În conformitate cu prevederile art. 63 alin.3 lit.a din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificări, primarul
municipiului Tîrgu Mureş, dr. Dorin Florea, prezintă Raportul anual privind
modul în care a funcţionat administraţia publică municipală în anul
2012,principalele obiective realizate de către departamentele şi serviciile
municipalităţii şi cele prevăzute pentru anul în curs.

SERVICIUL
PROIECTE
INTERNAŢIONALĂ

CU

FINANŢARE

Şef serviciu – ec. Dana Ijac
Preocuparea majoră şi permanentă a Municipiului Tîrgu-Mureş o
reprezintă finalizarea cu succes a proiectelor aflate în implementare, ale
căror contracte de finanţare au fost semnate în 2009-2011, dar şi pregătirea
portofoliului de proiecte pentru următoarea perioadă de finanţare. 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 anul 2012, s-au aflat în desfăşurare 12 proiecte aferente
contractelor de finanţare semnate la nivelul anilor 2009-2012, în valoare
totală de
80 milioane de Euro. Au fost semnate 2 contracte de
finanţare pentru proiecte în valoare totală de 34 milioane Euro, au fost
finalizate 5 proiecte în valoare totală de aproximativ 21 milioane Euro,
a fost depus 1 proiect şi au fost demarate procedurile pentru depunerea
a 3 proiecte (pentru reabilitarea termică, poli de competitivitate,
infrastructura rutieră).
Pentru perioada 2014-2020 obiectivul major la nivelul municipalităţii
este să se răspundă nevoilor specifice de dezvoltare a municipiului TîrguMureş. În activitatea de identificare şi pregătire a portofoliului de proiecte
pentru următorul exerciţiu financiar s-au avut în vedere ideile de proiecte,

întocmindu-se 25 fişe de proiecte pe domeniile de transport, mediu şi
schimbări climatice, competitivitate şi eficienţă energetică, tehnologia
informaţională şi comunicaţii, educaţie, sprijinirea afacerilor, infrastructura
socială, turism.

PROIECTE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE ÎN ANUL 2012
1. Reamenajare şi conservare cetatea medievală Tîrgu Mureş

Proiectul prevede: reamenajarea a 7 bastioane şi 4 clădiri, căi de acces
pietonale, platforme interioare, piaţa cetăţii pentru crearea spatii
multifuncţionale: Centru de conferinţe, Casa Căsătoriilor, Spaţii muzeistice şi
arheologice, Centru de tineret, săli de conferinţe, expoziţii
2. Modernizare reţea stradală – tranşa I

Proiectul prevede: creşterea calităţii vieţii în municipiul Tîrgu-Mureş prin
reabilitarea a 19 străzi existente din municipiu
3. Modernizare reţea stradală – tranşa II

Proiectul prevede: creşterea calităţii vieţii în municipiul Tîrgu-Mureş prin
reabilitarea a 32 străzi existente din municipiu precum şi a reabilitării reţelei
de alimentare cu apă de pe 27 de străzi din municipiu din cele 32 cuprinse
in acest proiect.
Proiectul „Modernizare reţea stradală în municipiul Tîrgu-Mureş –
Tranşa I”, proiectul „Modernizare reţea stradală în municipiul TîrguMureş – Tranşa II” şi proiectul „Sistem de monitorizare pentru
siguranţa populaţiei” sunt incluse în Planul Integrat de Dezvoltare
Urbană.
4. MODERNIZARE ŞI REAMENAJARE SPAŢII PUBLICE DE
AGREMENT PLATOUL CORNEŞTI

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.
5. Modernizare străzi în municipiul Tîrgu-Mureş

Proiectul prevede: modernizarea şi semnalizarea rutieră a străzilor care
preiau fluxul de trafic din zonele funcţionale şi le dirijează către străzile:
Băneasa, Budiului, Livezeni, Mureşeni,Voinicenilor, Podeni, Libertăţii.
Proiectul, având ca finalitate modernizarea şi semnalizarea rutieră a străzilor
din municipiu pe o lungime de 13 km, proiectul a fost finalizat.
6. Modernizare Cămin pentru persoane vârstnice

Proiectul prevede: reabilitarea clădirii vechi de 100 de ani a căminului, prin
modernizarea unei suprafeţe de 1.248,6 mp, mansardarea unei suprafeţe de
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, pentru respectarea fluxurilor şi depozitării
alimentelor şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru beneficiarii acestuia.
Proiectul a fost finalizat.

7. Sistem

de

monitorizare

pentru

siguranţa

populaţiei

Proiectul prevede: creşterea calităţii vieţii şi sporirea gradului de siguranţă
a cetăţenilor municipiului Tîrgu-Mureş prin monitorizarea (cu 25 de camere
de supraveghere) a zonelor urbane ce prezintă pericol social şi grad de
infracţionalitate ridicat Mureşeni; Dâmbu; Calea Sighişoarei – B-dul
Pandurilor – Valea Rece.
Proiectul a fost finalizat.
Proiectul „Modernizare reţea stradală în municipiul Tîrgu-Mureş –
Tranşa I”, proiectul „Modernizare reţea stradală în municipiul TîrguMureş – Tranşa II” şi proiectul „Sistem de monitorizare pentru
siguranţa populaţiei” sunt incluse în Planul Integrat de Dezvoltare
Urbană.
8. Tîrgu Mureş - ORAŞ DIGITAL EUROPEAN

Proiectul prevede: crearea unui sistem informatic integrat care vizează
dezvoltarea programului de servicii on-line dintre administraţia publică
locală – cetăţeni – servicii deconcentrate – mediul de afaceri.
9. Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice
în municipiul Tîrgu Mureş

Proiectul prevede: dotarea serviciilor de specialitate cu echipamente
electronice şi achiziţia unor aplicaţii care să permită cetăţenilor servicii online şi realizarea primelor plăţi on-line. Proiectul a fost finalizat.
10. REABILITARE SIT POLUAT ISTORIC IAZ BATAL DE
DEŞEURI 30 HA – TÎRGU-MUREŞ
Proiectul prevede remedierea sitului poluat istoric al iazului batal de 30 ha,
de pe malul drept al râului Mureş
11. Parcuri noi în municipiul Tîrgu Mureş: Aleea Carpaţi, Aleea
Haţeg şi Aleea Vrancea

Proiectul prevede: creşterea suprafeţelor spaţiilor verzi în municipiul
Tîrgu-Mureş prin înfiinţarea/amenajarea a 3 parcuri. Investiţiile propuse
constau în construirea unor obiecte de joacă şi odihnă cuprinzând: complex
de joacă, leagăn, balansoar, bănci, coşuri de gunoi, lampadare, groapă de
nisip, foişor de lemn, etc., precum şi amenajarea terenului.
12. Reamenejarea şi modernizarea Grădinii Zoologice

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.
Proiectul a fost finalizat.

DIRECŢIA TEHNICĂ
Director exec. - ing. Racz Lucian
Director exec. adj – ing. Rodica Fărcăşan

Locuinţe ANL, str.Depozitelor, str.8 Martie
Prin Programul guvernamental de construire locuinţe pentru tineri,
program ce se desfăşoară de primărie în colaborare cu ANL, 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 amenajărilor exterioare şi a racordurilor la utilităţi
ale acestora. Au mai fost de asemenea propuse în vederea includerii în Listasinteză 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.

Locuinţe sociale din Cartierul Rovinari
Municipiul nostru a solicitat cuprinderea în Programul guvernamental
de finanţare a locuinţelor sociale destinate chiriaşilor evacuaţi din locuinţele
retrocedate, în conformitate cu prevederile OUG nr. 74/2007 a încă unui
bloc cu 20 apartamente cu 1 şi 2 camere în Cartierul Rovinari.

Locuinţe sociale în str.Remetea
În urma solicitării Municipiului Tg.-Mureş de cuprindere în
Programul guvernamental de finanaţare a locuinţelor sociale, în cursul
anului 2013 se vor demara formalităţile pentru elaborarea documentaţiilor
tehnice necesare pentru realizarea unor locuinţe sociale în zona Remetea în
colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Modernizare P-ţa Teatrului

În anul 2012 s-au continuat lucrările de reabilitare şi modernizare a
Pieţei Teatrului, care este o imagine simbol a oraşului şi a vieţii culturale a
comunităţii.
Soluţiile de reabilitare urbană au fost propuse în aşa fel încât să
respecte caracterul de monument de arhitectură al întregului ansamblu cât şi
a clădirilor monument existente în perimetrul acestuia şi urmăreşte păstrarea
aspectului general respectându-se conceptul urban care a dus la crearea
acestui spaţiu.
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: realizarea unui amfiteatru în aer liber colateral
Teatrului Naţional, în zona fostei terase a Berăriei Continental ;
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 ; reabilitarea sistemului de iluminat public

pietonal, respectiv iluminarea arhitecturală a clădirilor ; reabilitarea
utilităţilor de pe amplasament
De asemenea, se au în vedere 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 trim II 2013.

