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DIRECȚIA 
FISCALĂ LOCALĂ 
 



Digitalizare completă 
a serviciilor  
oferite! 

În anul 2021, Direcția Fiscală Locală a 
reușit digitalizarea completă a serviciilor 
oferite, în domeniul impozitelor și taxelor 
locale. 

Astfel, prin accesarea de pe site-ul 
www.tirgumures.ro a butonului Ghișeul 
Online – impozite și taxe se pot efectua 
următoarele operații, pe bază de user și 
parolă: 
 depunere, consultare și eliberare 

declarații fiscale și alte acte 
administrative fiscale

 arhiva personală (dosar fiscal 
personal)

 eliberarea online a Certificatelor 
fiscale

 plăți

Toate documentele eliberate sunt 
semnate electronic, aflându-se sub 
protecția Legii nr. 455/2001 privind 
semnătura electronică, republicată, astfel 
că produc aceleași efecte ca și actul în 
formă fizică. 

De asemenea, plata tuturor impozitelor și 
taxelor locale cu debit, datorate bugetului 
local al Municipiului Târgu Mureș, se poate 
face începând cu luna noiembrie 2021 și 
la aparatele SelfPay amplasate în 
întreaga țară. 

În Municipiul Târgu Mureș sunt amplasate 29 de astfel de stații de plată, dintre care una la sediul Primăriei Târgu 
Mureș și una pe str. Călărașilor la sediul Serviciului Local de Evidență Informatizată a Persoanelor. Accesarea 
contului contribuabilului se face prin simpla tastare a CNP-ului sau a CUI-ului, în cazul persoanelor juridice, sau 
prin scanarea codului de bare de pe actul administrativ. 

La fel ca și în cazul celorlalte modalități de plată electronice ghișeul.ro sau Globalpay, nu se percep comisioane 
nici la plățile efectuate prin aparatele Selfpay. 

Direcția Fiscală Locală a reușit de asemenea să implementeze un sistem de înștiințare a contribuabililor prin 
mesaje SMS. Astfel, contribuabilii au posibilitatea de a fi înștiințați asupra modificărilor operate pe rolul fiscal 
sau plățile efectuate sau dacă pe numele lor a fost înregistrat un proces-verbal de contravenție. 



Ca urmare a creării acestor facilități, 
numărul contribuabililor care au efectuat 
plăți online a crescut de la an la an și 
accentuat în perioada de referință:  

Gradul de încasare a crescut atât în ce 
privește persoanele fizice, cât și în ceea 
ce privește persoanele juridice. Astfel, în 
ce privește persoanele fizice, gradul de 
încasare a impozitelor pe clădiri, teren și 
mijloace de transport a crescut de la 
87,38% în 2020 la  90,23% în 2021, iar în ce 
privește persoanele juridice – de la 
89,86% în 2020 la 92,73% în 2021 (procentul 
este mai mare în ce privește persoanele 
juridice active – de la 92,77% în 2020 la 
94,62% în 2021). Ca sume, per total, 
ambele categorii au înregistrat creșteri 
față de anul precedent în ce privește 
bonificația primită și scăderi în ce 
privește soldul. 

Pe de altă parte, în 2021, numărul de 
persoane fizice și juridice care 
înregistrează restanțe fiscale a crescut. 
Creșterea numărului de persoane fizice 
cu restanțe din perioada 2020–2021 se 
datorează pandemiei, dar și introducerii 
taxei speciale de salubrizare la 
persoanele fizice, iar în cazul persoanelor 
juridice – faptului că din cauza pandemiei 
mulți contribuabili persoane juridice și-au 
întrerupt temporar sau integral 
activitatea, iar aplicarea procedurilor de 
executare silită a fost suspendată. 

Plăți făcute pe 
ghișeul.ro 
 

Pentru susținerea activității persoanelor juridice, Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș a votat o serie 
de facilități, în 2021, fiind înregistrate și analizate un număr de 114 astfel de dosare. 

În aceeași perioadă de referință, Serviciul Impozite și Taxe Persoane Fizice a emis aproximativ 80.000 de acte 
administrative fiscale  (procese-verbale de impunere, decizii de impunere, procese-verbale de scădere bunuri 
impozabile, înștiințări către alte unități administrativ-teritoriale, procese-verbale de contravenție), a prelucrat 
peste 50.000 de declarații fiscale pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare, a soluționat peste 11.000 de 
cereri și petiții și a eliberat 11.540 de certificate de atestare fiscală. 
În ce privește activitatea Serviciului de Executări Silite și Evidența Amenzilor, în vederea recuperării creanțelor 
fiscale datorate de către debitorii persoane fizice și juridice care nu-și achită de bunăvoie obligațiile fiscale, în 
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Sumele încasate 
prin 
executare silită 

2021, aceasta s-a materializat în emiterea 
a 12.857 de somații (față de 9.689 în anul 
precedent), 2.231 de popriri (față de 181), 
203 sechestre (față de 367) și respectiv 183 
de dosare de insolvabilitate (față de 1.842).  

Per total, sumele încasate prin executare 
silită au crescut față de 2020 la toți 
indicatorii: 

De asemenea, în anul 2021, în cadrul 
Serviciului Executare Silită și Evidența 
Amenzilor s-au desfășurat următoarele 
activități: 
 1.816 de ridicări de poprire
 46 de radieri de ipoteca de la ONCPI
 53 de radieri sechestre auto din

evidențele Poliției Serviciul Rutier 
 11.201 amenzi înregistrate
 610 restituiri sume încasate din amenzi
 137 de compensări
 132 transfer dosare de executare către

alte primării 
 48 de eșalonări taxa judiciară de

timbru. 

S-au întocmit 13 dosare de muncă în
folosul comunității.

Serviciul Juridic, Strategii, Resurse umane și Relații cu publicul a avut în lucru în decursul anului 2021 un număr de 
510 dosare, aflate pe rolul instanțelor de judecată în procedura insolvenței conform Legii nr. 85/2014. Din 
dosarele avute pe rol la începutul anului, au fost închise în anul 2021, prin întocmirea referatelor și proceselor-
verbale de scădere, un număr de 217 dosare. La data de 31.12.2021, serviciul mai avea în urmărire și soluționare un 
număr de 293 de dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată în procedura insolvenței. 
Tot în cadrul procedurii de insolvență, s-a răspuns la un număr de aproximativ 300 de notificări, convocatoare, 
petiții, adrese, solicitări venite pe procedură de la casele de insolvență din țară, contestații la tabele definitive 
de creanță conform Legii nr. 85/2014 și s-a colaborat telefonic cu administratorii/lichidatorii judiciari în vederea 
soluționării cât mai eficiente a dosarelor.  

De asemenea, Serviciul are în urmărire și un număr de 89 de dosare în lichidare ca urmare a dizolvării de drept 
conform Legii nr. 31/1990. 

Până în luna martie 2021, au fost întocmite cereri și s-a solicitat instanței de judecată demararea declanșării 
procedurii insolvenței pentru un număr de 5 societăți cu datorii la bugetul local de peste 40.000 de lei. (Datorită 
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faptului că s-a intrat în starea de urgență, iar ulterior în starea de alertă, nu s-a mai putut iniția deschiderea 
unor noi proceduri potrivit Legii nr. 85/2014, la societățile care au datorii la bugetul local). 

