RAPORT ACTIVITATE – EXECUTIVUL MUNICIPIULUI TÎRGU‐MUREŞ
VICEPRIMAR CLAUDIU SERGIU MAIOR

1. Birourile de cartier ale Primăriei

La începutul anului au fost inaugurate birourile de cartier ale
Primăriei municipiului Tîrgu‐Mureş , pe strada Livezeni, respectiv pe
Bulevardul 22 Decembrie 1989. Personalul, transferat de la primăria‐
mamă, stă la dispoziția locuitorilor din cartiere în cele mai diverse
domenii de interes public: înregistrarea de cereri, depunerea
documentelor pentru eliberarea certificatelor de urbanism, probleme
edilitar‐gospodăreşti, aspecte legate de asociațiile de proprietari,
achitarea taxelor şi impozitelor locale, audiențe. ş.a.

La cele două puncte de lucru, înființate la începutul acestui an, au
fost înregistrate peste 20.000 de documente – cereri, informații, note,
referate, chitanțe etc. Acestea vizează, în principal, activități legate de
administrația domeniului public – toaletarea arborilor, asfaltarea în
zona garajelor, a parcărilor, curățarea ghenelor, montarea corpurilor de
iluminat.
Un alt tip de solicitări se referă la cantinele sociale, înscrierea în
programul „Să ne îngrijim bunicii”. Acest program, conceput pentru
diminuarea efectelor crizei asupra persoanelor nevoiaşe, pe lângă
beneficiul material, are şi rolul de a scoate vârstnicii din izolare, ei având
posibilitatea de a se întâlni, periodic, cu reprezentanții conducerii
primăriei, cărora le sesizează problemele cu care se confruntă, cu atât
mai mult cu cât, la cele două sedii au loc, săptămânal, audiențe pentru
cetățeni. Numărul acestora se ridică la aproximativ 350.

De remarcat că, începând din luna ianuarie 2009, a fost deschis
postul de poliție comunitară din cartierul Tudor, pe strada Livezeni nr. 4,
iar din februarie funcționează postul de poliție comunitară de pe
Bulevardul 22 decembrie nr. 30. Ca urmare a activității desfăşurate de
patrulele care acționează în aceste zone, s‐a constatat diminuarea micii
infracționalități şi a scăzut numărul contravențiilor.
Au fost înregistrate130 de sesizări telefonice, reclamațiile vizând
aspecte de tulburare a liniştii publice, creşterea câinilor în apartamente,
existența unui mare număr de câini comunitari, aruncarea de mobilier
la ghene.
Opinii consemnate de redactorii „Monitorul Primăriei”
Florea Ioan, 72 de ani: „Mi‐am plătit aici, la noi, în 7 Noiembrie,
taxele şi impozitele, nu mai stau să aştept autobuzul să mă duc în

centru. Suntem mulțumiți că avem primărie aproape de casă, mai ale
pentru pensionari e bine, că nu mai avem atâta de umblat”.

2. Complexul de Agrement şi sport „Mureşul”

Şi în această vară, Week‐end‐ul a fost unul din locurile preferate
de cetățenii municipiului. Afluența de public a atins cote maxime la
sfârşit de săptămână; de exemplu, duminică, 2 august, peste 11.000 de
concitadini şi‐au petrecut ziua în incinta complexului. Totalul încasărilor
din vânzarea biletelor pentru adulți şi copii se ridică la peste 700.000 de
lei, ceea ce spune mult despre preferințele târgumureşenilor în materie
de petrecere a timpului liber.

În acest an a fost dat în folosință noul bazin cu dimensiuni
olimpice, unde s‐au organizat cursuri de înot şi antrenamente de polo.
O suprafață de 1.500 de metri pătrați – alei de promenadă şi acces auto
‐ a fost acoperită cu pavaj vibropresat, parcurile au fost dotate cu
obiecte de joacă noi pentru copii – obiecte realizate în regie proprie, iar
aleile de promenadă au fost reamenajate.