Zonă de agrement în cartierul Tudor Vladimirescu
În vederea măririi posibilităţilor de agrement în municipiul nostru, în
cartierul Tudor, pe terenul aflat 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,
skateroller), spaţii de joacă pentru copii şi clădiri anexe pentru deservirea
cetăţenilor. În acest sens, în anul 2012 s-au continuat formalităţile pentru
accesarea unor fonduri nerambursabile sau găsirea unor investitori privaţi.
Reabilitare şi modernizare imobil internat Liceul Tehnologic
Emil Dandea
După aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind această
investiţie, în anul trecut s-a licitat execuţia lucrărilor respective. În cazul în
care municipalitatea va obţine avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi sportului privind schimbarea destinaţiei clădirii în locuinţe
sociale, clădirea va avea altă destinaţie decât cea actuală (ţinând cont de

faptul că în ultimii ani clădirea nu a fost folosită în scopul pentru care a fost
construită deoarece nu au existat cereri de cazare din partea elevilor liceului
şi există la primărie un număr de peste 800 de cereri de locuinţe sociale).
Străzi în cartierul Belvedere
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.
Prelungirea Căii Sighişoarei în două direcţii – legătura cu DN13
şi DN15
În cursul anului 2012, 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. Este în curs
de finalizare procedura de expropriere pentru tronsonul de legătură cu
drumul spre Sighişoara.
Pod peste râul Mureş Zona Aleea Carpaţi
Pentru decongestionarea traficului din zona străzilor Aleea Carpaţi,
Tisei, Călăraşilor, Sinaia, Paul Chinezu, s-a propus realizarea unui nou pod
de legătură peste râul Mureş, între străzile Zăgazului şi Mureşului. Acest pod
va prelua o parte din traficul care se desfăşoară actualmente pe podul actual
peste râul Mureş. În acest scop, în anul 2012 s-au continuat formalităţile
privind obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor necesare, iar după finalizarea
acestora, în anul 2013, se va elabora şi restul documentaţiei necesare şi se
vor face toate demersurile necesare în vederea accesării unor fonduri, altele
decît cele de la bugetul local.
Prelungire strada Burebista
În vederea asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a circulaţiei
auto şi pietonale şi pentru mărirea fluenţei traficului de tranzit pe relaţia
Tîrgu-Mureş – Voiniceni şi Tîrgu-Mureş -Sâncraiu de Mureş, s-a întocmit şi
apobat Studiul de fezabilitate ce prevede extinderea B-dului Burebista până
la podul de pe râul Mureş. În anul 2013, după finalizarea procedurilor de
expropriere, vor începe lucrările aferente acestei investiţii.
Reparaţii pasaj pietonal Bulevardul 1 Decembrie 1918

Propunerea de reparaţii a pasajului pietonal din B-dul 1 Dec.1918,
reprezintă o necesitate estetică şi funcţională. Asfel, s-a gandit 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 anul 2012 s-au finalizat aceste lucrări.
Lucrări de modernizare reţea stradală a unui număr de 19 străzi
din municipiul Tîrgu Mureş tranşa I, cuprinse în Planul Integrat
de Dezvoltare urbană a Municipiului Tîrgu Mureş finanţat din
Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli urbani de creştere,
Domeniul major de intervenţie 1.1.
S-au realizat 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.
Astfel, au fost modernizate următoarele străzi:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.1
11.2
12.

STRADĂ
Alexandru Vlahuţă
Tîrnavei
Secuilor Martiri
Constantin Romanu Vivu
Zăgazului
Muntenia
Grădinarilor
Rovinari
Gheorghe Doja
Podeni (între str. Voinicenilor-str. Tisei)
Remetea I
Remetea II
Lăcrămioarei
TOTAL

LUNGIME
(m)
212
85
437
371
204
515
160
1232
970
276
390
888
227
5.967

Lucrările vor continua şi în anul 2013 pe următoarele străzi:
Nr.Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

STRADĂ
Crîngului
Dimitrie Cantemir
Sub Pădure
Suceava
Şurianu
Salcîmilor
Remetea III
Remetea IV
Remetea V
TOTAL

Lungime
64 ml
138 ml
696 ml
562 ml
267 ml
435 ml
568 ml
2057 ml
499 ml
5.286 ml

Lucrări de modernizare alei între blocuri, trotuare, accese şi parcări,
modernizare intersecţii giratorii, extindere/înlocuirea reţelelor de apă şi
canalizare în Municipiul Tîrgu Mureş

S-au executat lucrări de asfaltare, parcări, înlocuire şi extindere
reţele de apă etc., pe următoarele străzi:
Nr.
STRADĂ
Crt.
SUPRAFATĂ
1.
Modernizare str. Ştefan Ciceo Pop şi str.
1.999 mp
Vasile Lucaciu
2.
Modernizare str. Iosif Hodoş, str. Petru
6.586 mp
Maior şi str. Ion Mihuţ
3.
Modernizare
str.
Decebal,
str.
14.051 mp
Bărăganului şi str. Tisei
4.
Modernizare str. Reşiţa şi zona cuprinsă
10.536 mp
între str. Hunedoara, str. Cisnădie, str.
Gh. Doja şi str. Reşiţa
5.
Modernizare str. Rodniciei tronson pâna
13.400 mp
la str. Livezeni
6.
Modernizare B-ul 1 Decembrie 1918 –
7.850 mp
str. Sîrguinţei
7.
Modernizare str. Apicultorilor
5.325 mp

8.
9.
10.
11.
12.

Modernizare str. Pomicultorilor
Înlocuirea reţelelor de apă în str. Podeni
Extindere reţele de canalizare str.
Băneasa
Extindere/înlocuirea reţelelor de apă şi
canalizare în str. Voinicenilor
Înlocuirea reţea apă str. Insulei
TOTAL

8.280 mp
1.980 ml
610 ml
1.140 ml- apă
572
mlcanal
2.040 ml
68.027 mp
6.342 ml

Lucrările vor continua şi în anul 2013 în funcţie de resursele
financiare alocate şi pe alte zone.
Reparaţii capitale, întreţinere, reabilitare şi înlocuire conducte
de apă-canal str. Al. Papiu Ilarian
Lucrarea a fost executată pe 3 tronsoane. Primele 2 tronsoane au
fost executate în 2010 şi 2011, iar în 2012 s-a finalizat tronsonul
3, după cum urmează: reparaţii capitale, tronson între str.
Bradului şi str. B-ul 1 Decembrie 1918 pe o lungime de 425
ml ;înlocuire conductă apă şi branşamente pe o lungime de 425
ml.
Prin acest acest tronson (tronsonul3) s-a finalizat reabilitarea întregii
străzi.
Lucrări de reparaţii şi intervenţie străzi, parcări, trotuare şi
lucrări edilitare (plombări, balastări, pavări etc.) pe
următoarele străzi: reparaţii alei pietonale P-ţa Trandafirilor
(parc) - suprafaţă 3287 mp, reparaţii trotuar în P-ţa Trandafirilor
(parc) -1438 mp ; reparaţii alei pietonale cu asfalt Cart. 1848 –
4319 mp, reparaţii alei pietonale cu asfalt Cart. Unirii – 6772 mp,
asfaltare teren sport Cart. Mureşeni – 505 mp,reparaţii alei
pietonale cu asfalt Cart. Cornişa – 2757 mp, parcări str. Parîngului
– 1959 mp, parcări zona str. Rodniciei – 1204 mp, amenajare
parcare str. Haţeg, parcare la acces zona Belvedere – 1053 mp,
înlocuire conductă apă str. Rovinari – 225 ml, plombări cu asfalt
BA16 – 4590 mp, reparaţii 37 străzi balastate – 63.759 mp.

Lucrările vor continua şi în acest an în funcţie de
resursele financiare alocate şi de necesităţile apărute după trecerea
sezonului rece.
Lucrări de modernizare reţea stradală la nivelul municipiului
Tg.Mureş – tranşa II finanţat prin Programul Operţional
Regional 2007-2013, axa prioritară 1,- Sprijinirea dezvoltării
durabile a oraşelor poli urbani de creştere, Domeniul major de
intervenţie 1.1.- Planuri Integrate de Dezvoltare, sub-domeniul –
Poli
de
dezvoltare
urbană

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.
În acest an vor incepe lucrările la un număr de 24 de străzi
dintr-un total de 32 de străzi cu o lungime totală de 10530 ml
Tranşa II cuprinde modernizarea străzilor: 30 Decembrie,
Aiudului, Apaductului, Arinului, Bogatei, Dealului, Fabricii de
zahar, Fagarasului, Fantanii, Franz Liszt, Izvorului, Justitiei,
Marasti ( zona Gara Mica) , Recoltei, Retezatului, Stramba,
Sudului , Turzii, Aleea Covasna, Aleea Hateg, Bobilna, Bucinului,
Busuiocului, George Cosbuc, Milcovului, Narciselor, Nufarului,
Pacii, Panselutelor, Tisei (tr.Podul Mureş-Podeni) , Violetelor,
Voinicenilor (tr.Tisei-Mureşului), lucrările fiind în curs de licitare.

Iluminat public
Reabilitarea iluminatului public str. Al. Papiu Ilarian, versant
către cart. Tudor Vladimirescu
Reabilitarea iluminatului public pe str. Al. Papiu Ilarian s-a
realizat etapizat, concomitent cu lucrările de reabilitare menţionate şi
cuprinde demontarea stâlpilor de iluminat public existenţi, montarea de
stâlpi metalici amplasaţi la o distanţă medie de 40 m.
Etapa 1 - în anul 2010, tronson cuprins între străzile Corneşti şi
Borzeşti.( 6 stîlpi metalici zincaţi de 9m +corpuri de iluminat, racordarea la
Sistemul de Iluminat Public (SIP).
Etapa 2 - în anul 2011, tronson cuprins între str. Borzeşti şi str.M.
Viteazul (11 stîlpi metalici zincaţi de 9m, +corpuri de iluminat, racordarea la
Sistemul de Iluminat Public (SIP).
Etapa 3- tronson cuprins între strada Corneşti şi B-dul 1 Dec.1918,
realizată în anul 2012.
Perioada executării lucrărilor: iunie-septembrie
Valoarea totală a lucrărilor (Etapa 1+2+3): 328.281,62 lei
Valoarea totală a lucrărilor (Etapa 3): 131.312,65 lei
Reabilitarea iluminatului public strada Gh. Doja, tronson
cuprins între strada Toamnei şi Azomureş.
Lucrările s-au desfăşurat etapizat, respectiv în anul 2010 tronsonul
str. Toamnei-str. Rampei, în anul 2011 tronsonul strada Toamnei-strada
Budiului, în anul 2012 tronsonul -strada Toamnei – Azomureş unde, în anul
2012 s-au executat lucrări de pozare cabluri, cămine de vizitare din beton
armat, cămine branşament, tubulatură de tranzit, locală, de integrare,
fundaţii stîlpi, urmînd ca în 2013 să se monteze stâlpii metalici.
Perioada executării lucrărilor: 2012-2013
Valoarea lucrărilor: 875.710,20 lei, realizat în proporţie de 90%.
Reabilitarea iluminatului public străzile Corneşti, Garofiţei, Verii
Reabilitarea iluminatului public se realizează etapizat 2012-2013,
concomitent cu lucrările de reabilitare menţionate şi cuprinde demontarea
stâlpilor de iluminat public existenţi, montarea de stâlpi metalici zincaţi de
9m, echipaţi cu consolă (montată pe vârful stâlpului) şi corpuri de iluminat,
racordarea la Sistemul de Iluminat Public (SIP).