Serviciul are în evidență, pe rolul instanțelor de judecată, un număr de 52 de dosare de muncă în folosul 
comunității și un număr de 47 de contestații la executare și contestații la deciziile de impunere. 

Activitatea 
Biroului de Inspecție 
Fiscală și 
Contabilitate în 
anul 2021 
se prezintă astfel: 

1. Număr societăți comerciale verificate: 59

2. Număr Rapoarte de inspecție fiscală întocmite: 59

3. Număr Decizii de impunere  emise: 59

4. Total debite principale stabilite suplimentar: 158.743 de lei

5. Total accesorii aferente debitelor principale, stabilite

suplimentar: 27.536 de lei

6. Sume încasate în baza  sentințelor judecătorești definitive: 22.646 de lei

7. Total sume încasate la bugetul local: 158.743 lei

8. Număr procese-verbale de constatare a contravenției întocmite: 30

9. Număr procese-verbale încheiate în urma controlului inopinat: 10

10. Număr acte de control contestate în anul 2021: 0 
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DIRECȚIA 
ȘCOLI 



În 2021, Direcția Școli a avut la 

dispoziție un buget de circa 2,5 

ori mai mare decât în anul 

precedent, de aproape 77 de 

milioane de lei, la care se 

adaugă credite de 

angajament multianuale de 

peste 143 de milioane de lei, din 

care circa 134 de milioane de lei 

sunt fonduri aferente unor 

proiecte UE.  

 

A derulat pe parcursul anului 

2021, prin Serviciul Investiții, 

Reparații Școli în jur de 120 de 

contracte, de la reparații 

curente până la investiții noi la 

unitățile de învățământ din 

municipiu, în vederea asigurării 

de condiții optime desfășurării 

actului educațional, conform 

standardelor europene.  

A gestionat, alături de cabinetele școlare, și activitatea centrelor de vaccinare.  

 

Între cele mai importante realizări se numără: 

 Amenajări spații de joacă la 14 grădinițe din Târgu Mureș: „Licurici”, „Rândunica”, „Pițigoi”, „Ștefania”, 

„Arlecchino”, „Manpel”, „Rază de Soare”, „Lumea Copiilor”, „Albinuța”, grădinițele cu program prelungit nr. 6, 

10, 11, 12 și 16 

 Modernizări la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” corp C (reabilitare integrală) și Liceul de Artă 

din Târgu Mureș (schimbare tâmplărie de lemn cu tâmplărie PVC cu geam termopan și reparația fațadei 

la corpul de clădire aparținând municipiului Târgu Mureș) 

 Acordarea burselor de studiu, de merit si sociale elevilor care frecventează cursurile învățământului 

preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureș, inclusiv a celor restante 

Punem accent pe  
investiția în  
educație! 
 



 Instituirea unor noi premii, 

pentru a recompensa 

performanța: „Gaudeamus” și 

„Excelență în Învățământ”. De 

curând, a fost promovat un nou 

proiect de HCL, de instituire a 

premiilor „Excelsior” pentru 

excelență în învățământ, pentru 

șefii de promoție pe ciclu 

gimnazial 

 Furnizare instrumente 

muzicale la Liceul Vocațional 

de Artă, prin PNDL 

 Furnizare table interactive 

la unitățile de învățământ 

 Amenajare spațiu cabinet 

stomatologic la Școala 

Gimnazială „Liviu Rebreanu” 

 Rampe mobile, elevatoare 

mobile pentru persoanele cu 

dizabilități.  

 

Valoarea contractului – 40.500 de lei + TVA. Contract finalizat. S-au achiziționat 2 elevatoare mobile pe 

șenile și 4 rampe mobile pentru persoane cu dizabilități. 

 Instalații iluminat de siguranță, instalație de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu la Colegiul 

Național „Al. Papiu Ilarian”. Valoarea contractului – 320.730 de lei + TVA. Contract finalizat. S-a montat un 

sistem de detecție incendiu cu panou de comandă și iluminat de siguranță cu generator. Ca urmare a 

acestei investiții, s-a obținut autorizația PSI. De asemenea, s-au executat reabilitare hol parter, intrare 

principală, montare scară de incendiu și uși rezistente la foc pentru obținerea autorizației de securitate la 

incendiu la Grădinița P.P. Nr.  15. În urma eforturilor depuse în ultimii ani, am reușit în decembrie 2021 ca 

toate unitățile școlare - școli și grădinițe - din municipiul Târgu Mureș să dețină autorizație de 

securitate la incendiu. 

 Asistență tehnică specializată pentru monumente istorice pentru proiectul Instalații iluminat de 

siguranță, instalație de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu la Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” 

 



– contract care presupune 

supravegherea lucrărilor de 

instalații de incendiu din partea 

expertului pe monumente 

istorice 

 Marcaje Playform 

 Platforma informatică - 

biblioteca virtuală pentru 

instituțiile de învățământ din 

municipiu 

 

În baza unor acorduri-cadru, 

s-au realizat: 

 lucrări de reparații la 

instalațiile sanitare și termice 

(schimbarea rețelei termice 

exterioare între corpul clădire 

școală și centrala termică la 

Liceul Tehnologic „Gheorghe 

Șincai”, schimbarea instalației 

termice la internatul de la Liceul 

Tehnologic „Electromureș”, 

precum și intervenții, reparații în regim de urgență la unitățile de învățământ; schimbarea instalației 

termice și montarea de radiatoare la corp clădire aparținând municipiului Târgu Mureș la Liceul Vocațional 

de Artă, reabilitarea integrală a rețelei termice și sanitare la corp clădire C la Școala Gimnazială „Nicolae 

Bălcescu”, schimbarea instalației termice și a radiatoarelor la Școala Gimnazială „Serafim Duicu” corp A) 

 reparații instalații electrice (intervenții, reparații în regim de urgență la unitățile de învățământ., 

schimbat corpurile de iluminat cu corpuri de iluminat cu LED la sălile de sport de la Școala Gimnazială 

„Mihai Viteazu”, Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai”, Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” și Liceul Teoretic 

„Gheorghe Marinescu”, reabilitarea integrală a rețelei electrice și schimbarea corpurilor de iluminat cu LED 

la corp clădire C la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”), 

 reparații și verificări centrale termice și panouri solare la unitățile de învățământ, 

 reparații curente la unitățile de învățământ . 

 



La acestea se adaugă 
contracte de reabilitări 
instalații termice și gaz la 
grădinița de la Școala 
Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, 
unde s-a înlocuit încălzirea cu 
sobe de teracotă cu sistem de 
încălzire cu centrală termică și 
radiatoare în interiorul 
grădiniței, lucrări pentru 
eliminarea igrasiei la clădiri - la 
soclul clădirii Grădiniței P.P. Nr. 
16, lucrări de asfaltare curți, 
terenuri de sport și alei 
pietonale la unitățile de 
învățământ (amenajare 
trotuar la Școala Gimnazială 
„Liviu Rebreanu”, asfaltare curte 
Liceul Tehnologic 
„Electromureș”, amenajare și 
asfaltare teren de sport la corp 
clădire C la Școala Gimnazială 
„Nicolae Bălcescu”, amenajare 
și pavare trotuare în curtea 
Grădiniței „Licurici”), achiziție 
cazane de încălzire și 
preparare a apei calde, în baza 
contractului s-au montat 
centrale la Grădinița „Licurici” și 
școlile gimnaziale „Nicolae Bălcescu” și „Al. Ioan Cuza” din municipiu. 
 