Opinii consemnate de redactorii „Monitorul Primăriei”
Daniel Constantin, 22 de ani, student: „Eu sunt taman din Prundul
Bârgăului şi am niscaiva restanțe de dat, aşa că am rămas aici peste
vară, nu m‐am dus acasă, m‐am gândit să fac economie. La început, nu
prea mi‐a surâs ideea să‐mi petrec vacanța la Vichend, veneam fiindcă

nu aveam altundeva unde să mă duc. După vreo 10 zile, m‐am obişnuit
şi îmi place aşa de tare că nu las să treacă o zi cu soare fără să vin. Sunt
de toate: bazine, terenuri de sport, terase cu bere rece, muzică, fete
frumoase. Chiar nu mă plictisesc”.

3. Centrul social de urgență
A fost finalizat proiectul Centru social de urgență, proiect derulat
în perioada 2007 – 2009, fiind adăugate încă 40 de locuri la cele 80
existente. Acesta se adresează familiilor şi persoanelor fără adăpost,
femeilor victime ale violenței domestice, familiilor numeroase care nu
pot asigura un nivel minim de existență copiilor. Stabilimentul este
parte integrantă a Centrului social Tîrgu‐Mureş, proiectul fiind realizat
prin cofinanțare de la bugetul local.

4. Programul „Să ne îngrijim bunicii”

Un program ce s‐a dovedit extrem de util şi apreciat este
programul „Să ne îngrijim bunicii”, în cadrul căruia peste 1200 de
persoane cu o situație materială precară beneficiază săptămânal de
două mese de prânz subvenționate de primărie, la cantinele special
amenajate la primăria de cartier din Bd. 22 Decembrie, la sediul
Fundației Alfa Transilvană din Aleea Vrancea, la restaurantul Casei de
cultură Mihai Eminescu, din strada Grigorescu, la restaurantul Paris din
cartierul Unirii şi la restaurantul Charis de pe strada Aurel Filimon.

Beneficiarii acestui program sunt pensionarii pentru limită de
vârstă, respectiv familiile sau persoanele singure al căror venit net lunar
pe membru de familie nu depăşeşte nivelul stabilit pentru acordarea
ajutorului de încălzire.
Declarații pentru „Monitorul Primăriei Tîrgu‐Mureş”, de la
persoane care beneficiază de meniu subvenționat, la Casa Eminescu
Fazakas Iuliu, 61 de ani: „Mâncarea este foarte bună şi servirea la
fel. Eu locuiesc în cartierul Dâmbul Pietros, dar vin aici la masă, şi chiar
dacă ar fi cantină în Dâmbu, tot aici aş veni pentru că sunt foarte
mulțumit. Primăria a făcut foarte bine că s‐a gândit şi la noi, cei care din
pensie ne descurcăm foarte greu”.
Nagy Edit, 70 de ani: „Şi alte primării ar putea lua exemplu. Nu‐i
puțin lucru, în vremurile de azi, cu pensiile pe care le avem, să primim
aşa ajutor. Eu locuiesc aproape şi duc mâncare acasă cu sufertaşul,
pentru soțul meu, că el nu poate să se deplaseze. Ar fi bine ca şi în alte
cartiere din oraş să fie asemenea cantine”.

5. Meniuri calde pentru copiii din Valea Rece

Prin grija Primăriei Tîrgu‐Mureş, toți copiii preşcolari şi şcolari din
Valea Rece au beneficiat de două meniuri calde pe săptămână.

6. Reabilitarea termică a blocurilor
În programul de reabilitare au fost cuprinse 43 de blocuri, din
care, pe parcursul anului, la 33 s‐au efectuat recepții la terminarea
lucrărilor. Acestea sunt situate în majoritatea cartierelor din oraş –
Mureşeni, Dâmbu, Unirii 7 Noiembrie, Gh. Doja. Valoarea totală a
lucrărilor – 17,2 milioane de lei, din care 8,5 milioane de la MDRL, 5,16
milioane de la bugetul local şi 3,44 milioane din contribuția asociațiilor
de proprietari. Ultima recepție pentru 2009 a vizat blocuri din străzile

Gh. Doja nr. 54, Depozitelor nr. 1, Măgurei 32‐34, Pomicultorilor 17,
Livezeni 35, Păltiniş 21‐23, Păcii nr. 68, Tâmplarilor nr. 3, Făget nr. 4,
C.Romanu Vivu D 10, Secuilor Martiri nr. 3A, toate cu termen de
finalizare în acest an, respectându‐se, prin urmare graficul de lucrări
stabilit.