S-au executat lucrări de pozare tuburi din PE în trotuar pe ambele
părţi, cămine de vizitare din beton armat, cămine de branşament.
Perioada executării lucrărilor: 2012-2013
Valoarea lucrărilor: 219.419,40 (cu TVA de 24% inclus)

Reabilitare iluminat public municipiul Tîrgu Mureş-etapa II
Este motivată şi determinată de respectarea direcţiilor stabilite în
"Strategia energetică a municipiului Tg.- Mureş în iluminatul obiectivelor de
interes public" aprobată prin HCL nr.93 din 26.02.2009. Prin soluţiile din

proiectul tehnic s-a urmărit stabilirea posibilităţilor şi mijloacelor de creştere
a eficienţei energetice a SIP prin decongestionarea consumului de energie
electrică, reducerea poluăriiluminoase şi de amorsare a surselor de lumină: str. Rodniciei, tronson cuprins între str. Progresului şi str. Livezeni ; Cartier
1848, între străzile .P.Dobra şi I. Buteanu; Cartier 1848, scări între str.
Budiului şi str.Ceahlău ; Cartier 1848, scări de legătură între str.Budiului şi
str. Ciucaş ; Cartier T. Vladimirescu, cale pietonală str. Livezeni –zona bloc
nr.28 ; Cartier Mureşeni, alee acces pietonală între str. Hunedoara şi
complexul Record; Parc Diamant;Parcul Tineretului; P-ţa Trandafirilor:
reabilitare realizată cu stâlpi metalici ornamentali ;str.Mihai Viteazul
intersecţie cu str. Papiu Ilarian.
Perioada executării lucrărilor: 2012
Valoarea lucrărilor: 1.186519,39 lei
Alte lucrări de reabilitare Iluminat Public: Cartier 1848 :
reabilitare Iluminat Public, concomitent cu construcţia de canalizaţii pentru
reţelele de Fibră Optică (făcînd parte dintr-un proiect mai amplu) ; str.
Parângului : reabilitarea s-a realizat cu stâlpi metalici zincaţi de 8 m echipaţi
cu corpuri de iluminat ; str.Vlahuţă +Târnavei : reabilitarea Iluminatului
Public s-a realizat cu stâlpi metalici zincaţi de 6 m respectiv de 9 m şi
corpuri de iluminat.
Trecerea reţelelor aeriene în subteran
Construcţii canalizaţii reţele subterane de transfer de informaţie
str. Al. Papiu Ilarian

Este determinată de necesitatea reamplasării în subteran a reţelelor
aeriene existente pe str. Al. Papiu Ilarian 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.
S-au executat lucrări de pozare tuburi din PE, cămine de vizitare din
beton armat, cămine de branşament, tubulatura fiind structurată în tubulatură
de tranzit, locală şi de integrare.
Etapa 1 - în anul 2010, tronson cuprins între străzile Corneşti şi
Borzeşti.
Etapa 2 - în anul 2011, tronson cuprins între străzile Borzeşti şi M.
Viteazul.
Etapa 3 - tronson cuprins între str. Corneşti şi B-dul 1 Dec.1918,
realizată în anul 2012 .
Perioada executării lucrărilor: iunie-septembrie
Valoarea lucrărilor (Etapa 1+2+3): 449.853,85 lei
Valoarea lucrărilor (Etapa 3): 179.941,54 lei

Construcţii canalizaţii reţele subterane de transfer de informaţie
str. Gh. Doja -tronson cuprins între str. Toamnei - AzoMureş.
S-au executat lucrări de pozare tuburi din PE în trotuar pe ambele
părţi, cămine de vizitare din beton armat, cămine de branşament, tubulatura
fiind structurată în tubulatură de tranzit, locală şi de integrare.
Perioada executării lucrărilor: 2012-20113
Valoarea lucrărilor: 325.647,05 lei, realizat în proporţie de 60%
La finalizarea lucrărilor de Reabilitarea iluminatului public şi
Construcţii canalizaţii reţele subterane de transfer de informaţie TîrguMureş str.Gh. Doja, tronson cuprins între str. Budiului şi Azomureş,
s-a realizat şi asigurat calitatea spaţiului public, protecţia mediului, sănătatea
şi siguranţa locuitorilor, precum şi creşterea gradului de securitate a reţelelor
edilitare.
Construcţii canalizaţii reţele subterane de transfer de informaţie,
străzile Corneşti, Garofiţei, Verii.
S-au executat lucrări de pozare tuburi din PE în trotuar pe ambele
părţi, cămine de vizitare din beton armat, cămine de branşament, tubulatura
fiind structurată în tubulatură de tranzit, locală şi de integrare.
Perioada executării lucrărilor: 2012
Valoarea lucrărilor: 488.892,22 lei

Construcţii canalizaţii reţele subterane de transfer de informaţie strada
Rodniciei.
Odată cu reabilitarea suprafeţei carosabile şi a trotuarelor, a fost
oportună şi investiţia pentru construcţia unei canalizaţii pentru reţelele
de transfer de informaţie (fibră optică, cabluri de curenţi slabi).
În 2012 au fost executate următoarele lucrări: pozare tuburi PEHD ф 63
mm. în trotuare ; cămine vizitare din beton armat ; cămine branşament.
Valoarea lucrărilor - 96.591,39 lei
Sisteme de monitorizare a spaţiului public
În colaborare cu Serviciul PROIECTE CU FINANŢARE
INTERNAŢIONALĂ, s-a realizat proiectul „Sisteme de monitorizare
pentru siguranţa populaţiei”, paralel cu reţeaua de monitorizare, s-a
realizat canalizaţia pentru reţeaua de transmitere informaţii. Valoarea
proiectului este de 375.762, 73 lei.

Termie. Reparaţii instalaţii termice la instituţiile de învăţământ din
municipiul Tg.Mureş
Deoarece la o serie de unităţi preşcolare şi şcolare nu au fost efectuate
de la data dării în folosinţă a obiectivelor intervenţii semnificative sau
reparaţii capitale la sistemele de încălzire respectiv a distribuţiei instalaţiei
sanitare 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 anul 2012 s-a realizat modernizarea
sistemelor de încălzire respectiv realizarea sistemelor de preparare apă caldă
menajeră, ceea ce a condus în final la:creşterea confortului termic,
eliminarea pierderilor de căldură prin reţele vechi, reducerea cheltuielilor de
exploatare a instalaţiei de încălzire, sporirea condiţiilor de igienă prin
realizarea sistemului de apă caldă menajeră, remedierea neregulilor
constatate de organele de control de-a lungul anilor vis-a-vis de respectarea
cerinţelor impuse de Normele de igienă stipulate în reglementările legale
precum şi de Normativele Europene , la următoarele unităţi de învăţământ:
Gimnaziul Fr. Schiller, Sc. Gen. Nr. 7, Gr. Şc C-tin Brâncuşi, Gimnaziul G.
Coşbuc, Gimnaziul R Guga, Gr. Şc I. Vlasiu.

DIRECŢIA ARHITECT ŞEF
Arhitect - şef – arh. Miheţ Daniela Florina
Serviciul Urbanism, Dezvoltare Durabilă, Informatizare
Pe sectorul proiecte iniţiate de Municipiul Tîrgu Mureş, serviciul a
coordonat şi gestionat Cadastrul Imobiliar-Edilitar, actualizarea Planului
Urbanistic General: aprobare etapa II- PUG preliminar Municipiul Târgu
Mureş şi avizare parţială ; aprobarea în Consiliul Local a documentaţiei de
urbanism „PUZ- stabilire reglementări urbanistice necesare construirii
unui ansamblu rezidenţial nou- clădiri de locuinţe colective, organizarea
reţelei stradale şi infrastructurii edilitare” str. Depozitelor, fn; realizarea
Studiilor de Fundamentare- studii de teren topografic şi studiu geologicTg.Mureş, str. Călăraşilor nr.107;realizarea etapei I aferentă documentaţiei
de urbanism ” Plan urbanistic zonal pentru dotări şi echipamente
publice de interes municipal şi supramunicipal, str. Călăraşilor
nr.107”,organizarea unui atelier urban de peisagistică pentru amenajarea de
spaţii publice pentru 4 terenuri aferente unor unităţi şcolare.
În ce priveşte “Strada de legătură dintre Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Tîrgu-Mureş- str. Livezeni”, o serie de modificări legislative la
nivel naţional a determinat necesitatea unor schimbări şi actualizări în
conţinutul documentaţiei de solicitarea a ordinului de ministru pentru
scoaterea din fondul forestier naţional a terenului necesar materializării
obiectivului. S-au făcut demersuri în vederea actualizării unor documente
necesare documentaţiei de solicitare a ordinului de ministru.
Pentru anul 2013 se au în vedere: continuarea lucrării „Cadastrul
Imobiliar-Edilitar” şi a documentaţiei de urbanism ”Actualizare Plan
Urbanistic General”, continuarea şi definitivare documentaţiei de
urbanism ” Plan urbanistic zonal pentru dotări şi echipamente publice
de interes municipal şi supramunicipal, str. Călăraşilor
nr.107”;realizarea Studiilor de Fundamentare- studii de teren topografic şi
studiu geologic- Tg.Mureş, str. Libertăţii, nr.120; elaborarea documentaţiei
de urbanism „PUZ- reconformare zonă, str. Libertăţii nr. 120”; PUZ- zona
centrală, Servicii de urbanism- Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic
« Reamenajare Pţe Centrale», PUZ- cartier rezidenţial Unirii.