S-au mai realizat sau actualizat studii de fezabilitate pentru extinderi și modernizări la Școala Gimnazială 
nr.  7 corp A, Școala Gimnazială nr. 7 corp B, Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” (modernizare și reabilitare 
integrală, ateliere), Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”, mansardare și respectiv construcție sală de 
sport Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” corp C, modernizare Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, 
mansardare Grădinița PP „Lumea Copiilor”, modernizare, reabilitare și eficientizare energetică - corp C1 - 
Liceul Tehnologic „Avram Iancu”. S-au întocmit proiecte tehnice și s-au realizat instalații termice și gaz la 
grădinița de la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, respectiv Liceul Vocațional de Artă - corp clădire 
aparținând Municipiului Târgu Mureș.  
 
Alte contracte s-au referit la:  
 intervenții, reparații în regim de urgență la unitățile de învățământ 
 inspecție video-apă canal pentru unitățile de învățământ 
 verificări rețele de gaz 

 



 achiziție materiale de construcții  
 servicii RSVTI  
 servicii de lucrări topografice 
 dotări terenuri și săli de sport 
 furnizare mobilier școlar 
 dotări cu mobilier cabinet 
stomatologic 
 furnizare materiale de curățenie 
 furnizare de materiale de 
protecție Covid-19, dezinfectanți 
pentru combatere Covid-19 pentru 
unitățile de învățământ din 
municipiu. 

 

Sunt în diferite faze proiecte de 
anvergură, precum „Extindere și 
modernizare clădire pentru 
amenajare creșă, strada 
Apaductului nr. 54-56” (prin POR, 
termen de finalizare sfârșitul anului 
2023, valoarea contractului – 
8.487.730,34 lei cu TVA),  reabilitare, 
consolidare și mansardare - 
Școala Gimnazială „Friedrich 
Schiller” din municipiul Târgu 
Mureș (achiziție în derulare) și 
construirea unor noi creșe, de 110 
locuri la Liceul Tehnologic „Aurel 

Perșu” și respectiv de 40 de locuri, pentru a face față dezvoltării din cartierul Unirii, din fonduri ale 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.  
Din 2022, urmează să demareze construcția unui campus școlar.  
 
S-au promovat 45 de proiecte de HCL, între care se numără achiziționarea imobilului din str. Pășunii nr. 21A, 
pentru desfășurarea activității educaționale a copiilor romi din zona Valea Rece, scoaterea din circuitul 
educațional a unor imobile unde nu se mai desfășoară activitate educațională, respectiv trecerea 
creșelor de stat din subordinea Unității Administrativ Teritoriale în subordinea Ministerului Educației și 
includerea acestora în rețeaua școlară. 
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DIRECȚIA 
TEHNICĂ  



S-au finalizat lucrări de investiții 
de creștere a performanței 
energetice la mai multe blocuri 
de locuințe, reparația capitală 
a podului peste râul Mureș și 
modernizarea străzii 8 Martie.  
 
S-au realizat lucrări de 
proiectare pentru extinderea 
mai multor rețele de canalizare, 
de apă, racorduri și 
branșamente, alături de 
modernizări, reabilitări, 
supralărgiri de străzi. S-au 
actualizat documentațiile 
pentru tronsoanele 3 și 6 ale 
inelului ocolitor al Târgu 
Mureșului.  
 
S-au asigurat proiectarea, 
asistența tehnică și execuția de 
lucrări pentru mai multe 
proiecte finanțate din fonduri 
europene, între care 
amenajarea unei grădinițe și a 
unei creșe în cartierul 
Belvedere.  
 
S-au realizat procedurile de 

achiziții legate de diverse investiții ale municipalității și de pregătirea documentațiilor în vederea accesării 
de fonduri nerambursabile, pentru modernizări de străzi și construirea de locuințe sociale. 
 
I. LUCRĂRI DE INVESTIŢII (străzi/construcţii civile) 
A. Execuție 
Finalizate:  
 lucrări de execuţie privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe de pe străzile 
C.R.Vivu nr. 2, Aleea Carpaţi nr. 47,  Depozitelor nr. 7, Piaţa Gării nr. A1, Piaţa Gării nr. 2A,  Mimozelor nr. 2,  Aleea 
Cornişa nr 32 - LOT 2  
 reamenajare şi conservare Cetatea Medievală Târgu Mureş  
 lucrări de creştere a performanţei energetice, conform OUG 18/2009 la 2 blocuri de locuințe: str. Gh. 
Marinescu nr. 47-49, str. Făget nr. 34 
 reparaţie capitală pod peste râul Mureş, cu pasaj superior peste linia CF – Deda – Târgu Mureş, str. 
Călăraşilor 
 modernizare str. 8 Martie (inclusiv proiectarea) 

Documentații 
pregătite pentru 
investiții! 



În derulare:  
 reabilitare imobil Mureșeni 
nr. 50 - etapa 1 - proiectare şi 
execuţie, contract de diriginție 
de șantier 
 lucrări de creștere a 
performanței energetice, 
conform OUG 18/2009 la 4 
blocuri de locuinte - Aleea 
Cornișa, nr. 8; str. Petru Dobra, 
nr. 18; Aleea Covasna, nr. 9; 
Aleea Cornișa, nr.  19  
 Amenajare parc zona 
centrală Cartier Belvedere – 
etapa 1 
 Staţie de pompare apă 
uzată str. Serafim Duicu - 
proiectare şi execuţie 
 
S-a reziliat, după recepția 
parțială a lucrărilor executate, 
contractul de lucrări privind 
creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de 
locuinţe de pe străzile: 
Argeşului nr.  16, Gh. Doja nr.  60 
+ Piaţa Gării nr.  5 ABC, Moldovei 
nr. 10, Moldovei nr. 12, Cernavodă 
nr. 5 + Transilvaniei nr.  29 şi 
Măgurei nr.  16, 18, 20, 22, 24 - LOT 1. 
 
B. Proiectare 
Finalizat:  
 Extindere reţea canalizare, reţea de apă, racorduri şi branşamente pe strada Remetea - Studiu de 
Fezabilitate şi Proiect Tehnic 

 
În derulare:  
 Extindere reţea canalizare, reţea de apă, racorduri şi branşamente pe strada  Dealului - Studiu de 
Fezabilitate şi Proiect Tehnic 
 Prelungire strada Mureşeni până la limita UAT Cristeşti - Expertiză tehnică şi DALI  
 Modernizare str. Plutelor - DALI 
 Supralărgire strada Livezeni - DALI 
 Reabilitare strada Viile Dealul Mic - Actualizare DALI, elaborare PT  

 



