 referate şi proiecte de dispoziţii în
scopul numirii de curatori pe seama persoanelor care din motive de sănătate sau
din alte motive, deşi capabile nu se pot reprezenta.
Întrucât, de la data de 1 octombrie 2011 a intrat în vigoare noul Cod Civil,
activitatea serviciului s‐a concretizat de asemenea în consilierea şi întocmirea
cererilor necesare solicitanţilor.
ACTIVITĂŢILE CULTURALE, derulate prin SERVICIUL DE ACTIVITĂŢI
CULTURALE, SPORTIVE ŞI DE TINERET s‐au bucurat şi în 2011 de atenţia
noastră deosebită şi, în ciuda crizei pe care o traversăm, nu am renunţat la
organizarea sărbătorilor oraşului, chiar şi din fonduri mai reduse.
Cu ocazia zilei de 24 Ianuarie, în sala mare a Palatului Culturii a avut loc un
spectacol festiv, urmat de Hora Unirii în Piaţa Teatrului.
Luna martie a fost dedicată, ca de obicei, omagierii concitadinelor noastre,
printr‐un spectacol omagial, organizat în Sala Polivalentă, şi a manifestării „Un
mărţişor pentru persoanele vârstnice”, la Complexul President.
Cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, în perioada 28‐29 mai 2011 s‐au
organizat, sub cupola Zilelor Târgumureşene, manifestări culturale dedicate

copiilor, în Cetatea Tîrgu‐Mureş, Centrul Cultural Mihai Eminescu etc., pe scenă
fiind prezentate diverse spectacole cu şi pentru copii.
Organizarea celei de a XV‐a ediţii a Zilelor Tîrgumureşene a prilejuit
organizarea de spectacole de diverse genuri, concursul „Miss Tîrgu‐Mureş” etc.,
manifestările bucurându‐se de o maree audienţă la public. Centrul Cultural Mihai
Eminescu a găzduit întâlnirea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie,
momnt de intensă emoţie şi bucurie. Pe scenele din Teatrul de Vară, Cetatea
medievală şi Centrul Cultural Mihai Eminescu s‐au desfăşurat spectacole pentru
toate categoriile de vârstă şi socio‐profesionale, numărul spectatorilor fiind
dovada succesului acestor manifestări. Programele culturale alternative
organizate în diferite puncte ale oraşului au contribuit la creşterea nivelului
manifestării.
La 3 octombrie o fost organizată, cu ocazia Zilei Internaţionale a
Vârstnicilor, o manifestare la Complexul President, la care au participat peste
3.000 de persoane de vârsta a treia.
În perioada 21‐23 octombrie s‐a desfăşurat tradiţionalul Târg de Artă
Meşteşugărească, pe scena din Cetate având loc spectacole de muzică uşoară ce
au reunit personalităţi de prestigiu ale genului.
Cu ocazia Zilei Naţionale a României a avut loc un spectacol de gală, cu
participarea unor ansambluri folclorice profesioniste şi de amatori şi a unor
cunoscuţi interpreţi.
Sărbătorile de iarnă au fost inaugurate, oficial, la începutul lunii decembrie,
când s‐au aprins luminile bradului de Crăciun, amplasat la ceasul floral din centrul
oraşului, moment însoţit de un impresionant foc de artificii. Serbări ale iernii au
avut loc în Piaţa Trandafirilor şi în Piaţa Teatrului din municipiu. De asemenea, a
fost organizat tradiţionalul concert de colinde susţinut de corurile cultelor din
Tîrgu‐Mureş, în balconul primăriei.
Revelionul pensionarilor şi Revelionul în stradă au marcat sosirea lui 2012.
Activitatea sportivă a fost susţinută de‐a lungul acestei perioade 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 încheiate contracte de
asociere cu cluburile: Fotbal Club Municipal Tîrgu‐Mureş – fotbal Liga I şi fotbal