Un obiectiv important îl constituie “Strada de legătură dintre Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă Tg.Mureş- str.Livezeni, - în sensul
continuării demersurilor pentru scoaterea definitivă a terenului din fondul
forestier”.
Va fi organizat, de asemnenea, un atelier urban de peisagistică pentru
amenajare spaţii publice şi vor fi întreprinse alte studii şi proiecte
identificate ca fiind necesare pe parcursul anului.
A continuat implementarea şi îmbunătăţirea următoarelor proiecte cu
finanţare externă din cadrul departamentului informatică:
„Modernizarea şi eficientizarea serviciilor publice în folosul cetăţenilor
din Municipiul Tîrgu-Mureş ” – CIC; “Eficientizarea duratei livrării
serviciilor publice prin soluţii geospaţiale pentru urbanism – Municipiul
Tîrgu-Mureş” – GIS, „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor
publice electronice în Municipiul Tîrgu-Mureş” – TIC.
Aceste aplicaţii au fost actualizate permanent conform noilor modificări
legislative apărute în cursul anului. Totodată, au fost întreţinute şi actualizate
în cursul anului următoarele aplicaţii:
Programul legislativ Lex Expert; Registrul agricol, Gestiunea investiţiilor, a
facturilor şi a locuinţelor.
Proiecte pentru anul 2013 a căror implementare a început în anul
2012:
„TÎRGU MUREŞ- ORAŞ DIGITAL EUROPEAN”, proiect cu
finanţare externă, urmând a fi finalizat în anul 2013.
Obiectivul general al proiectului îl constituie eficientizarea serviciilor
publice furnizate de către Primăria Tîrgu-Mureş şi promovarea interacţiunii
dintre instituţie, cetăţeni, serviciile publice deconcentrate, administraţie
publică locală şi mediu de afaceri prin intermediul TIC.
Obiectivele specifice:
1) Modernizarea şi eficientizarea activităţilor interne a primăriei, care stau
la baza furnizării de servicii publice electronice prin informatizarea
sistemelor. Fluxurile de lucru implementate în cadrul acestui proiect
contribuie la dezvoltarea şi eficientizarea activităţii primăriei prin: Modul
urbanism care gestionează documentele specifice direcţiilor de urbanism din
cadrul primăriilor şi Consiliilor Judeţene : certificate de urbanism, autorizaţii

de construire, autorizaţii de desfiinţare, acorduri unice; sistem interactiv
grafic pentru management în administraţie; aplicaţie de stare civila care
gestionează evidenţa naşterilor, căsătoriilor, deceselor împreună cu
menţiunile aferente; Registrul agricol destinat gestionării unitare şi complete
a terenurilor pe categorii de folosinţă şi a inventarului fiecărei gospodării
agricole; gestionarea derulării proiectelor care au ca scop realizarea
obiectivelor investiţiilor respectiv a achiziţiilor aferente acestora; sistem
pentru evidenţă achiziţii publice şi gestiunea documentelor contabile.
2) Punerea la dispoziţia cetăţenilor şi a mediului de afaceri a serviciilor
publice prin dezvoltarea unor servicii noi şi încurajarea inovaţiei prin:
crearea unui sistem integrat de gestionare şi colectare a taxelor şi impozitelor
locale dezvoltat în conformitate cu normele Ordonanţei 36/2002, a Legii
571/2003, codului fiscal în vigoare şi actualizat cu ultimele modificări
legislative şi normele metodologice de aplicare ale acestora
- Plata taxelor si impozitelor locale prin card bancar;
3) Sporirea confortului comunităţii locale prin: reducerea considerabilă a
măsurilor şi efectelor birocraţiei; stimularea democraţiei participative prin
posibilităţile nelimitate şi reduse din punct de vedere a costurilor de
consultare a cetăţenilor, mediului privat şi altor categorii de persoane.
În cadrul acestui proiect s-au achiziţionat unu număr de 5 servere, care
au înlocuit o parte din cele vechi, ducând la îmbunătăţirea performanţelor
sistemului informatic.
2. EPIC reprezintă Platforma Europeana pentru Oraşe Digitale
(European Platform for Intelligent Cities), un proiect generat de Bloomers
Consulting cu ocazia Global Forum 2009.
Proiectul a fost continuat de un consorţiu internaţional din care fac
parte: Bruxelles, Manchester, Issy-Les-Moulineaux şi Tîrgu Mureş.
Coordonat de IBBT iLabs Brussels şi finanţat de Comisia Europeana
prin programul Cadrul de Competitivitate şi Inovaţie, proiectul EPIC îşi
propune să devină o platformă pentru schimbul de informaţie şi modele de
lucru între oraşele digitale europene. Platforma EPIC va combina astfel
“cloud computing” (oferirea de putere de calcul ca serviciu comun tuturor
celor conectaţi la o anumită reţea) cu experienţa oraşelor digitale şi cu
expertiza dobândită de centrele numite “living lab”(oraşe sau centre în care
se pun la comun informaţiile obţinute prin cercetare şi inovaţie, pentru a

obţine descoperiri noi). Prin „cloud computing”, aplicaţiile dezvoltate în
oraşele digitale vor putea fi folosite de orice oraş european care adera la
EPIC, iar Tîrgu Mureş care a intrat deja în acest proiect beneficiază de
expertiza celorlalte trei oraşe.
În luna februarie 2013, proiectul intră in faza de testare urmând ca în
august-septembrie 2013 să fie finalizat.

Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari
Şef serviciu: jrs. Dorin Belean

În anul 2012 au fost investigate şi soluţionate aproximativ 240 sesizări
şi petiţii ale cetăţenilor privind disfuncţionalităţi în activitatea asociaţiilor de
proprietari. Ponderea reclamaţiilor se referă la disfuncţionalităţi mai ales
privind serviciul de termie în sistem centralizat, modificări neautorizare la
instalaţiile comune de încălzire, erori în repartizarea cheltuielilor comune
pentru încălzire şi utilizarea proprietăţii comune. Amintim aici aplicarea
unor reglementări abuzive din Ordinul ANRSC nr. 343/2010 privind
repartizarea consumurilor de energie termică pentru încălzire, fapt ce i-a
favorizat pe proprietarii de apartamente racordaţi la sistemul centralizat de
încălzire, producând-se astfel stări de nemulţumire în rândul proprietarilor
de apartamente care utilizează sisteme individuale de încălzire. În
investigarea unor astfel de speţe, s-au adus clarificările necesare şi s-au făcut
recomandări concrete privind corecţiile necesare în repartizarea costurilor
pentru încălzire.
De asemenea, urmare a situaţiei deosebite create ca urmare a
întreruperii serviciului de furnizare în sistem centralizat a agentului termic,
serviciul a avut o implicare semnificativă în sondarea opiniei asociaţiilor de
proprietari şi a proprietarilor de apartamente, a făcut evaluări privind
dimensiunile fenomenului şi a făcut propuneri concrete în consiliul local
privind posibilele soluţii alternative. A acordat consultanţă şi sprijin concret
asociaţiilor de proprietari în gestionarea şi exploatarea centralelor termice de
bloc şi a cooperat în preluarea infrastructurii şi organizarea provizorie a
acestui serviciu de către SC Locativ SA. S-a implicat în evaluarea şi
gestionarea aspectelor concrete de sprijin financiar, din partea autorităţii
administraţiei publice locale, a proprietarilor de apartamente cu venituri
reduse, pentru achiziţionarea de echipamente alternative de încălzire ..
Prin organizarea, pe cartiere, a întâlnirilor de lucru
ale
primarului, consilierii primarului şi directori din primărie cu asociaţiile
de proprietari şi cetăţenii, s-au realizat dialoguri directe ale
contribuabilului cu autoritatea administraţiei publice locale, materializate pe
de o parte în propuneri concrete ale cetăţenilor, dar şi ocazii de a se prezenta
principalele proiecte ale primăriei. Aici amintim organizarea a două
dezbateri
publice privind tăierile de arbori şi participarea la
dezbaterile privind unele proiecte de interes ale oraşului .
În anul 2012, din cauza neasigurării cofinanţării de 50 % de la bugetul
de stat, nu s-au putut contracta lucrările pentru cele 20 blocuri propuse.

Astfel că, pe parcursul anului s-au finalizat lucrări la 8 blocuri
contractate în anul 2011, s-au efectuat lucrări de remedieri în perioada
de garanţie şi s-a făcut recepţia finală la 22 de blocuri. De la începerea
programului de reabilitare termică, în perioada 2008-2012 s-au
reabilitat în municipiul Târgu-Mureş, în total, 75 de blocuri cu 2.310
apartamente, costurile totale fiind de cca. 33.438.634 lei ( 50 % de la
bugetul de stat 16.719.317 lei, cofinanţarea din bugetul local fiind de
12.358.496lei) .

Este important de subliniat că s-a reuşit utilizarea integrală a sumei
disponibilizate din bugetul de stat, fapt ce s-a constituit într-un sprijin real
pentru târgumureşeni. Alte 200 blocuri sunt pe lista de aşteptare. Pentru
toate blocurile reabilitate termic prin programul guvernamental, coordonat
de primarul municipiului, se înmânează asociaţiilor de proprietari,
gratuit, certificatul de performanţă energetică a clădirii reabilitată
termic.

Pentru anul 2013, Municipiul Târgu-Mureş şi-a propus să
reabiliteze 48 de blocuri cu 2.042 apartamente, pentru care s-a întocmit
auditul energetic şi proiectele de execuţie. Întrucât în anul 2012 nu s-a mai
asigurat susţinerea programului de reabilitare termică, neasigurându-se de la
bugetul de stat cofinanţarea a 50 % din costurile lucrărilor, s-au căutat soluţii
alternative de finanţare. Astfel, au demarat procedurile pentru depunerea
cererilor de finanţare din fonduri europene, pentru finanţarea a 60 %
din costurile lucrărilor. În acest sens, s-a întocmit documentaţia de
execuţie şi auditul energetic şi s-a actualizat documentaţia elaborată anterior,
la exigenţele metodologice ale acestui program, pentru cele 48 de blocuri de
locuinţe .

Serviciul Public de Asistenţă Socială
Director: ec. Marta Maior
Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei municipiului
Tîrgu-Mureş are în organigramă un număr de 77 angajaţi şi cuprinde:
Serviciul protecţie socială, Serviciul protecţie specială, Centrul social,
Centrul de zi „Rozmarin”, Dispeceratul integrat de urgenţă,

Compartiment asistenţa romi şi un Compartiment contabilitate,
financiar, administrativ şi secretariat.

Servicii sociale acordate în baza prevederilor legale în vigoare
Acestea cuprind: ajutorul social (venitul minim garantat): 200 dosare/lună;
cantină social: 1.230 porţii/lună; ajutor de urgenţă: 6 familii/an; ajutor
de înmormântare pentru beneficiarii de ajutor social : 2 familii/an;
alocaţie pentru susţinerea familiei: 750 familii; indemnizaţie lunară
pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu
handicap până la 3 ani (respectiv până la 7 ani): 948 beneficiari; asistent
personal sau indemnizaţie: aprox.1.000 cazuri/lună; servicii sociale la
domiciliu şi ajutor material, în colaborare cu organizaţii
neguvernamentale:12 fundaţii, aprox.400 beneficiari/an; transport urban
gratuit pentru persoane cu handicap şi însoţitorii acestora, pentru elevi,
studenţi, pensionari, revoluţionari, veterani de război, persecutaţi politic şi
deportaţi - aprox. 40.000 beneficiari; servicii comunitare asigurate la
domiciliul persoanelor vârstnice dependente: aprox. 100 beneficiari/lună;
cazarea persoanelor adulte şi a familiilor fără adăpost, asistenţă
medicală, servicii de consiliere, sprijin pentru refacerea actelor de identitate,

găsirea unui loc de muncă şi reintegrare în mediul familial natural şi în
comunitate: 120 persoane/lună.
Centrul de zi Rozmarin
Destinat prevenirii abandonului familial şi şcolar, Centrul asigură pentru 80
de copii preşcolari şi şcolari din familii cu risc de marginalizare socială (cu
vârsta cuprinsă între 3 şi 9 ani), transport, hrană, program educaţional şi
consiliere atât pentru copii, cât şi pentru părinţi.