 Actualizare documentaţie de 
proiectare pentru tronsonul de 
legătură între strada Budiului  şi 
Autostrada „Transilvania” – 
tronson 3 inel ocolitor  
 Actualizare documentaţie de 
proiectare pentru prelungire 
Calea Sighişoarei în direcţia  
DN13 – tronson 6 inel ocolitor 
 Modernizare str. Eden -  
Proiect Tehnic şi detalii de 
execuție 
 Modernizare str. Voinicenilor, 
nr. 194/1 – 10 - DALI  
 Modernizare str. Apelor, 
Cotului, Potopului - DALI  
 Modernizare str. Episcop Ioan 
Bob - DALI  
 Modernizare str. Posada - DALI  
 Modernizare str. Piatra 
Corbului - DALI  
 Locuințe pentru tineri, 
destinate închirierii, jud. Mureș, 
Municipiul Târgu Mureș, strada 
Depozitelor f.n. – etapa I - SF 
 

 

 

Proiecte finanţate din fonduri europene – în derulare – demersuri vizând contractele de proiectare şi 
execuție lucrări, pentru servicii de verificare PT, respectiv pentru servicii de dirigenție de șantier pentru: 

 Reamenajare spaţii urbane cu centru multifuncţional în zonele de locuit marginalizate, în vederea 
creării de facilităţi destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Târgu Mureş (str. Dealului)  

 Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din 
interiorul Municipiului Târgu Mureș 

 Amenajare grădiniță și creșă în cartierul Belvedere 

 Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona Vest-Centru a 
Municipiului Târgu Mureș 

 Sistem de management al traficului în municipiul Târgu Mureş  

 

 



II. PROCEDURI DE ACHIZIȚII 
În derulare 
 Reparaţii şi consolidare bloc 
strada Cisnădiei nr. 13 şi 
mansardare blocuri strada 
Cisnădiei nr. 13 şi nr. 15 
(proiectare şi execuţie lucrări). 
S-a întocmit documentaţia 
pentru achiziţia serviciilor de 
proiectare, asistenţă tehnică 
din partea proiectantului şi 
execuţie lucrări şi s-a transmis 
la Serviciul Achiziţii pentru 
publicarea pe SICAP. Două 
proceduri au fost finalizate cu 
rapoarte de anulare, automat 
de sistemul SICAP, deoarece la 
data limită de depunere a 
ofertelor nu exista niciun 
ofertant înscris cu oferta 
depusă. În buget s-a alocat 
suma de 2.873.000 de lei. 
 Lucrări de creștere a 
performanței energetice, 
conform OUG 18/2009 la 8   
blocuri – lot 1: str. Înfrățirii nr. 6-8, 
Lot 2: Str. Ion Buteanu nr. 22, str. 
Reșița nr. 3, Lot 3: str. Păcii nr. 70; 
str. Secuilor Martiri nr. 13, Lot 4: B-
dul 1 Decembrie 1989  nr. 51, Lot 5: B-dul 1 Decembrie 1989 nr. 2; B-dul 1 Decembrie 1989 nr. 12. Procedură 
finalizată, sunt în curs de semnare contractele. 
 Achiziția „Rest de executat - Lucrări de creștere a performanței energetice a blocurilor  de locuințe de pe 
străzile: Argeșului nr. 16, Gh. Doja nr 60 + Piața Gării nr 5 ABC, Moldovei nr 12, Moldovei nr 10, Cernavodă nr 5 
+ Transilvaniei nr 29 și Măgurei nr 16, 18, 20, 22, 24 (Lot 1)”. Procedură în derulare. Pe parcursul anului 2021 s-
au mai derulat 2 proceduri, finalizate cu rapoarte de anulare a procedurii. Fondurile au fost bugetate de 
Direcţia Şcoli 
 Reabilitare infrastructură rutieră pe coridorul: cartier Tudor Vladimirescu – cartier 22 Decembrie 1989, 
deservit de transportul public” - servicii de proiectare. Procedură finalizată la finele anului 2021 cu raport 
de anulare. Se va relua în 2022.   
 
III.  DOSARE PREDATE LA ACHIZIȚII 
Au fost întocmite dosarele de achiziţie, cu toate documentele conform procedurilor de sistem existente la 
nivelul municipiului, care s-au predat la compartimentul de resort în vederea demarării achiziţiei, pentru 
următoarele obiective: 

 



  „Prelungire strada Insulei – 
tronson 1 inel ocolitor” – SF 
 
 „Stradă de legătură între 
Autostrada Transilvania (nod 
rutier cu str. Gheorghe Doja ) și 
strada Insulei – tronson 2” - 
elaborare Studiu de Fezabilitate 
 „Stradă de legătură între 
strada Viile Dealul Mic şi strada 
Budiului – tronson 4 inel 
ocolitor”- actualizare Studiu de 
Fezabilitate 
 
 „Supralărgire Calea 
Sighişoarei, tronson între strada 
Viile Dealul Mic şi Prelungire în 
direcţia DN13 – tronson 5 inel 
ocolitor”- Studiu de Fezabilitate  
 „Stradă de legătură între 
autostrada Transilvania şi 
DJ152 A -  Sâncraiul de Mureş şi 
pod nou peste râul Mureş – 
tronson 7 inel ocolitor” - Studiu 
de Fezabilitate. Achiziția se va 
derula în 2022  în baza unui 
contract de consultanță. 
 
 

 
IV.  DOCUMENTATII ÎN PREGĂTIRE    
La acest moment, se află în diferite faze de pregătire dosarele pentru realizarea următoarelor achiziţii:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 SF/DALI străzi în Cartierul Unirii – în pregătire: întocmirea documentaţiei pentru achiziţia serviciilor de 
proiectare – tronson 1, 2 şi 3. 
 Expertiză tehnică şi DALI – Modernizare strada Pădurii nr. 63-71 - în pregătire: întocmirea documentaţiei 
pentru achiziţia serviciilor de proiectare. 
 
 
V. DOCUMENTAȚII PREGĂTITE PENTRU ACCESARE DE FONDURI 
 S-au unificat 2 SF-uri: SF – Locuințe sociale în municipiul Târgu Mureș, județul Mureș, str. 8 Martie nr. 53 – 
sistematizare verticală, amenajări exterioare și rețele edilitare şi SF pentru locuințe sociale str. 8 Martie nr. 
53. Se lucrează la depunerea cererii de finanțare din fonduri nerambursabile 
 Modernizare strada Zarandului. E în curs depunerea cererii de finanţare din fonduri nerambursabile 
 Modernizare strada Prutului. S-a depus cererea de finanţare din fonduri nerambursabile. 

 



Alte realizări: lucrări de mentenanţă a Sistemului de Iluminat Public (SIP), reabilitarea iluminatului public, 
inclusiv prin montarea de dispozitive echipate cu tehnologie LED (străzile Victor Babeş, Regele Ferdinand, 
Făget, Bega, Ialomiței, aleile pietonale Măgurei + Parângului, Tudor Vladimirescu, Pocloş - tronson Înfrăţirii 
– Secerei, Transilvaniei), iluminat arhitectural la Biserica Reformată mică (str. Ştefan cel Mare) și Biserica 
Unitariană (str. Bolyai), servicii energetice, trecerea rețelelor aeriene în subteran, avizare în vederea 
obținerii autorizației de construire pentru lucrări de racorduri/investiții, recuperarea daunelor din Sistemul 
de Iluminat Public produse în urma unor evenimente rutiere etc.  
 
În cursul anului 2021, municipiul a reușit să achiziționeze energie electrică prin Bursa de Mărfuri sub 
valoarea medie a pieței, în urma încheierii unui contract multianual, având în vedere calitatea sa de 
consumator eligibil şi calitatea de membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri.  
 