Din bugetul de dezvoltare de 400 de miliarde de lei, aproximativ
51 de miliarde au fost alocate reabilitării termice. S‐a lucrat cu firme din
municipiu, care au dat dovadă de seriozitate şi promptitudine,
programul de reabilitare bucurându‐se de succes în rândul populației.
Drept dovadă, la primărie au fost înregistrate deja 100 de cereri de
reabilitare pentru 2010.
Pentru 2010 sunt deja aprobate 45 de blocuri ce urmează să intre
în programul de reabilitare.

7. Proiectul „Modernizări străzi în Tîrgu‐Mureş”

La mijlocul lunii mai, în prezența ministrului de la acea vreme al
Dezvoltării Regionale şi Locuinței, Vasile Blaga, a fost semnat contractul
de finanțare a proiectului „Modernizări străzi în Tîrgu‐Mureş”. Prin
implementarea acestuia vor fi modernizate şi semnalizate rutier străzile
din municipiu pe o lungime de 13 kilometri. Sunt incluse străzile:
Băneasa, Budiului, Mureşeni, Livezeni, Voinicenilor, Podeni, Libertății.
Lucrările constau în modernizarea îmbrăcăminții asfaltice şi a
trotuarelor, ridicarea la cotă a căminelor de vizitare la utilități,
montarea de table indicatoare, realizarea marcajelor, a şanțurilor dalate
şi pistelor pentru ciclişti etc.
13 mil euro‐fonduri POR
2 mil euro‐fonduri guvernamentale + contributie buget local
1. Str. Libertatii‐tronson‐Dezdrobirii‐Albinei(circulatie deviata str.
Caminului.
Valoare investitie‐ 8.667.885 lei+TVA
2. Str. Voiniceni‐ tronson‐Santana‐500 metrii‐frezare pe o banda+
schimbare conducta de gaz.
Valoare investitie‐13.417.917 lei+TVA
3. Livezeni‐ se lucreza inafara carosabilului‐ de maine se inchide o
banda de circulatie pentru frezare.
Valoare investitie‐3.192.766 lei+TVA
4. Str Podeni‐ lucrarile incep saptamana viitoare
Valoare investitie‐ 3.780.196 lei+TVA

5. Str. Mureseni‐ consultari pentru executarea de rigole inchise‐
Valoare investitie‐ 4.124.151 lei+TVA

Lucrari cuprinse in program, programate pentru primavara 2010
Baneasa si Budiului
Prin reabilitarea şi modernizarea acestor străzi se va facilita circulația
către alte oraşe importante din țară, respectiv Cluj Napoca, Bistrița,
Alba Iulia.

8. Spatii de joaca
1. Cart. 1848 – zona str. Petru Dobra nr.14‐22
‐ complex cu 3 turnulete si 3 tobogane

‐ 1 hinta, 1 balansoar, 1 balanta
‐ 2 mese de ping‐pong
‐ 2 mese de sah
‐ 2 foisoare cu masa de sah
‐ foisor octagonal cu banci
‐ 6 banci, 8 cosuri de gunoi
‐ acoperit teren de sport cu plasa
‐ 2 portaluri de intrare
2. Cart. Tudor – zona str. Moldovei complex Super
‐ complex cu 5 turnulete si 4 tobogane
‐ 2 hinti, 2 balansoare, 2 balante
‐ 2 mese de sah
‐ 2 foisoare cu mese de sah
‐ 4 banci octogonale
‐ 12 cosuri de gunoi
‐ amenajare zona verde, platari arbori si arbusti,
amenajare cu
gazon verde
‐ reamenajare aleile si suprafata de joaca
‐ 6 portaluri de intrare
3.Cart. Unirii ‐ str. Plopilor
‐ complex de joaca cu 4 turnulete si 4 tobogane
‐ 2 hinti, 2 balansoare, 2 balante
‐ 4 banci, 6 cosuri de gunoi
‐ 2 mese de ping‐pong
‐ amenajat alei pietonale
‐ amenajat teren de sport (asfalt si imprejmuire)