Ajutor pentru încălzirea locuinţei

5.400 beneficiari au primit ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie
termică furnizată în sistem centralizat, cu gaze natural sau cu lemne.
“Să ne îngrijim bunicii”
Lunar, 50 de persoane au beneficiat de acest program, aprobat prin HCL nr.
96/2009, şi constând în acordarea unui meniu cald de două ori pe săptămână,
program ce şi-a dovedit , din plini, utilitatea şi eficienţa, fiind apreciat ca
atare şi constituind un exemplu de proiect social la nivel naţional.

Tichete sociale
5.600 de personae au beneficiat de tichete sociale în valoare de 70 de lei pe
lună, acordate în baza HCL nr.114/31.03.2011, pentru cei cu venit net până
la 615lei/lună/persoană şi care nu deţin bunuri ce conduc la excluderea
acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, conform
OUG nr.70/2011 precum şi pentru persoanele cu handicap grav cu însoţitor
(fără asistent personal), indiferent de veniturile realizate.

Ajutor de urgenţă
Prin HCL nr.89/27.09.2012 s-a aprobat acordarea unui ajutor de urgenţă în
vederea asigurării unui sistem individual de preparare a apei calde şi termiei,
de care până la sfârşitul anului au beneficiat 538 familii/persoane singure.

Meniuri pentru familiile/persoanele singure
Prin HCL nr.99/12.10.2012 s-a aprobat acordarea unor mese de trei ori pe
săptămână pentru familiile/persoane singure ale căror venit nu depăşeşte cel
pentru acordarea ajutorului de încălzire cu energie termică furnizată în
sistem centralizat. La acest program social, în luna decembrie 2012 erau în
evidenţă 1.500 de beneficiari.
În cursul anului 2012, prin registratură au intrat 20.228 adrese către
S.P.A.S. De asemenea, au fost efectuate 12.740 anchete sociale şi s-au
adresat direct S.P.A.S. aproximativ 75.000 persoane.

DIRECŢIA ŞCOLI
Director: Gabriela Oşan
Şef serviciu – Horaţiu Lobonţ
Serviciul investiţii şi reparaţii şcoli s-a preocupat, pe tot parcursul
anului, de buna desfăşurare a activităţii şcolare şi extraşcolare din cadrul
instituţiilor de învăţământ preuniversitar din municipiu, prin asigurarea bazei
materiale necesare. Au fost distribuite materiale de construcţii şi finisaje
unităţilor de învăţământ, încât fiecare unitate care a beneficiat de aceste
materiale a reuşit să-şi rezolve o parte din necesităţile administrative cu
ajutorul personalului din unitate. În rândul obiectivelor realizate în anul
2012 se numără:
inaugurarea Grădiniţei cu program prelungit nr.19 şi a cantinei Liceului
Tehnologic

Traian

Săvulescu,

precum

şi

deschiderea

cabinetului

stomatologic pentru elevi la Gimnaziul Romulus Guga. Tot la această unitate
de învăţământ au fost executate reparaţii la pardoseala sălii de sport.
Au fost renovate o parte din grupurile sanitare si vestiarele salii de sport de
la Colegiul National Al.Papiu Ilarian şi s-a reabilitat termic Grădiniţa cu
program prelungit Raza de Soare.
Lucrările de modernizare au mai cuprins: extinderea şi mansardarea
Centrului de zi Rozmarin, reparaţii la acoperiş la Şcoala generală nr. 2 şi la
Grupul şcolar Avram Iancu, înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie
PVC la Gimnaziul Dacia (corpul A), în paralel cu executarea a diverse teme
de proiectare şi studii de fezabilitate.
S-au executat termo si hidroizolaţii la instituţiile de învăţământ la
care era necesară această

operaţiune ( cantina Liceului Tehnologic

Electromureş, Liceul Tehnologic Ion Vlasiu, atelierul Liceului Tehnologic

Gh. Şincai, Liceul Tehnologic Emil Dandea, Liceu Teoretic Gh.Marinescu,
Liceul Tehnologic Traian Vuia), precum şi lucrări în regim de urgenţă la
unităţile care necesitau acest tip de intervenţie.
O preocupare majoră a constituit-o buna funcţionare a centralelor
termice şi reducerea consumului de utilităţi, la grădiniţele cu program
prelungit instalându-se boilere electrice pentru încălzirea apei şi reducerea
consumului de gaz..
Nu în ultimul rând, instituţiilor de învăţământ li s-au asigurat piese de
schimb si materiale pentru aparatura de birotică.

Pentru anul 2013, Direcţia Şcoli preconizează începerea lucrărilor de
reabilitare la Grădiniţa cu program prelungit nr. 16 de pe strada Sportivilor,
instalarea a 14 centrale termice la instituţiile de învăţământ deservite în
prezent de SC LOCATIV SA, înlocuirea tâmplăriei din lemn cu PVC la 6
instituţii de învăţământ, înlocuirea circuitelor termice la un număr de 6
instituţii de învăţământ.

S.C. ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE S.R.L.
Director: ec. Vasile Filimon
S‐a avut în vedere dezvoltarea unei rețele echilibrate de piețe și totodată
modernizarea lor, în așa fel încât să asigure aprovizionarea cu produse
agroalimentare, în condiții civilizate de comerț, a tuturor cetățenilor
orașului.
Unul dintre cele mai importante obiective realizate a l‐a constituit
mutarea Pieței de Vechituri în strada Insulei, unde sunt asigurate
condițiile civilizate de comerț pentru utilizatorii piețelor si cumpărători.
Reparaţii şi investiţii
Principalele lucrări de reparații și investiții s‐au concretizat în realizarea
următoarelor: termoizolație la fațada clădirii administrative din Piața Cuza
Vodă pentru asigurarea confortului termic, economie la gaz, aspect estetic;
termo‐hidroizolația acoperișului clădirii administrative pentru prevenirea
infiltrațiilor pluviale prin tavan și contra pierderilor de căldură prin acoperiș;
retehnologizarea sistemelor video în Piața 22 Decembrie 1989 și Piața Cuza
Vodă: modernizarea sistemelor video existente și crearea posibilității de a
urmări și descărca imagini înregistrate la sediul societății; înlocuirea tablei
cutate transparente la acoperiș, în Piața Diamant: înlocuirea vechiului
material de acoperire pentru o mai bună protecție contra ploii, razelor
solare; aspect estetic mult îmbunătățit; recondiționarea sistemului pluvial

în Piața 1848, Diamant și 22 Decembrie 1989: reparații și înlocuiri de
jgheaburi și burlane pentru asigurarea bunei funcționalități a sistemului
pluvial la acoperișurile peste platourile / halele de mese din cele trei piețe

Boxe ecologice
Au fost executate lucrări la boxele de gunoi în Pieţele: Unirii, Cuza Vodă, 22
Decembrie 1989 și Armatei, şi anume, lucrări de recondiționare și
ecologizare a boxelor pentru deșeurile existente și execuția de noi boxe în
Piața Unirii și 22 Decembrie 1989, precum şi instalaţia de utilizare pentru
alimentare cu apă grup social și hidrant subteran în Piața 22 Decembrie
1989. De asemenea, au fost montate aparate aer condiționat în birourile de
la sediul social din Piața Cuza Vodă;
Modernizarea Pieţei Dacia
În baza proiectului achiziţionat, se vor desfășura lucrările de modernizare în
cursul anului 2013, lucrări constând în reparaţii de infrastructură –
canalizare, reţele etc., reconstrucția platformei pieței și a acoperișului,

precum și dotarea halei / platoului cu mese din fibră de sticlă. Realizarea
acestui obiectiv presupune o valoare de aproximativ 700 mii de lei.
Investiţii din bugetul propriu
Valoarea reparaţiilor și investițiilor în cursul anului 2012, fără a ne limita
însă la cele enumerate mai sus cu titlu exemplificativ, s‐au ridicat la suma
de aprox. 600 mii de lei. De reţinut, este faptul că toate aceste lucrări sunt
suportate din bugetul propriu, cu această destinaţie, fiind limitate, aşadar,
de resursele avute la dispoziţie, dar în deplină concordanţă cu voinţa
cetăţeanului.
Verificări şi controale
Alte activități desfăşurate pe parcursul anului au constat în: efectuarea
unor controale privind modul de încasare a taxelor, respectarea curățeniei,
sectorizarea piețelor, verificarea buletinelor metrologice pentru mijloace de
cântărire aparținând comercianților, aprobarea avizelor de principiu pentru
comercializarea produselor în cadrul piețelor, urmărirea debitelor rezultate
din neplata taxei de folosință, încasarea utilităților de la subconsumatori,
selectarea materialelor refolosibile din gunoiul menajer rezultat din
activitatea piețelor în vederea valorificării etc.
Prin strategia de dezvoltare şi modernizare a pieţelor din municipiul
Tîrgu Mureş se urmăreşte în principal, promovarea rolului local şi regional
al pieţelor – centre publice de desfacere, precum şi stimularea şi susţinerea
agenţilor economici, utilizatori ai pieţelor, în scopul creşterii competitivităţii
acestora.

Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanei
Director executiv: Cristian Chera
În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2012, Serviciul Public
Comunitar de Evidenţa Persoanelor a avut ca obiectiv prioritar,
pregătirea personalului serviciului de stare civilă, pentru activitatea de
informatizare a unor operaţiuni specifice,în acest sens lucrătorii au
lucrat cu noul program informatic de stare civilă, introdus în cursul
lunii octombrie 2011.
S-au luat măsuri de organizare,cu respectarea prevederilor
legale, a oficierii în cadru festiv, a căsătoriilor, cât şi de asigurarea
permanenţei la nivelul Municipiului pentru înregistrarea deceselor, în

zilele nelucrătoare şi sărbători legale,în acest sens neînregistrânduse nici o plângere cu privire la modul de deservire a cetăţenilor.
În ce priveşte evidenţa populaţiei, au fost soluţionate în
proporţie de 100% toate solicitările cetăţenilor şi ale altor instituţii,
activitatea în acest sens materializându-se cu următoarele
rezultate:persoane luate în evidenţă – 2775; cărţi de identitate
eliberate – 22489; cărţi de identitate provizorii eliberate – 912 vize de
reşedinţă aplicate – 4134; schimbări de domiciliu aferente – 4823;
furnizări date din Registrul naţional de evidenţa persoanei – 23883;
acţiuni cu staţia mobilă – 68; persoane puse în legalitate (15-18 ani) –
1987 ;controale în case de copii şi alte unităţi de protecţie socială –
19; cărţi de alegător eliberate – 8201.
La capitolul stare civilă au fost soluţionate în proporţie de
100% toate solicitările cetăţenilor şi altor instituţii, activitatea s-a
materializat prin realizarea următorilor indicatori: înregistrări acte de
stare civilă – 7518; din care naşteri 3976, căsătorii 845, decese
2797;operări sentinţe de divorţ – 495; operări şi transmiteri menţiuni
în actele de stare civilă – 10377; rectificări acte de stare civilă – 48;
înregistrări tardive a actelor de naştere, prin sentinţe judecătoreşti 48;dosare de schimbare a numelui soluţionate – 35; transcrieri acte
de stare civilă din străinătate – 196; eliberări extrase pentru uzul
organelor de stat – 3856; soluţionare cereri de la persoane fizice şi
juridice
- 6902; certificate de stare civilă eliberate – 11645;
documente soluţionate total –17387.
Sintetic activitatea serviciului public se materializează prin
soluţionarea a 59.161 solicitări, atât din partea cetăţenilor cât şi a
autorităţilor statului.

SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Director: Simona Frandeş
Şef serviciu: Natalia Bîndilă
În anul 2012, la Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ au fost
înregistrate 1226 acte - 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.
Activitatea Serviciului juridic, contencios administrativ specifică instanţei de
judecată a fost concretizată în reprezentarea intereselor Primarului
Municipiului,Primăriei, Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş.
Pe parcursul anului 2012 s-au înregistrat un număr de 65 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 155 de dosare.
Dintr-un număr de 175 de dosare: 62 au fost câştigate, 24 admise (pierdute),
10 suspendate, 3 perimate şi 76 se află pe rolul instanţelor de judecată în diverse
stadii procesuale.
Dintre aceste dosare unele au o importanţă deosebită datorată obiectului lor:
- dosarul având ca obiect plângerea împotriva Incheierii 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 CF nr. 90842 Tg. Mureş,
nr. top 633, 634/1, dosar aflat pe rolul Tribunalului Mureş, în apel;
- dosarul având ca obiect acţiunea 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 Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, în recurs, instanţa de fond pronunţând o hotărâre în favoarea
noastră.
În ceea ce priveşte litigiile având ca obiect anularea unor hotărâri ale
Consiliului Local al Municipiului Tg.Mureş menţionăm litigiile privind:

- suspendarea şi anularea HCL nr. 239/2011 privind aprobarea listei
proprietarilor asupra terenurilor supuse exproprierii în vederea realizării obiectivului
de investiţii ,, Drum de acces şi alimentare apă canal pentru staţii de transfer,
sortare, compostare, compactare – ambalare deşeuri menajere şi a staţiei de
epurare a apelor uzate provenite din depozitul de deşeuri,, din localitatea Vălureni,
judeţul Mureş în care s-a pronunţat hotărârea judecătorească în favoarea instituţiei
noastre, respingându-se acţiunea reclamanţilor;
- HCLM nr.430/22.12.2012 privind demararea procedurilor legale pentru
schimbarea denumirii Şcolii Generale nr.2 precum şi a unei alte instituţii şcolare în
"dr.Emil Dandea" aflat pe rolul instanţei de judecată;
- anularea HCL nr.354/29 sept. 2011 - privind exproprierea unei suprafeţe de
teren de 319 mp, pe rolul instanţei;
- anulare HCL nr.323/29 sept.2011 privind declararea de utilitate publica a
obiectivului de investiţii - Racord stradal – B-dul Burebista - pod peste râul Mureş, pe
rolul instanţei;
Reprezentarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi
a unităţii administrativ-teritoriale a constat în administrarea de acte scrise
(întâmpinări, note de şedinţă, concluzii scrise, obiecţiuni la rapoartele de expertiză)
însoţite de material probatoriu în susţinerea lor, promovarea de căi de atac ordinare
şi extraordinare, susţinerea verbală în instanţă a acestor interese prin prezenţa
consilierilor juridici la termenele de judecată.
Facem de asemenea precizarea că, pe rolul instanţelor de judecată se aflau
în anul 2012 şi un număr de 7 dosare în care au fost desemnaţi să reprezinte
interesele autorităţilor publice locale, mandatari profesionişti (avocaţi).
În acelaşi timp a fost verificată legalitatea actelor administrative emise de
către instituţie prin acordarea vizei juridice pe diverse categorii de contracte şi
protocoale de colaborare.
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.
Ca activitate specifică instituţiei amintim formularea de răspunsuri la
petiţiile înaintate şi comunicarea acestora, în termenul prevăzut de Legea nr.
554/2004, elaborarea de proiecte de hotărâri de consiliu şi informări către Consiliul
Local, elaborarea şi transmiterea către Instituţia Prefectului - judeţul Mureş a

răspunsurilor solicitate pe diverse teme, transmiterea de propuneri legislative către
Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Asociaţia Municipiilor din România.
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.
De menţionat este faptul că, s-au promovat acţiuni în contencios
administrativ de către instituţia noastră împotriva actelor administrative emise
la nivelul autorităţii administraţiei publice centrale.
Arătăm astfel că, am promovat acţiunea de anulare partială a Ordinului nr.
2387/29.09.2011 emis de Ministerul Mediului si Padurilor, privind instituirea regimului
de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
În acest sens, a fost admisă cererea, dispunându-se anularea parţială a
Ordinului nr. 2387/29.09.2011 în ceea ce priveşte Pădurea Tîrgu Mureş.
O prioritate deosebită a fost acordată de Serviciul juridic, contencios
administrativ corecţiilor financiare aplicate de Ministerul Dezvoltării şi
Turismului asupra proiectelor cu finanţare internaţională demarate de către
municipalitate.
Astfel, deciziile de prefinanţare, precum şi deciziile prin care au fost aplicate
diverse corecţii financiare au fost atacate în faţa instanţelor de judecată în vederea
suspendării efectelor juridice pe care acestea le produc, dar şi pentru anularea
actelor administrative emise în acest sens.

ADMINISTRAŢIA SERELOR, PARCURILOR ŞI ZONELOR VERZI
Director: ing. Gheorghe Mureşan

În anul 2012, în sere şi câmpurile de producţie ale A.S.P.Z.V ,
s-au
produs următoarele cantităţi de material săditor dendro-floricol: răsaduri
floricole de primăvară-vară înmulţite prin seminţe – 77.239 buc; răsaduri
floricole de primăvară-vară înmulţite prin butaşi – 27.362 buc; răsaduri de
plante bienale – 48.265 buc; Canna indica –4.347 buc; arbori ornamentali
din diferite specii – 3.100 buc; arbuşti ornamentali –13.500 buc; plante
floricole la ghivece pentru diferite ocazii –1.699 ghivece; flori tăiate –
17.449 fire.
Materialul dendro-floricol produs a fost destinat satisfacerii nevoilor
proprii ale municipiului precum şi creării unor disponibilităţi de valorificare
pe piaţa liberă şi la terţi , populaţiei care a solicitat material dendro-floricol
pentru înfrumuseţarea locuinţelor, balcoanelor şi a grădinilor proprii.

În cursul anului 2012 s-au plantat în parcuri un număr total de
337.243 fire răsaduri de flori,din care 184.377 fire au fost achiziţionate din
import. Pe parcursul anului 2012 au fost plantaţi 2.344 arbori din
următoarele specii dendrologice: tei, paltin, platan, thuja, juniper piramidal
şi târâtor,salcâm, sofora japonica, în liniamentele stradale,în parcurile
consacrate precum şi la asociaţii de proprietari , şi un număr de 5.443 arbuşti
ornamentali sub formă de garduri-vii şi izolaţi din următoarele specii de
arbuşti : Spiraea wanhoutei,Spiraea bumalda,Spiraea bilardi,Ligustrum,
Deutzia, Simphoricarpus,Buxus,Hibiscus, Philadelphus.

Odată producţia fiind realizată şi plantată în parcuri s-a trecut la executarea
lucrărilor specifice: întreţinerea suprafeţelor plantate atât la culturile
floricole, cât şi la cele arboricole din aliniamentele stradale şi parcuri,prin
lucrări de udat,plivit,prăşit,cizelat,lucrări de formare a coronamentului,de
aşa natură încât parcurile,zonele verzi şi aliniamentele stradale să arate
corespunzător şi plăcut la vedere din punct de vedere peisagistic,pe tot
parcursul anului; tunsul şi cositul gazonului, greblatul,încărcatul şi
transportul ierbii şi a resturilor vegetale rezultate de pe suprafaţa de peste 90
ha ocupate cu parcuri şi zone verzi din municipiu; suprafaţa menţionată mai
sus a fost cosită în medie de 5,5 ori; tunsul gardurilor vii pe o lungime de
8.500 m.l. în medie de 3 ori. Au fost efectuate, de asemenea,tăierile de
corecţie,elagaj, ridicări de coronament, tăieri de formare a coroanei şi
regenerare la un număr de 5.689 arbori ornamentali şi tăierea rasă a 809
arbori bătrâni,scorburoşi, uscaţi care au prezentat pericol pentru circulaţia
pietonală,clădiri,reţele de canalizare,reţele de curent ,telefonie şi cablu –
toate acestea realizându-se pe un număr de 77 de aliniamente stradale , 16

unităţi de învăţământ şi un număr de 119 asociaţii de locatari-proprietari din
cartierele din oraş .
În cursul anului 2012 au fost reamenajate : Parcul
Diamant, Parcul Albastru, scuarul de pe B-dul 1848 ,
sensul giratoriu de la Auchan, s-au amenajat şi plantat cu
flori şi arbuşti ornamentali sensurile giratorii noi de pe Bdul 1848, B-dul Pandurilor, strada Livezeni şi B-dul 1
Decembrie1918.