Totodată, au fost încheiate un contract de lucrări pentru proiectare-execuție racorduri electrice pentru 
stații de încărcare autobuze electrice (proiectare şi instalare posturi de transformare 20/04kv pentru cele 
patru locații  – str. Bega  nr. 2 Transport Local – Unirii capăt de linie Foto – str. Livezeni capăt de linie – str. 
Gheorghe Doja capăt de linie Azomureș), realizat 100%, respectiv un contract de servicii  de consultanță 
pentru înființarea și delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat Public în municipiul Târgu Mureș, având ca 
termen de derulare anul 2023.  
 
Au mai fost elaborate documentații de proiectare pentru următoarele obiective, toate realizate 100%:  
 
Elaborare SF pentru Iluminat Public și telecomunicații - cartier Belvedere, str. Budiului, str. Băneasa. 
SF Iluminat arhitectural la obiectivele:  

 Catedrala Înălţarea Domnului, 
 Catedrala Buna Vestire, 
 Parohia Romano-Catolică din Cetatea Medievală, 
 Primăria Municipiului Târgu Mureş. 
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ADMINISTRAȚIA 
DOMENIULUI PUBLIC 



Cu toate constrângerile 
bugetare și problemele tehnice 
întâmpinate, a reușit finalizarea 
unor lucrări precum 
reabilitarea Pieței Armatei, 
asfaltarea parcării din Piața 
Cuza Vodă, precum și alte 
lucrări de asfaltare, 
întreținere și modernizare 
străzi și drumuri.  

Plombările de urgență a 
carosabilului pe toate arterele 
de circulație din municipiu, 
covoarele asfaltice pe 
carosabil, balastările/pietruirile 
de străzi, reparațiile de străzi și 
trotuare, asfaltările, ridicările la 
cota carosabilului ale 
capacelor de canal de pe 
carosabil, execuția de 
rigole carosabil de captare 
ape pluviale au 
reprezentat o prioritate.  

A realizat montarea a peste 

500 de indicatoare rutiere și 
diverse obiecte necesare pentru siguranța circulației - oglinzi rutiere, garduri de protecție, stâlpi delimitare 
benzi de circulație etc.  

A gestionat proiectele cu fonduri europene  
în vederea modernizării transportului public de călători în Târgu Mureș și de 

achiziționare de autobuze noi. 

Activitatea Serviciului Public Administrația Domeniului Public este organizată pe compartimente 
funcţionale, acestea având rolul de a duce la îndeplinire obiectivele propuse în condiţii de eficienţă. Pe 
parcursul anului 2021 compartimentele funcționale din cadrul ADP au întreprins activități specifice, printre 
care amintim contractele semnate și gestionate de către acestea, însumând aproximativ 250 de 
milioane de lei. 

Dăm o nouă față 
transportului 
public!



Astfel, principalele contracte 
încheiate au avut ca obiect: 
Lucrări reparații întreținere 
străzi;  

Acord cadru - Lucrări de 
intervenții reparații străzi, 
trotuare – circa 14 milioane de 
lei;  

Achiziție autobuze diesel – 
circa 30 de milioane de lei;  

Achiziție autobuze electrice de 
12 m – circa 82 de milioane de 
lei;  

Achiziție autobuze electrice de 
10 m – circa 30 de milioane de 
lei;  

Servicii de colectare transport 
deșeuri – circa 27 de milioane 
de lei; Realizare aplicaţie pentru 
eliberare online autorizaţii de 
liberă trecere – circa 131 de mii 
de lei. 

Serviciul Siguranţa Circulaţiei, Transport Rutier și Transport Local 

Pe parcursul anului 2021 s-au încasat peste 900.000 de lei, reprezentând contravaloarea taxelor 
autorizațiilor de liberă trecere; 13.658 de lei în urma înregistrării vehiculelor; încasări taxe autorizații spargeri 
în valoare de 40.254 de lei; 31.624 de lei reprezentând taxe pentru ocuparea domeniului public; fond de 
garantare lucrări de refacere domeniu public din partea societăților care au executat lucrări: încasat 
576.032 de lei, restituit: 359.793 de lei; fond rămas la dispoziție în valoare de 216.239 de lei. Au fost procesate 
un număr de 10 dosare de daună, municipiul a încasat din recuperări de daune suma de 88.724 de lei în 
anul 2021. 

Principalele proiecte încheiate în decursul anului în cadrul derulării activității serviciului: 

 Contract de mentenanță și întreținere semafoare în valoare de 234.518 lei.
 Contract  pentru siguranța circulației: „marcaje rutiere” în valoare totală de 550.761 de lei.
 Contract  pentru siguranța circulației ,,indicatoare rutiere” în valoare de 133.629 de lei.



 Contract pentru „Mentenanță
și întreținere sisteme de
semaforizare, indicatoare
luminoase și butoni rutieri” în
valoare de 79.671,05 lei.
 Acord-cadru - Lucrări de
intervenții reparații străzi,
trotuare, în valoare de 8.295.000
de lei.
 Contract Lucrări de intervenții
reparații străzi, trotuare  în
valoare de 6.344.537,82 lei.
 Contract de furnizare de
autobuze (20 de autobuze
diesel) în valoare de 17.252.620
de lei.

Principalele proiecte încheiate: 

 ,,Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”  (SMIS 129526). Contract de 

finanțare: nr. 5152/05.03.2020, semnat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de

Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional POR 2014-2020. 

 „Achiziționarea de autobuze ecologice care să deservească transportul public de călători al Municipiului 

Târgu Mureș”(SMIS 127572). Contract de finanțare  nr. 4989/20.12.2019, semnat cu Ministerul Lucrărilor Publice,

Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional

POR 2014-2020. 

 ,,Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m, Pitești, Tg. Mureș” (SMIS 129206) proiect

derulat de M.D.R.A.P în parteneriat cu Municipiul Târgu Mureș.

 ,,Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 10m deal, Iași Neamț, Tg. Mureș” (SMIS 128113)

proiect derulat de M.D.R.A.P în parteneriat cu Municipiul Târgu Mureș. 



Serviciul de Administrare a 
Domeniului Public și Privat 

În cadrul Serviciului s-au 
încheiat un număr de 23 de 
contracte de lucrări și servicii, 
cele mai importante fiind: 

 Contracte subsecvente de
servicii privind  servicii de pază
pentru ADP – lot 3 - valoare
455.926 de lei;
 Contract de furnizare privind
elemente metalice pentru
amenajare temporară Piața
Teatrului - valoare 48.856,41 lei;
 Contract de prestări servicii nr.
16/31.05.2021 privind Înnoire date
și mentenanță la servicii de tip
cadastru edilitar, utilitar si
cartografiere în format 3D -
valoare  653.249,43 lei;
 Contract de servicii nr.
238/27.12.2021 privind achiziția
publică de servicii Înnoire date și
mentenanță la servicii de tip
cadastru edilitar, utilitar si
cartografiere în format 3D -
valoare  406.072,57 lei;
 Contract subsecvent privind
Reparații şi întreținere parcuri de joacă, parcuri de odihnă și parcuri pentru câinii de companie - valoare
800.000 de lei;
 Contract servicii privind SF pentru amenajare de parcuri pentru animale de companie - Valoare  59.916,50 lei;
 Contract privind SF pentru realizarea unei parcări supraetajate in zona de blocuri din Aleea Hațeg – Cartier
Tudor Vladimirescu - valoare  159.460 de lei;
 Contract privind SF pentru realizarea unei parcări supraetajate în zona fostului Hotel Parc – Centru - valoare
159.460 de lei;
 Contract servicii privind Proiectare amenajare Piața Victoriei - valoare  69.020 de lei.