4. Cart Mureseni – zona str. Cugir 7,9,11
‐ complex de joaca cu 5 turnulete si 4 tobogane
‐ 2 hinti, 2 balansoare, 2 balante
‐ 12 banci, 14 cosuri de gunoi
‐ 2 foisoare cu mese de sah
‐ 2 mese de ping‐pong
‐ 3 banci octogonale
‐ amenajare alei pietonale
‐ 5 portaluri de intrare

5. Cart. Mureseni – str. Depozitelor
‐ amenajare alei pietonale
‐ 7 banci, 7 cosuri de gunoi
‐ 4 balante, 2 hinti, 2 balansoare

‐ 2 foisoare cu mese de sah
‐ 4 mese de ping‐pong
‐ 3 banci octogonale
urmeaza sa se monteze : ‐ complex 5 turnulete cu 3 tobogane
Banci
 1.Cart. Todor
 3. Cart. 1848 –
 4. Cart. Mureseni
Total:

218 buc2.Cart. Aleea Carpati – 51 buc
268 buc
260 buc
1050 buc

Cosuri gunoi
 1.Cart Tudor –
 2.Cart 1848 ‐
 3. Cart. Mureseni
 4. Cart. Cornisa
 5.Alte zone :
Total:

243 buc
161 buc
160 buc
140 buc
300 buc
1.000 buc

Amenajari parcari acoperite ‐170 buc
Cart. 1848 – str. Petru Dobra langa gard Gradinita nr.14
Cart Unirii – str. Petru Maior langa gardul Scolii gen nr. 8, Petru Maior
5,7,9
Cart. Unirii – str.Vasile Goldis, Vasile Lucaciu

V. Amenajari spatii imprejmuite pentru gunoi menajer
 1. Cart. Mureseni
4 buc
 2. Cart. Cornisa 10 buc
 3. Cart. 1848
10 buc
 4. Cart. Tudor
10 buc
Total
34 buc
VI. ALTE AMENAJARI

1. Amenajare zona de acces Casa Mihai Eminescu
‐ pregole, jardinière de lemn, portale de intrare
2. Inlocuit garduri de la institutiile de invatamant – Gradinita PP2
– cart. Unirii, Liceul Sincai, Gradinita PP9 – inceput schimbarea
gard

3. Amenajare curti exterioare la GradinitaPP nr.3 – str. Lebedei, si
Gradinita Manpel – s‐au inlocuit mobilierul de joaca pentru
copii, s‐au pavat aleile de acces, s‐a schimbat gardul
imprejmuitor.
4. Pavoazarea municipiului cu ocazia sarbatorilor de iarna
9. Lucrări de reabilitare în cartierele oraşului
A continuat modernizarea cartierelor din municipiu – pe strada
Păşunii au fost refăcute parcările vechi şi au fost amenajate 30 de
parcări noi, ecologice. Au fost finalizate 30 de parcări pe strada
Cernavodă, inclusiv aleile din jurul blocurilor. Au fost terminate şi
lucrările sub podul peste Mureş, pe strada Uzinei fiind refăcut
carosabilul. A fost predat tronsonul reabilitat‐ străzile Cutezanței şi
Livezeni, unde trotuarele au fost refăcute integral.

Aflată într‐o stare deplorabilă, la începutul primăverii, strada Viile
Dealului 1 Mai a fost redată circulației pietonale şi auto, după ce
viceprimarul Claudiu Maior a promis locuitorilor remedierea situației.
Efectuate prin grija Primăriei Tîrgu‐Mureş, lucrările de compactare şi
nivelare s‐au ridicat la suma de 400 de milioane de lei vechi.
În zona Petru Dobra din cartierul Dâmbu Pietros a fost amenajată
şi modernizată o suprafață de 14.400 mp. Au fost realizate 320 de
parcări ecologice, 70 de parcări noi pe Calea Sighişoarei, iar 20 de
parcări vechi au fost reamenajate. În zonă a fost amenajat de asemenea
un parc de agrement şi sport în suprafață de 1.200 mp, iar pe o
suprafață de 8.800 mp au fost realizate alei de acces între blocuri şi
străzi interioare.

