STRATEGIA IMPLEMENTĂRII PUG/RLU - ORAȘ IERNUT
ORDONAREA PROIECTELOR PE CATEGORII DE OBIECTIVE STRATEGICE ȘI PE PERIOADE
1. Implementarea PUG/RLU prin Strategia de Dezvoltare Spatiala
Strategia de dezvoltare spatiala la nivel local implica integrarea unei suite de concepte si perspective asupra
dezvoltarii localitatii. In cazul Orasului Iernut, sunt luate in considerare urmatoarele abordari:
 Concentrarea pe valorificarea potentialului orasului si pe rezolvarea disfunctiunilor, pe considerarea
oportunitatilor si a scenariilor de management a riscurilor;
 Integrarea documentelor de planificare, relevante pentru dimensiunea teritoriala/ spatiala;
 Dezvoltarea sustenabila/ durabila implicand dimensiunile: social-economica, cadrul construit, cadrul
natural;
 Abordarea integrata: sociala, economica, teritoriala;
 Cooperarea interinstitutionala, intersectoriala, teritoriala;
 Administrarea pe mai multe niveluri;
 Coroborarea planurilor si abordarilor de la nivelurile teritoriale de mai mica anvergura si de anvergura
superioara.
2. Principii
a. Integrarea proiectelor provenind din documentatiile cu caracter strategic privind dezvoltarea Orasului
Iernut:
o Strategia de dezvoltare a Orasului Iernut 2014-2020
o Planul Urbanistic General al Orasului Iernut
o Planul Multianual de Investitii al Orasului Iernut
o Planul de Mobilitate Urbana Durabila
b. Organizarea implementarii catre o viziune de dezvoltare, pe baza obiectivelor strategice
o Viziunea strategica de dezvoltare:
Integrarea armonioasă a tradițiilor străvechi în Europa modernă în scopul dezvoltării socioeconomice durabile a comunității
o Obiectivele strategice de dezvoltare a Orasului Iernut
 Competitivitate economică - vitalizarea mediului de afaceri, atragerea de investitori
 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii locale
 Dezvoltarea agriculturii, silviculturii, comerțului și serviciilor aferente
 Dezvoltarea turismului și culturii
 Dezvoltarea capacității administrative (obiectiv general suport)
 Protecția mediului (obiectiv general suport)
c. Gruparea proiectelor pe categorii de
o Proiecte structurale, de investitii, de tip hard
o Proiecte nestructurale, masuri/ actiuni de tip soft
d. Gruparea proiectelor in interventii pe termen scurt, mediu si lung
o Termen scurt: 2018-2020
o Termen mediu: 2021-2023
o Termen lung: 2024-2030
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3. Obiectiv Strategic 1
Competitivitate economică - vitalizarea mediului de afaceri, atragerea de investitori
Programe

1

Planul Multianual de
Investitii
al Orasului Iernut

Asigurarea facilitatilor
privind generarea si
sustinerea afacerilor
locale (Sprijin acordat
menținerii și dezvoltării
activităților economice
desfășurate de agenții
economici )
Dezvoltarea serviciilor de
asistență pentru investitori

2
Crearea unui incubator de
afaceri pentru atragerea
investitorilor
str. Mihai Eminescu, nr. 9/A.
CF nr. 52520 - TS

Planul
de Mobilitate Urbana
Durabila

Strategia de dezvoltare
a Orasului Iernut 2014-2020

Planul Urbanistic General
al Orasului Iernut

Promovarea dezvoltării de
lanțuri scurte de aprovizionare
și de piețe locale de produse
alimentare

Promovarea dezvoltării de lanțuri
scurte de aprovizionare și de
piețe locale de produse
alimentare

Revizuirea şi îmbunătăţirea
sistemelor de planificare,
zonare şi dezvoltare (Planul
Urbanistic General, Planul
Urbanistic zonal, etc.) pentru a
permite celor interesaţi să
facă alegeri referitoare la
amplasare, expansiune,
investiţii, planificarea
afacerilor

Revizuirea şi îmbunătăţirea
sistemelor de planificare,
zonare şi dezvoltare (Planul
Urbanistic General, Planul
Urbanistic zonal, etc.) pentru
a permite celor interesaţi să
facă alegeri referitoare la
amplasare, expansiune,
investiţii, planificarea
afacerilor

Crearea unui incubator de
afaceri pentru atragerea
investitorilor

Crearea unui incubator de
afaceri pentru atragerea
investitorilor
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Programe

Promovarea
oportunităților în vederea
dezvoltării de afaceri
locale

3

Planul Multianual de
Investitii
al Orasului Iernut

Infiintarea unui centru de
informare pentru accesarea
schemelor de finantare
destinate activitatilor
economice in mediul urban
Iernut, Piata 1 Decembrie
1918, nr. 9 A. CF nr. 53992 TS
Crearea unor zone special
amenajate cu destinatie
economica - TS