Biroul Juridic 
Activitățile principale 
desfășurate în cadrul Biroului: 
promovarea pe parcursul 
anului a 59 de proiecte de 
Hotărâri de Consiliu Local, 
încheierea apartamentărilor 
pentru blocurile ANL situate in 
B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 43, str. 
Negoiului nr. 2, str. Berlin nr. 9, str. 
Predeal, str. Suceava, Pandurilor 
nr. 48, întocmire documente în 
vederea demarării procedurii 
de organizare a licitaţiei 
publice pentru servicii de 
topografie şi cadastru, 
activități de consultanță 
juridică de specialitate pentru 
birourile din cadrul Serviciului 
Public Administraţia 
Domeniului Public, încheiat 
contract de prestări servicii 
privind servicii expert evaluator 
autorizat, încheiat contracte 
pentru prestării servicii de 
permanenţă/intervenție pentru 
prevenirea și combaterea 
atacurilor urșilor. 

 

Serviciul Salubrizare și Deszăpezire și Compartimentul Mediu, Deratizare, Dezinsecţie 

Activitățile desfășurate au constat cu precădere în servicii de deszăpezire prin închirieri utilaje în sezonul 2020-
2021, deratizare gospodării individuale, dezinfecţie gospodării individuale, deratizare domeniu public, 
dezinsecţie asociaţii de proprietari, dezinsecţie domeniu public.  
Pentru serviciul public de salubrizare stradală, s-a încheiat un contract în valoare de 1.834.034,97 lei; dezinfecţie 
domeniul public  - COVID-19, în valoare de 68.876,99 lei; acţiuni de cosire a spaţiilor verzi, în valoare de 160.000 
de lei; finalizarea procedurii de închidere a batalului de la Azomureş, valoare 2.490.077 de lei (98% fonduri 
europene şi guvernamentale, 2% buget local). 
Acţiunea de analiză a apei la izvoarele aflate pe raza UAT în valoare de 2.915 lei; Contract nr. 46/02.07.2021 – 
servicii de salubrizare; Contract nr. 149/29.09.2021 – pentru activităţile de măturat, spălat, stropire şi 
întreţinere a căilor publice, precum şi colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public; 

Contract nr. 196/25.11.2021 – servicii de dezinfecţie COVID-19 pentru unităţile bugetare aparţinând 
municipiului; Contract nr. 156/05.10.2021 – colectare, transport deşeuri; Contract nr. 223/14.12.2021 - servicii de 
colectare transport deșeuri.  
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DIRECȚIA 
ASISTENȚĂ SOCIALĂ  



Printre cele mai importante 
realizări ale Direcției de 
Asistență Socială Mureș din 
anul 2021 se numără plata 
restanțelor înregistrate, 
aferente anului 2020, mergând 
de la beneficii asistență socială 
și salariile asistenților personali, 
până la plata serviciilor sociale 
ale ONG-urilor și facturi ale 
furnizorilor. La acest moment, 
nu se mai înregistrează 
restanțe nejustificate la plăți.  

S-au realizat pași importanți în
ce privește transparentizarea
activității, prin planuri de
acțiune, dezbateri publice pe
toate proiectele pe care DAS le-
a înaintat spre aprobare
Consiliului Local al municipiului
Târgu Mureș și de asemenea
întâlniri periodice cu toți actorii
implicați în inițiativele și
acțiunile promovate de DAS.

Numărul de servicii sociale 
finanțate de DAS Târgu Mureș în 
2021 a crescut cu 10%, iar în baza 

prevederilor Legii nr. 350/2005 s-a dublat bugetul alocat pentru ONG-urile din domeniul social, de la 
2.284.021 lei la 4.830.115 lei, rezultând o creștere semnificativă a numărului de beneficiari deserviți prin 
aceste fonduri. S-au finanțat zeci de proiecte de asistență socială în parteneriat cu ONG-uri, biserici și 
instituții publice, având ca beneficiari peste 4.000 de persoane. 

Între partenerii cu care s-au încheiat convenții de colaborare / finanțare pentru proiecte sociale se 
numără Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii - Adăpost - Centrul de primire în regim de 
urgenţă; Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii - Centrul de prevenire şi combatere a violenţei 
în familie; Centru Perseverență), ASCOTID, Salvați Copiii, Ambulanța Samaritanus, Asociația Națională a 
Surzilor - filiala Târgu Mureș, Inspectoratul Școlar Județean Mureș, Farmacia Socială, Asociația Pro Vision 
etc. 

În lunile martie-mai 2021, DAS Târgu Mureș a derulat campania de prevenire „Spune NU Cerșetoriei”. 

Din grijă pentru cei 
vulnerabili! 



Pe parcursul anului 2021 s-a pus 
accent pe efectuarea de 
investiții în serviciile sociale 
ale DAS Târgu Mureș, cele mai 
multe fiind în cadrul 
Dispeceratului Integrat de 
Urgență 112 (schimbare parte 
din echipamentele utilizate, 
înlocuire mobilier, centrală 
termică nouă, corpuri de 
iluminat, pardoseală etc.) și la 
Serviciul Social „Adăpostul de 
Noapte” (înlocuire centrale 
termice, amenajare grup 
sanitar destinat beneficiarilor, 
la parterul clădirii). 

Serviciul pentru Protecție 
Socială a efectuat în decursul 
anului 2021 aproximativ 3.200 
de anchete sociale. Acesta s-a 
îngrijit și de distribuirea 
produselor alimentare și de 
igienă, în cadrul Programului 
Operațional Ajutorarea 
Persoanelor Defavorizate – 
POAD, în fiecare dintre cele 2 
tranșe fiind date aproape 950 
de pachete. La rândul său, 
Centrul de zi și Centrul  de Consiliere și Sprijin pentru părinți și copii „ROZMARIN” a asigurat aproape 2.000 
de astfel de pachete, pentru beneficiarii săi – persoane cu VMG (venit minim garantat) și ASF (alocație 
pentru susținerea familiei). De asemenea, s-au achiziționat și livrat copiilor prezenți la Centru peste 6.600 
de porții de mâncare, în baza HCL 310/2019. 

La Cantina socială numărul de beneficiari s-a dublat, ajungând la peste 450 de persoane, care  primesc 
hrană caldă în fiecare zi a săptămânii. O dată cu Legea 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție 
socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, numărul de beneficiari ai ajutorului de încălzire a 
locuinței și ai suplimentelor pentru energie electrică, respectiv pentru combustibil a crescut de la 522 de 
beneficiari în anul precedent la circa 2.000. 

Programul de sprijin financiar pentru nou-născuți implementat în urma HCL 143/2019, a avut în anul 2021 
un număr de 482 de beneficiari. În baza HCL 87/2018, au primit stimulentul financiar medico-social lunar 
185 de elevi care învață în învățământul preuniversitar de stat, clasele I - XII, din municipiul Târgu Mureș.  