La începutul lunii august a fost redată circulației strada Rodniciei
din cartierul Tudor. Strada a fost reabilitată pe o lungime de 350 de
metri, pe o suprafață totală de 5.800 metri pătrați, o lățime de 4 metri,
plus trotuar de 1,3 metri. Au fost înlocuite 77 de capace de canalizare şi
au fost amenajate 110 locuri de parcare „în spic”. De asemenea, au fost
amenajate căile de acces la blocurile de locuințe şi aleile din spatele
blocurilor şi a fost refăcută calea de acces spre şcoala din apropiere. Au
fost schimbați stâlpii electrici şi rețeaua electrică a fost poziționată
subteran, ca şi rețelele de telecomunicații, fibră optică etc. Au fost
instalate indicatoare de circulație şi marcaje pe tot tronsonul, iar pentru
fluidizarea traficului a fost instalat un sens giratoriu.

Valoarea totală a investiției este de 15 miliarde de lei vechi.

Alte lucrări de modernizare au fost efectuate în zonele: strada
Depozitelor (acces şi parcare), Aleea Hațeg (trotuare şi parcări),
Bulevardul 1 Decembrie 1918), reparații capitale pe strada Răsăritului,
realizarea racordului strada Petru Dobra – Bulevardul 1848.

10.Pistă de alergare la Platoul Corneşti
O realizare deosebită o constituie amenajarea pistei de alergare
de la Platoul Corneşti, inaugurată în octombrie, pe o lungime de 1212
metri. Destinată amatorilor de mişcare în aer liber, pista este marcată la
fiecare sută de metri, are o configurație circulară şi a fost realizată în
condiții de criză – pentru borduri au fost utilizate traverse de cale ferată
şi alte materiale recuperate din lucrări de construcții. Suprafața pistei
este realizată din pământ bătătorit, cu strat de zgură, pentru a‐i asigura
elasticitatea. La finalul lucrărilor, preconizat pentru anul viitor, pista va
avea o lungime de 2,5 kilometri şi va beneficia de instalații de iluminat
nocturn, lucrări care au şi început.

8. Grădiniță nouă în cartierul Unirii

În septembrie, a fost dată în folosință noua grădiniță cu program
prelungit „Lumea copii , pe strada Voinicenilor, investiție de 1.615.000
RON –mansardarea corpului vechi al clădirii, vestiar, grupuri sanitare,
hol şi scară de acces, depozit de materiale.

9. În pregătire: Week‐end în cartierul Tudor
În primăvară, vor demara lucrările pentru amenajarea unei zone
de agrement în cartierul Tudor, pe o suprafață de 6 hectare, pe
terenurile situate între Calea Sighişoarei şi Universitatea Dimitrie
Cantemir. „Week‐end”‐ul din cartierul Tudor va cuprinde un bazin de
înot cu trambulină, terenuri de sport, chioşcuri, terase, trasee de
promenadă. Potrivit viceprimarului Claudiu Maior, „sistematizarea zonei
va duce la punerea în valoare a terenurilor existente aici, creşterea
activității economice, dezvoltarea perimetrului construit, cu
posibilitatea realizării rețelelor utilitare în regim de funcționare eficient,
pentru a asigura confortul urban necesar”.

10. Grădina zoologică
Punct de atracție pentru târgumureşeni şi nu numai, rămâne
constant în atenția primăriei, dat fiind că, deşi oraşul nu este unul
turistic, mulți dintre cei care l‐au vizitat în această vară au avut ca țintă
precisă Platoul Corneşti şi Grădina zoologică. Anul acesta, peste 300.000
de vizitatori s‐au perindat pe la zoo, depăşind cu mult recordul atins în
2008. Grădina zoologică s‐a îmbogățit cu un grup de maimuțe şi unul de
pekari (mistreți). În captivitate s‐au născut maimuțe, antilope, cerbi,
ponei, canguri ş.a.
Aici este în derulare proiectul câştigat anul trecut, în valoare de 4,5
milioane de euro, bani folosiți pentru lucrări de reamenajare la
pavilioane, semi‐rezervația în suprafață de 5 hectare pentru urşii
carpatini şi împrejmuirea celor 40 de hectare de care dispune grădina.