Pentru anul 2013, se preconizează :producerea şi plantarea a 175.000
răsaduri de plante anuale şi pentru mozaic şi 60.000 răsaduri de plante
bienale,
producerea a 22.000 butaşi înrădăcinaţi din diferite specii de arbuşti
ornamentali,
producerea a 1.500 buc arbori ornamentali din diferite specii, plantarea unui
număr de 8.500 arbori şi arbuşti ornamentali în parcurile şi zonele verzi ale

oraşului, aliniamentele stradale şi asociaţiile de proprietari, plantarea şi
întreţinerea corespunzătoare prin lucrări specifice, a suprafeţei de 8.972 mp
de rondouri,rabate, scuaruri, jardiniere existente;
Sensurile giratorii nou înfiinţate din strada Gheorghe Doja şi B-dul 1
Decembrie 1918 precum şi zona verde din jurul Cetăţii Medievale vor fi
amenajate prin aplicarea de gazon rulat şi plantări de arbuşti..
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Director- ing. Ioan Cîrcu

Bazin olimpic acoperit cu balon presostatic, trecut în circuitul
competiţiilor organizate de Federaţia Română de Polo

La 5 ianuarie 2012 a fost inaugurat bazinul olimpic acoperit cu balon
presostatic,investiţie care se cifrează la 1.057.000,00 de lei. Prin acoperirea
bazinului olimpic cu un balon presostatic protector se creează condiţii
necesare pentru pregătirea sportivilor mureşeni. Pe timp de vară, bazinul se
poate descoperi prin plierea balonului.

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 280CÎn decor avem 20
jardiniere cu flori şi plante înalte de 1,5 – 2 m şi un aranjament floral de 15
mp. Avem 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.
In data de 20.09.2012 prin procesul verbal de constatare s-a omologat
respectiv s-a trecut în circuitul competiţiilor organizate de Federaţia Română
de Polo, bazinul olimpic acoperit cu balon presostatic din CASM.
Prin programul şcolar iniţiat de Primăria Municipiului Tîrgu-Mureş în
colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, s-au instruit peste 700 de copii
din învăţământul preşcolar şi şcolar.
Academia de Sport

Am finalizat lucrările de reparaţii, în luna septembrie 2012, la
obiectivele preluate. 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 –
Academia de Sport, unde s-au efectuat: reparaţii la clădirea – vestiar
existentă – instalaţii electrice şi sanitare (utilităţi), 5 terenuri de tenis cu
zgură – dotări : nocturna, irigaţii şi tribune, împrejmuiri şi parcări auto, 2
terenuri de fotbal gazon natural şi împrejmuiri – dotări : sistemul de irigaţii
cu bazin tampon cu o capacitate de 100 mc de apă şi unul dintre terenuri este
dotat cu nocturnă.
A fost reabilitat reabilitat terenul de minifotbal (old-boys), prin lucrări de
aplicare a unui material de ultimă generaţie pe suprafaţa activă a terenului de
sport format din gazon artificial . Terenurile sunt marcate conform
regulamentului de joc pe fiecare sport în parte şi dotate cu porţi respectiv
fileu, coşuri de baschet. Pe marginea terenurilor am confecţionat bănci de
rezervă şi am refăcut mobilierul de agrement şi urban.

Complexul cu tobogane

În luna august 2012 s-au finalizat şi recepţionat lucrările de la
complexul structurat cu tobogane cu jet de apă, pompe pentru recircularea
apei şi bazin de înot pentru copii, investiţie în valoare de 2.738.999,67 lei.
Complexul cu tobogane este situat în capătul bazinului de 1,20 m, lângă
Radio Vacanţa, este compus din 3 tobogane viu colorate pentru
diversificarea distracţiei publicului vizitator.
Totalul încasărilor pentru anul 2012 (bilete, abonamente, închirieri
etc.) se cifrează la aproximativ 1.345.040,45 LEI.
La Bazinul Acoperit Piscină ing.Mircea Birău în 2012 s-au executat
lucrări de reparaţii la sistemul de amplificare intern, s-a modificat 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 a
satisface cerinţele publicului vizitator.
Pentru întreţinerea gazonului cu iarbă (plajă), în perioada verii
caniculare şi secetoase, am extins şi modernizat sistemul de irigaţii şi am
dotat CASM –ul cu moto-unelte pentru întreţinerea gazonului. Astfel
am reuşit să irigăm întreaga suprafaţa înierbată în zona bazinului cu
dimensiuni olimpice.
În clădirea vestiar situată lângă terenurile de sport s-au reparat şi
modernizat punctul de prim ajutor şi două grupuri de vestiare la parter
pentru sportivi şi public. 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 .
Parcul copiilor
Pentru plimbările în aer liber şi joaca în siguranţă şi linişte a fost
amenajat „Parcul copiilor” pe un aliniamentul paralel cu clădirea „Vestiar
central”, şi dotat cu obiecte de joacă pentru copii – căsuţe din lemn cu
tobogane, leagăne, balansoare, gropi de nisip îngrădite cu un gard de lemn
viu colorat executat în regie proprie.
În anul 2012 s-au executat lucrări de întreţinere, reparaţii şi
înfrumuseţare a complexului pentru buna desfăşurare a activităţii în sezonul
estival :reparaţii bazine de îmbăiere – placare cu gresie, faianţă, vopsitorii ;
automatizarea porţilor de acces auto. în complex, aplicare autocolant şi mesh
pe faţada Casei de Oaspeţi şi corp vestiar central, reparaţii bazin canotaj,
curăţirea albiei şi conductelor de golire în aval a bazinelor de îmbăiere,
reparaţii curente la staţia de filtrare, recirculare, canalizare.
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.
Nu în ultimul rând, patinoarul natural din incinta complexului, amplasat pe
fundul lacului de canotaj ne-a bucurat şi în acest sezon 2012, oferind
posibilitatea copiilor dar şi adulţilor să practice acest sport, într-o ambianţă
muzicală plăcută.

SERVICIUL PUBLIC UTILITĂŢI MUNICIPALE
Director- Mircea Moldovan

Activitatea serviciului s-a axat pe implicarea activă în organizarea şi
asigurarea desfăşurării evenimentelor culturale majore ale oraşului, a
altor evenimente ce s-au desfăşurat în 2012 în Cetatea Medievală, Centrul
Cultural Mihai Eminescu, Piaţa Trandafirilor, Teatrul de Vară şi Platoul
Corneşti: tabere de creaţie, 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; festival 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.

Pentru funcţionarea generală a Cetăţii, Teatrului de Vară, Centrului
Cultural Mihai Eminescu, Casei de Oaspeţi, Platoului Corneşti, Cinema Arta
şi a celorlalte obiective din cadrul S.P.U.M. facilităţile funcţionale sunt
absolut necesare. Acestea au constat în 2012 în:
Continuarea lucrărilor pentru Reamenajarea şi conservarea Cetăţii
Medievale, amenajarea şi asigurarea logisticii pentru evenimentele majore
din Cetate, Platoul Corneşti, Centru şi alte locaţii: Zilele Târgumureşene,
Serbările copilăriei, Festivalul vinului şi a artei meşteşugăreşti, Orăşelul
copiilor,

Târgul de Crăciun.

Parcurgerea procedurilor pentru executarea lucrărilor la Cetate, din
fonduri europene; finalizarea lucrărilor de reabilitare şi refuncţionalizare şi
inaugurarea Cinematografului Arta (ianuarie 2012 – februarie 2012); lucrări
de refuncţionalizare şi renovare a Centrului Cultural Mihai Eminescu şi a
sălii de spectacole. Preocupare deosebită pentru locaţiile de agrement:
lucrări la pista de alergare, trenuleţ, pista de săniuş, patinoarul copiilor (cu 2
patinoare, alei de gheaţă, căsuţa) 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, amenajarea zonelor de acces, parcări, trotuare, poteci, etc.
(aprilie – iunie), aleea de promenadă şi parcul de aventuri.

SERVICIUL ACTIVITĂŢI CULTURALE, SPORTIVE ŞI TINERET
Director – Marina Ciugudean
Serviciul Activităţi Culturale, Sportive şi Tineret s-a implicat în
organizarea unor activităţi de profil, marcând, astfel, evenimente majore la
nivel local şi naţional: spectacole festive cu prilejul zilelor de 24 Ianuarie, 1
Martie, 8 Martie, Ziua Internaţională a copilului – 1 iunie, concerte pascale
la bisericile din oraş, Ziua Internaţională a Vârstnicilor etc.
La sfârşitul lunii mai s-a desfăşurat cea de a XV-a ediţie a Zilelor
Tîrgumureşene, în cadrul cărora au avut loc spectacole de muzică de
diverse genuri, spectacole folclorice, concursul “Miss Tîrgu-Mureş”, etc.),
manifestările bucurându-se de o mare audienţă la public . Centrul Cultural
,,Mihai Eminescu,, a găzduit întâlnirea cuplurilor care au împlinit 50 de ani
de căsătorie, moment de intensă emoţie şi bucurie. Pe scenele din Teatrul de
Vară, Cetatea Medievală Tîrgu-Mureş şi Casa ,,Mihai Eminescu,, s-au
desfăşurat spectacole pentru locuitorii municipiului, numărul mare de
spectatori fiind dovada succesului acestor manifestări. Programele culturale
alternative organizate în diferite puncte ale oraşului au contribuit la creşterea
nivelului manifestării, bucurându-se de participarea a peste 100.000 de
târgumureşeni.

În perioada 5-6 octombrie s-a organizat Târgul de Artă
Meşteşugărească, pe
scena amenajată în P-ţa Victoriei, având loc
spectacole folclorice şi de muzică uşoară, care au reunit personalităţi de
prestigiu ale genului.
Cu ocazia Zilei Naţionale a României a fost organizat un spectacol de
gală, cu participarea unor ansambluri folclorice profesioniste , de amatori şi
a unor solişti de prestigiu.