Au fost acordate peste 100 de 
ajutoare pentru încălzirea 
locuinței cu lemne pentru 
persoanele din zonele 
defavorizate de pe raza 
municipiului Târgu Mureș, fiind 
înregistrate și 48 de cereri 
eligibile pentru persoanele sau 
familiile fără adăpost, inclusiv 
persoanele sau familiile care 
au fost evacuate și familiile cu 
copii care nu au domiciliu 
stabil, inclusiv cele 
monoparentale. 

Serviciul Social „Adăpost de 
Noapte”, centrat pe furnizarea 
de servicii sociale destinate 
persoanelor adulte fără 
adăpost, pentru prevenirea și 
depășirea unor situații de 
dificultate, vulnerabilitate sau 
dependență, a acordat 
adăpost pe timpul nopții pentru 
93 de beneficiari și ajutor 
pentru obținerea de acte de 
identitate și certificate de 
naștere pentru 39 de persoane. 

Compartimentul Asistență Romi din cadrul DAS Târgu Mureș, având ca scop asigurarea de măsuri de 
prevenire și combatere a sărăciei și riscului de excluziune socială a acestor persoane, a asigurat măsuri 
de sprijin în domeniile educaţie, ocuparea forţei de muncă, sănătate, locuinţe şi mică infrastructură, 
cultură, infrastructură şi servicii sociale, astfel:  
 domeniul Educație: între cele mai importante activități se numără înscrierea copiilor la şcoală, cu 176 de
beneficiari; respectiv înscrierea adulţilor în programul educaţional „A doua şansă” – 26 de beneficiari
 domeniul Ocuparea forţei de muncă: consiliere profesională privind posibilităţi de angajare la diferite
locuri de muncă – 270 de beneficiari, calificare profesională – 28 de beneficiari
 domeniul Sănătate: consiliere privind importanţa principiilor generale de igienă / educaţie sanitară – 370
de beneficiari, consiliere privind sănătatea reproducerii / riscurile mariajelor timpurii – 300 de beneficiari,
colaborare cu mediator sanitar – 26 de beneficiari
 domeniul Locuințe și mică infrastructură: consiliere privind diferite demersuri în privinţa serviciilor sociale
– 34 de beneficiari, locuinţe racordate la utilităţi (apă, gaz, electricitate) – 87 de beneficiari
 domeniul Cultură: 84 de beneficiari



 domeniul Infrastructură şi servicii sociale: programe de prevenire a marginalizării sociale – 62 de
beneficiari, întocmirea sau refacerea certificatelor de naştere – 320 de beneficiari, întocmirea sau
refacerea actelor de identitate – 120 de beneficiari, servicii sociale – 60 de beneficiari.

Dispeceratul Integrat de Urgență 112 care funcționează în cadrul Direcției de Asistență Socială Târgu 
Mureș a preluat și gestionat apelurile de urgență destinate - ISU, Serviciul de Ambulanță Județean, 
Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș și Poliția Locală (la nivel 
municipal), la nivel județean și la nivel regional din punct de vedere al cazurilor destinate elicopterelor 
S.M.U.R.D. Târgu Mureș, Arad și Jibou.

Din totalul de apeluri recepționate, 129.467 au fost apeluri reale, iar 183.572 au fost apeluri non urgențe (în 
categoria apelurilor non urgențe intră alarme false, apeluri injurioase, apeluri silențioase, greșeli de 
apelare), pentru ISU-SMURD au fost preluate un număr de 21.357 de apeluri, pentru Serviciul de Ambulanță 
Județean un număr de 94.387 de apeluri, pentru Inspectoratul de Poliție Județean Mureș un număr de 
33.032 de apeluri, iar pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean un număr de 1.850 de apeluri. 

În anul  2022
Vor fi digitalizate toate serviciile DAS Târgu Mureș, prin intermediul unui proiect prin 

Programul Operațional privind Capacitatea Administrativă. 

A primit acceptul, aflându-se în faza de precontractare, un proiect cu finanțare nerambursabilă aferent 
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 pentru înființarea primului centru multifuncțional din 
zonele marginalizate din Târgu Mureș, pe str. Dealului.  

Prin intermediul acestui proiect vor fi licențiate 5 servicii sociale de asistență socială și medicală 
comunitară și vor fi înființate un centru de zi pentru copii, un centru de zi pentru persoane vârstnice și un 
centru de prevenire a adicțiilor, în perioada 2022-2023.   

De asemenea, a fost pregătit un nou proiect aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa 
Prioritară 6, „Educație nonformală în sistem outdoor”, în parteneriat cu Fundația Talentum și 3 școli 
gimnaziale care au arondați elevi din zonele marginalizate ale municipiul Târgu Mureș. 



MULȚUMESC  

PENTRU IMPLICARE 

ÎNTREGII 

ECHIPE!



ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ 

ÎN CADRUL 

CONSILIULUI LOCAL 

AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ 



Activitatea pe care am 

desfășurat-o în cadrul Consiliului 

Local s-a concretizat în 

participarea activă la ședințele 

ordinare, extraordinare, de 

îndată, precum și la nivelul 

ședințelor de comisii din care fac 

parte, în virtutea mandatului de 

consilier local pe care mi l-am 

asumat, apoi în calitate de 

viceprimar, acestea constituind principalul mobil pentru implementarea proiectelor aflate în dezbatere. 

Am avut calitatea de membru, membru înlocuitor, supleant sau după caz reprezentant în următoarele 

comisii: 

1. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului

înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură conform HCL 182 (3)  din 2.11.2020

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş;

2. Comisia pentru servicii publice şi comerţ conform HCL 182 (3) din 2.11.2020 privind organizarea

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş;

3. Comisia de licitație a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea SC

Locativ SA, conform HCL 186 (7) din 9 noiembrie 2020;

4. Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii în baza Legii nr. 550/2002

conform HCL nr. 193 (14) din 9 noiembrie 2020;

5. Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare depuse în baza Legii nr. 34/1998

referitoare la acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor românești cu personalitate juridică,

care înființează și administrează unități de asistență socială, cf. HCL 206 din 26 noiembrie 2020;

6. Comisia de evaluare a performanței tehnice și de asigurare a conformității proiectului cu prevederile

legale în domeniul protecției mediului, cf. HCL 217 din 26 noiembrie 2020;

7. Comisia locală de ordine publică a municipiului Târgu Mureș, cf. HCL nr. 222/3 decembrie 2020;

8. Comisia de circulație a Municipiului Târgu Mureș, cf. HCL nr. 223 din 3 decembrie 2020;

9. Comisia de negociere a prețurilor imobilelor ce se achiziționează de către Municipiul Târgu Mureș, cf.

HCL 103 din 22.04.2021;



10. Reprezentant UAT în

organul de conducere (Comitetul

Director) al Grupului de Acțiune

Locală al Municipiului Târgu

Mureș, cf. HCL 220 din 29 iulie 2021;

11. Comisia de negociere a

condițiilor tehnice și financiare

pentru achiziționarea în principiu

a proiectului imobiliar situat

administrativ în Târgu Mureș str.