Lăudabil este faptul că atitudinea publicului s‐a schimbat, în sensul că
oamenii dau dovadă de mai mult respect față de mediul în cojurător, nu
lasă gunoi şi mizerie.
Zoo Tîrgu‐Mureş funcționează conform standardelor europene din
toate punctele de vedere (padocuri, alei de vizitare etc.)
Opinii consemnate de redactorii „Monitorul Primăriei”
Ion Musceleanu – Craiova : Am venit cu treburi la Tîrgu‐Mureş şi
după ce mi le‐am rezolvat, am dat o fugă să văd grădina zoologică
despre care am auzit că este una dintre cele mai frumoase din țară.
Chiar îi invidiez pe târgumureşeni pentru că au asemenea locuri unde

să‐şi petreacă timpul liber. Mă refer la întreg acest platou, unde nici cei
mici, nici cei mari nu se plictisesc”.

11. În exclusivitate pentru copii: Trenulețul Thomas şi parcul de joacă
Rămânând în zona Platoului Corneşti, reamintim faptul că, spre
bucuria copiilor, în iulie, aici a fost inaugurat trenulețul Thomas, cu o
capacitate de 60 de persoane o investiție de 50.000 de lei. Alcătuit
dintr‐o locomotivă şi trei vagoane pictate cu figurile personajelor din
desenele animate, este realizat după modelul personajului cu acelaşi
nume din celebrul film îndrăgit de copii.

Tot la Platoul Corneşti, odată cu deschiderea oficială a sezonului de
vară, la 1 mai, a fost inaugurat noul parc pentru copii, o investiție de

400.000 de euro, destinată în exclusivitate celor mai tineri
târgumureşeni.
Declarații consemnate de redactorii „Monitorul Primăriei”
Ana Fodor, 63 de ani: „Vin tocmai din cartierul Unirii, cu nepoțelul
meu de 4 ani. De când cu trenulețul, nu mai am linişte în casă. Cum se
crapă de ziuă, îl aud: „Hai, buni, la trenuleț. Dar mă bucur de bucuria lui
şi mai ies şi eu la aer curat”.

12. Investitii scoli
‐ Grădinița Raza de Soare – schimbat tâmplărie exterioară cu
tâmplărie PVC şi geam termopan.
‐ Grădinița P.P. nr. 2 – Terminarea lucrărilor.
‐ Grup Şcolar Economic Transilvania – Instalația de încălzire şi apă
caldă la internat.
‐ Grup Şcolar Avram Iancu – Sistem încălzire centrală Corp A şi
Sală de Sport.
‐ Reparație capitală şarpantă + învelitoare.
‐ Grup Şcolar C‐tin. Brâncuşi – Modernizare şi reparații capitale la
cantină şi sala festivă.
‐ Grup Şcolar Szasz Adalbert – Lucrări de construcție extindere
Şcoală.
‐ Grup Şcolar Traian Săvulescu – Execuție Cantină Nouă.
‐ Grup Şcolar Electromureş – Reparații capitale la sala de sport şi
grupuri sanitare.
‐ Grup Şcolar Traian Vuia – Zugrăveli interioare.

‐ Şcoala Gen. Nr. 13 (Nicolae Bălcescu) – Reparații capitale Bază
Sportivă şi platforme.
‐ Liceul Teoretic Bolyai Farkaş – Modernizare Sala de Sport.

Colegiul National Alexandru Papiu Ilarian – Mansardare.

Priorități pentru 2010
Bugetul local va fi caracterizat prin flexibilitate, adaptat condițiilor de
criză.
Prioritățile în materie sunt accesarea de fonduri europene şi elaborarea
de noi programe, cu asigurarea sumelor pentru cofinanțare de la
bugetul local.