În perioada sărbătorilor de iarnă, s-au organizat manifestări dedicate
sărbătorilor de iarnă în P-ţa Trandafirilor şi P-ţa Teatrului din Tîrgu Mureş.
De asemenea a fost organizat un concert de colinde susţinut de corurile
cultelor din Tîrgu Mureş, în balconul Primăriei.
Revelionul 2012-2013 a fost organizat pentru cel de-al 15-lea an
consecutiv, Primăria Municipiului Tîrgu-Mureş fiind prezentă în centrul
municipiului cu spectacole pe scenă, cu focul de artificii la cumpăna dintre
ani. De asemenea am contribuit la organizarea Revelionului pentru
pensionari.
Pentru sprijinirea programelor şi proiectelor culturale ale asociaţiilor,
fundaţiilor şi instituţiilor de cultură şi învăţământ , sub forma de finanţări
nerambursabile, s-au organizat concursuri de proiecte în domeniile cultură (o
dată pe an) şi învăţământ (semestrial).Astfel, au fost sprijinite activităţi
culturale de prestigiu organizate în municipiu.
Relaţia cu ONG . În baza Legii nr. 34/1998 se pot acorda de la
bugetul local subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor, care înfiinţează şi
administrează unităţi de asistenţă socială.
Prin H.C.L.M. au fost stabilite alocaţiile bugetare pentru
asociaţiile /fundaţiile selecţionate, iar în vederea acordării subvenţiilor sau întocmit convenţii de prestări servicii de asistenţă socială cu aceste
asociaţii şi fundaţii. Modul de derulare al activităţilor şi de utilizare a
fondurilor au fost monitorizate în colaborare cu celelalte servicii de
specialitate din instituţie.
Subvenţiile au fost folosite pentru sprijinirea persoanelor
vârstnice, singure, lipsite de suport informal real, persoane care necesită
ajutor din partea comunităţii, îngrijiri temporare după spitalizare sau sunt
bolnave în stare terminală, persoane cu dizabilităţi, copii talentaţi
proveniţi din familii aflate în dificultate, copii/ tineri cu HIV SIDA.
De aceste subvenţii au beneficiat un număr de 10 asociaţii şi
fundaţii, pentru un număr de peste 350 persoane.
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, în baza
concursului de proiecte, respectiv a contractelor de asociere: sport de
performanţă; sport şcolar; sportul pentru toţi.

Sprijinirea sportului de performanţă a constat în încheierea de
contracte de asociere cu 4 cluburi: Fotbal Club Municipal Tîrgu-Mureş –
fotbal Liga a I-a şi fotbal feminin; Baschet Club Mureş – baschet Liga a
I-a; C.S. Universitar – volei feminin Liga a I; Clubul Sportiv City’Us –
Futsal Liga a I-a (Campioană Naţională şi cîştigătoarea Cupei României).
Implicarea Primăriei în sprijinirea acestor cluburi a avut rezultate
benefice, după cum am arătat, în anul 2012, obţinându-se performanţe de
excepţie.
Au fost organizate acţiuni sportive 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 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).

CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU
Director – Doru Moca

La Centrul Cultural Mihai Eminescu, activităţile de profil se
desfăşoară în sala mare (300 de locuri), sala mică (35 de locuri), holul
expoziţional (200 mp) şi Clubul tineretului (300 locuri la mese, 900 mp).
Activităţile culturale şi de divertisment au fost organizate în colaborare cu
diferite instituţii şi asociaţii de profil din municipiu, în rândul cărora se
numără: Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, ligile studenţeşti, Consorţiul
StudCard, Asociaţia Multimedia Teatru 74, Consiliul Naţional al Elevilor,
Universitatea Petru Maior etc.
Dintre evenimentele marcante organizate pe parcursul anului 2012
menţionăm: spectacole de muzică şi poezie desfăşurate în luna ianuarie, în
memoria poetului Mihai Eminescu Eminescu …peste nemărginirea
timpului…”, Eminescu poet nepereche expoziţie de grafică Eminesciana”,
manifestări emblematice, dedicate „patronului spiritual” al instituţiei.

Petrecerea îndrăgostiţilor Kiss 4 love, proiecţii de filme pentru tineri –
partener Red Bull Romania, concursul tinerelor talente „Cântă, cântă,
copile” – ediţia a treia, organizat în colaborare cu Grădiniţa Codrişor, Balul
Majoratului, organizat în colaborare cu Grupul şcolar Electromureş, au avut

drept ţintă publicul tânăr, manifestări care s-au desfăşurat pe tot parcursul
anului. Tot pentru tineri, în martie 2012, în holul centrului a fost organizată
Bursa locurilor de muncă – Tranziţia de la şcoală la viaţa activă, pentru
liceeni, în colaborare cu GPT Iora Services. Pe tot parcursul anului,
numeroase instituţii de învăţământ din municipiu a organizat la Centrul
Mihai Eminescu Zilele şcolii, petreceri de club, serbări şi întâlniri tematice.
Cu prilejul zilei de 8 Martie, Centrul a găzduit Spectacol festiv dedicat
Zilei Femeii, organizatori : Primăria Inspectoratul Şcolar Jud.Mureş,
Asociaţia Culturală ,,Mioriţa”.
La 20 aprilie, sala mare a găzduit un pectacol de muzică folk cu Nicu
Alifantis - « Cântece de şemimeu », spectacol organizat de Primăria TîrguMureş, iar la 28 aprilie a avut loc un spectacol de tradiţii şi muzică rromă, tot
în organizarea primăriei.
Festival Naţional de Dans Studenţesc « Duete-Paşi în doi...”,
festivitatea de absolvire a Universităţii,,.Babeş Bolyai’’- extensia Tg.Mureş
s-au numărat printre evenimentele lunii mai.
Dintre
evenimentele
subsumate
sărbătorii
oraşului
-Zilele
Târgumureşene, o mare parte s-au desfăşurat în spaţiile centrului
Mihai Eminescu: spectacole de teatru pentru copii în limbile română şi
maghiară, spectacolul Miss şi Mr. Tîrgu-Mureş, Seara de romanţe
maghiare, spectacolul de divertisment „Oraş al florilor” , expoziţia de
pictură organizată în colaborare cu Uniunea Artiştilor Plastici TîrguMureş, Nunta de aur, proiecţie de filme documentare şi artistice din
portofoliul Simfest, concert de violoncel – Răzvan Suma.
Cu sprijinul primăriei, Academia Olimpică a organizat, la 11 iunie, „Ziua
Olimpică”, iar Club Tineret a găzduit, tot în iunie, manifestarea „Vara asta
este Zu”, organizat în parteneriat cu Radio Zu.
La mijlocul lunii august, în sala mare a avut loc Conferinţa organizată de
Asociaţia Tehnico-Stiinţifică EM în parteneriat cu Primăria Municipiului
Tg.Mureş şi. Festivalul Simfest 2012 , organizator: Asociaţia Culturală
Simfest pentru promovarea creatorilor din media şi arte vizuale
în colaborare cu primăria.
Tot sala mare a găzduit în 14 septembrie, Sesiunea de comunicări şi
spectacol omagial cu prillejul comemorării a 140 ani de la trecerea în
nefiinţă a eroului naţional Avram Iancu, organizator: Asociaţia Avram
Iancu, iar în 5 octombrie - Festivalul artiştilor amatori din cadrul
Ministerului Administraţiei şi Internelor în colaborare cu Primăria.
În noiembrie, în sala mare a Centrului, Uniunea Studenţilor din România a
organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Tg.Mureş şi Organizaţia

Studenţilor la Medicină Dentară din Tîrgu-Mureş evenimentul naţional
studenţesc UNIFEST 2012, care a cuprins: Expoziţia de Artă a studenţilor,
spectacolul cu piesa ,, O noapte furtunoasă” de I.L.Caragiale cu studenţii de
la UAT Tg.Mureş,
,,Miss Unifest Tg.Mures’’,Festivalul Naţional
Studenţesc de Satiră şi Umor,
organizat de Casa de Cultură a Studenţilor din municipiu.
Dintre evenimentele lunii decembrie menţionăm: spectacolul de muzică
uşoară cu Mihai Constantinescu, Zilele Universităţii de Medicină şi
Farmacie – congres naţional de medicină, spectacolul caritabil „Fii şi tu Moş
Crăciun”, organizat de Liga Studenţilor în parteneriat cu Primăria TîrguMureş, spectacolul dedicat aniversării a 105 ani de existenţă a Colegiului
Economic,,Transilvania”organizatori: Colegiul Economic Tg.Mureş în
parteneriat cu Primăria Tg.Mureş, Spectacol de Crăciun, organizat de Cercul
de Drept Administrativ ,,Tudor Drăganu” şi Cenaclul ,,Gaudeamus”din
cadrul Universităţii,,Petru Maior”în colaborare cu Primăria Tg.Mureş.
Pe tot parcursul anului, în sala mică a Centrului Cultural Mihai Eminescu au
fost organizate diferite cursuri, prezentări de produse naturale, expoziţii cu
diverse teme, iar sectorul de alimentaţie publică a fost cuprins în activitatea
primăriei, programul ,, Să ne îngrijim bunicii ‘’ oferind meniuri unui număr
de 2100 persoane.

Şi în anul 2013, lunar, în sala mare se vor desfăşura o serie de
evenimente culturale şi de divertisment : seri folclorice, de muzică folk,
muzică uşoară, poezie, iar în holul expoziţional vor fi organizate
expoziţii tematice, de grafică, de pictură, icoane. Colaboratori :
Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, ligile studenţeşti, Casa de Cultură
a Studenţilor, gimnaziile, colegiile
şi grădiniţele din Tg.Mureş,
Asociaţia Artiştilor Plastici, Asociaţia Culturală Mioriţa, alte instituţii.
Club Tineret va fi deschis în fiecare zi de joi între orele 23-04 - Student
Party; în fiecare vineri între orele 23-04 - Retro Party şi în fiecare
sâmbătă între orele 23-04 - Party Tineret.

ZOO TÎRGU MUREŞ
Director – ing. Kopacz Andras

În paralel cu amenajarea padocurilor exterioare la noile construcţii, a fost
amenajat pavilionul de elefanţi pentru primirea animalului, precum şi aleea
de vizitare lângă noul padoc de urşi, până la foişorul de observaţie. Pe
traseul noilor construcţii au fost amenajate alei şi au ost montate bănci şi
containere. Efectivul de animale a fost mărit cu diferite specii de palmipede
ornamentale, lebede albe şi negre, elefant, pelican, suricate şi trei specii de
maimuţe.

Pe tot parcursul anului au fost organizate activităţi educaţionale pentru copii,
pe diferite tematici de sezon.