Sinaia, nr. 16, cf. HCL 270/26.08.2021; 

12. Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare depuse în baza Legii nr. 34/1998

referitoare la acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor românești cu personalitate juridică

care înființează și administrează unități de asistență socială cf. HCL 292/30.09.2021;

13. Membru curator și vicepreședinte al Fundației Social-Umanitare NOVUM FORUM din municipiul Târgu

Mureș, cf. HCL 362/28.10.2021;

În cadrul fiecărei ședințe la care am participat alături de colegii mei consilieri ai grupului PNL și cu 

reprezentanți ai celorlalte partide, am procedat la analiza, avizarea/neavizarea proiectelor înscrise pe 

ordinea de zi a ședințelor, colaborând deopotrivă cu directorii și șefii de direcții și servicii, în scopul 

adoptării celor mai bune decizii pentru comunitatea locală.  

De asemenea, de fiecare dată când a fost necesar am luat cuvântul în cadrul ședințelor, formulând 

amendamente la proiectele de hotărâri aflate în dezbatere, luări de poziție față de oportunitatea ori 

legalitatea unor proiecte de hotărâri, toate acestea regăsindu-se la nivelul proceselor-verbale încărcate 

pe site-ul oficial al primăriei. 

Pe parcursul anului, m-am axat pe dezvoltarea infrastructurii locale, dezvoltarea sectorului 

învățământ prin investiția în educație, acestea reprezentând probleme stringente ale administrației 

publice locale.  



Cele mai vizibile și importante 

acțiuni, la care am contribuit prin 

coordonarea direcțiilor și 

serviciilor și prin implicarea în 

luarea deciziilor la nivelul 

Consiliului Local, se reflectă în 

adoptarea proiectelor de 

hotărâre inițiate, având menirea 

de a asigura o dezvoltare viabilă 

și durabilă a Municipiului Târgu 

Mureș. Astfel, susținând investiția în educație am reușit să alocăm un buget de 2,5 ori mai mare decât în 

anii precedenți Direcției Școli, de circa 77 de milioane de lei, în anul 2021 derulându-se investiții 

semnificative în unitățile școlare din municipiu, cu accent pe lucrări de reparații și investiții.  De asemenea, 

s-au plătit mii de burse școlare, atât cele restante, cât și pe cele pe anul în curs. Am promovat alături de

colegii liberali și colegi din grupul UDMR instituirea de noi premii, pentru a recompensa performanța

școlară – „Gaudeamus” și „Excelență în Învățământ”, beneficiari fiind 27 de șefi de promoție și 2 elevi cu

media 10 la examenele naționale de Evaluare Națională și Bacalaureat.

De curând a fost aprobată o nouă Hotărâre de Consiliu Local, ca urmare a proiectului inițiat în colaborare 

de grupurile PNL și UDMR din CL Târgu Mureș, de instituire a premiilor „Excelsior” pentru excelență în 

învățământ, ce vor fi acordate începând din 2022 șefilor de promoție pe ciclu gimnazial. De asemenea, s-

au achiziționat table interactive pentru toate școlile gimnaziale târgumureșene, iar la unele unități școlare 

și grădinițe - jocuri educative de tip Playform.  

În viitor, intenționăm demararea construcției unui campus școlar, existând un consens în Consiliul Local 

Târgu Mureș asupra necesității și oportunității acestui proiect.  

În baza dezideratului digitalizării tuturor serviciilor oferite de Primărie, în beneficiul cetățenilor, am reușit în 

2021, împreună cu șefii Direcției Fiscale Locale, să implementăm module care fac ca serviciile oferite de 

această Direcție să se poată realiza integral electronic prin Ghișeul Online – Impozite și Taxe.  

În anul 2022 vor fi digitalizate și toate serviciile Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, în baza unui 

proiect din Programul Operațional privind Capacitatea Administrativă (POCA).  



Pe parcursul anului 2021 am pus accent pe interacțiunea cu cetățenii, organizând întâlniri periodice cu 

aceștia în cartierele din municipiu, dar și la sediul Primăriei, unde am acordat audiențele solicitate (în 

limitele impuse de prevederile legale instituite având în vedere contextul pandemic), online și telefonic.  

Principalele subiecte abordate au fost centrate pe serviciile de salubritate, transport public, lipsa 

locurilor de parcare, tendința de ocupare a locurilor de parcare de către persoane din afara municipiului, 

depozitarea haotică a deșeurilor, necesitatea toaletării arborilor, probleme legate de siguranța publică, 

abandonarea unor vehicule pe domeniul public și multe alte probleme specifice fiecărei zone în care m-

am deplasat. M-am implicât în rezolvarea majorității dintre acestea, colaborând cu persoanele 

responsabile din cadrul direcțiilor și serviciilor Primăriei, și în elaborarea proiectelor de hotărâri care au 

fost promovate de acestea. 

Am pus accent pe finalizarea lucrărilor de investiții de creștere a performanței energetice la mai multe 

blocuri de locuințe, reparația capitală a podului peste râul Mureș și modernizarea străzii 8 Martie. S-au 

realizat lucrări de proiectare pentru extinderea mai multor rețele de canalizare, de apă, racorduri și 

branșamente, alături de modernizări, reabilitări, supralărgiri de străzi. În cadrul Consiliului Local Târgu 

Mureș am votat un proiect important referitor la demararea procedurilor privind realizarea obiectivului de 

investiții „Stradă de legătură între Autostrada Transilvania și Drumul Județean DJ152A – Sâncraiu de Mureș 

și Pod nou peste râul Mureș”, pentru care intenționăm accesarea de fonduri europene. 

Pe parcursul anului, am elaborat un alt proiect important alături de colegii liberali, care va fi depus în cadrul 

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Acesta presupune o nouă rută alternativă pentru traficul 

din zona cartierului Unirii, prin strada Mureșului, traversând râul Mureș cu un pod nou suspendat (hobanat), 

cu 4 benzi de circulație și piste de biciclete, cu descărcarea traficului în strada Zăgazului și are un deviz 

estimativ de aproape 115 milioane de lei, inclusiv TVA, din care doar 2,3 milioane de lei ar urma să se aloce 

din bugetul local.  

În scopul eficientizării traficului din municipiu, am sprijinit, alături de colegii consilieri ai grupului PNL, 

elaborarea de studii de trafic informativ la nivelul orașului, pentru adoptarea celor mai bune soluții în 

acest sens propunând metode alternative de rezolvare pe termen mediu și lung.  

Urmăresc îndeaproape dezvoltarea acestui domeniu de o reală importanță.  



Am pus accent și pe modernizarea 

transportului în comun, fiind realizate 

toate procedurile pentru achiziția a 

41 de autobuze diesel ce vor fi 

furnizate în baza contractelor 

semnate de municipalitate, urmând 

ca în maxim doi ani să fie livrate și 

celelalte, târgumureșenii putându-

se bucura de condiții de transport 

moderne. Parcul auto al Transport 

Local se va înnoi astfel cu 126 de 

autobuze diesel, electrice și hibrid. 

Prin toate activitățile de la nivelul Consiliului Local, cât și cele decurgând din calitatea de 

viceprimar, pe care le-am desfășurat cu bună-credință, în concordanță cu legea, am avut în vedere 

interesul public și bunăstarea cetățenilor municipiului reședință de județ.  
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