feminin; Baschet Club Mureş – baschet Liga a I‐a; C.S. Universitar – volei
feminin Liga a I‐a ; Clubul Sportiv City’Us – Futsal Liga a I‐a (Campioană
Naţională şi câştigătoarea Cupei României).
Implicarea Primăriei în sprijinirea acestor cluburi a avut rezultate
benefice, după cum am arătat, în anul 2011, obţinându‐se performanţe de
excepţie. De asemenea, au fost organizate acţiuni în colaborare cu diverse
structuri sportive, dintre care amintim: organizarea activităţilor sportive din
cadrul Zilelor Tîrgumureşene (19 competiţii, concursuri şi demonstraţii),
organizarea Cupei Mărţişorului la box, organizarea olimpiadei sportive a
preşcolarilor, organizarea, în colaborare cu LPS „Szasz Adalbert”, a turneului
internaţional de fotbal „Cupa Prieteniei – Kiss Istvan”.
În vederea petrecerii într‐un mod organizat a timpului liber, Primăria
Municipiului Tîrgu‐Mureş, prin serviciul de specialitate, coordonează
activitatea de minifotbal în complexul Weekend, unde se desfăşoară 3
campionate: Old Boys‐40 (sâmbătă), Old Boys‐35 şi Campionatul 7+1
(duminică).
În anul 2011, la GRĂDINA ZOOLOGICĂ din Tîrgu‐Mureş, aflată într‐un
amplu proces de reabilitare şi modernizare, au fost realizate următoarele
obiective: padoc – semirezervaţie urşi, padoc – semirezervaţie ierbivore,
pavilion şi ţarcuri pentru feline, padoc‐ girafe şi elefanţi, pavilion pentru păsări
de baltă, curăţarea lacului şi acoperirea cu plasă, alee de vizitare pentru noile
construcţii, foişor de observare între padocurile de urşi şi ierbivore.
Pe parcursul anului, Grădina zoologică a fost vizitată de peste 150.000
de târgumureşeni şi nu numai.
În cadrul SERVICIULUI FOND FUNCIAR ŞI REGISTRUL AGRICOL , cu
prioritate au fost soluţionate cererile depuse de persoanele fizice în baza Legii
nr. 247/2005, iar în urma circularelor primite de la Autoritatea Naţională
pentru Restituirea Proprietăţilor, au fost reanalizate şi completate cu alte acte
doveditoare a proprietăţii pentru întocmirea dosarelor de despăgubiri,
validate atât în baza Legii 1/2000 cât şi a legii 247/2005 – în total 647 de
dosare, din care 542 de cereri au fost soluţionate de Comisia municipală de

fond funciar şi înaintate Comisiei judeţene pentru validare şi emiterea de
hotărâri în acest sens.
În anul 2011 a fost întocmită documentaţia necesară fiind eliberate 10
titluri de proprietate pentru persoane fizice care au depus cereri de
revendicare în baza legii 247/2005, au fost emise 10 ordine ale prefectului
pentru restituirea în natură a terenurilor expropriate, solicitate de foştii
proprietari în baza legii 247/2005, respectiv 15 ordine pentru terenurile
aferente caselor de locuit ce se încadrează în prevederile art. 36 din legea nr.
18/1991 republicată.
În perioada la care ne referim, pe rolul instanţelor de judecată au fost
33 de dosare având ca obiect fond funciar, din care 12 – nou înregistrate, şi 15
finalizate, cu sentinţe definitive şi irevocabile.
Au fost înregistrate 5.610 poziţii în 91 de volume referitoare la
persoane fizice străinaşi, un volum – persoane juridice locale şi un volum –
persoane juridice străinaşi şi au fost încheiate 9 contracte de arendare teren
agricol şi două contracte de închiriere cu crescătorii de bovine şi ovine pentru
păşunat în zonele Remetea şi Mureşeni.
Recenzarea gospodărilor populaţiei în cadrul Recensământului General
Agricol, la nivelul municipiului Tîrgu‐Mureş s‐a realizat în proporţie de 100%.
Au fost eliberate 118 certificate de producător agricol şi s‐au înregistrat
8.162 de cereri după Registrul agricol, referitoare la: ajutor social, bursă
şcolară, alocaţii suplimentare, instanţe, spital etc.