Planul
de Mobilitate Urbana
Durabila

Strategia de dezvoltare
a Orasului Iernut 2014-2020

Planul Urbanistic General
al Orasului Iernut

Inventarierea bunurilor
(terenurilor/ imobilelor) aflate
în proprietatea administrației
publice locale în vederea
punerii la dispoziția
potențialilor investitori privați
Realizarea unei strategii de
marketing local adresată
potențialilor investitori

Inventarierea bunurilor
(terenurilor/ imobilelor) aflate
în proprietatea administrației
publice locale în vederea
punerii la dispoziția
potențialilor investitori privați
Realizarea unei strategii de
marketing local adresată
potențialilor investitori

Înființarea unui centru de
informare pentru accesarea
schemelor de finanțare
destinate activităților
economice în mediul urban

Înființarea unui centru de
informare pentru accesarea
schemelor de finanțare
destinate activităților
economice în mediul urban

Crearea unor zone special
amenajate cu destinație
economica
Elaborarea unui sistem de
taxe stimulativ pentru
înfiinţarea întreprinderilor,
respectiv facilități în ceea ce
privește impozitele pe
proprietate, costurile și
aprobările pentru dezvoltare
Folosirea instrumentelor de

Crearea unor zone special
amenajate cu destinație
economica
Elaborarea unui sistem de
taxe stimulativ pentru
înfiinţarea întreprinderilor,
respectiv facilități în ceea ce
privește impozitele pe
proprietate, costurile și
aprobările pentru dezvoltare
Folosirea instrumentelor de
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Programe

Planul Multianual de
Investitii
al Orasului Iernut

Planul
de Mobilitate Urbana
Durabila

Strategia de dezvoltare
a Orasului Iernut 2014-2020

Planul Urbanistic General
al Orasului Iernut

comunicare națională pentru
atragerea investitorilor
(actualizarea paginii web,
broşurǎ de prezentare a
orașului, pliante cu
oportunitǎţi)
Sprijin pentru IMM-uri în
vederea implementării
standardelor internaționale în
domeniul calității (ISO)
Asigurarea educatiei
pentru pregatirea fortei de
munca/

4

Reabilitare cladire internat si
schimbarea destinatiei in
unitate de cazare si centru de
conferinte - str. Mihai
Eminescu, nr. 9/A. CF nr.
52520 - TS
Continuarea lucrarilor de
reabilitare si modernizare a
unitatilor de invatamant din
orasul Iernut
CF nr. 53979, CF nr. 52520,
CF nr. 53743, CF nr. 54444,
CF nr. 54443, CF nr. 54441,
CF nr.54246, CF nr. 52729 TS
Infiintarea unui centru tip
after-school pentru copiii din
scolile gimnaziale - str. Mihai

comunicare națională pentru
atragerea investitorilor
(actualizarea paginii web,
broşurǎ de prezentare a
orașului, pliante cu
oportunitǎţi)
Sprijin pentru IMM-uri în
vederea implementării
standardelor internaționale în
domeniul calității (ISO)
Reabilitare cladire internat si
schimbarea destinatiei in
unitate de cazare si centru de
conferinte - str. Mihai
Eminescu, nr. 9/A. CF nr.
52520 - TS
Continuarea lucrărilor de
Continuarea lucrarilor de
reabilitare și modernizare a
reabilitare si modernizare a
unităților de învățământ din
unitatilor de invatamant din
orașul Iernut :
orasul Iernut
- reabilitare gradinițe
CF nr. 53979, CF nr. 52520,
- reabilitare clădiri unitați de
CF nr. 53743, CF nr. 54444,
învățământ gimnazial
CF nr. 54443, CF nr. 54441,
- reabilitare Liceu Tehnologic
CF nr.54246, CF nr. 52729 Iernut
TS
Înființarea unui centru tip after- Infiintarea unui centru tip
school pentru copii din școlile after-school pentru copiii din
gimnaziale
scolile gimnaziale - str. Mihai
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Programe

Planul Multianual de
Investitii
al Orasului Iernut

Planul
de Mobilitate Urbana
Durabila

Strategia de dezvoltare
a Orasului Iernut 2014-2020

Eminescu, nr. 3. CF nr. 53979
- TS

Asigurarea serviciilor de
sanatate pentru o
comunitate sigura
5

Instruirea orientata catre
performanta
6

7

Asigurarea serviciilor de
promovare a afacerilor

Dezvoltarea si modernizarea
centrului medico-social din
orasul Iernut - str. Avram
Iancu, nr. 2. CF nr. 52984 TS

Planul Urbanistic General
al Orasului Iernut

Dotarea cu echipamente de
specialitate a unităților de
învățământ din oraș

Eminescu, nr. 3. CF nr. 53979
- TS
Dotarea cu echipamente de
specialitate a unităților de
învățământ din oraș

Dezvoltarea și modernizarea
centrului medico-social din
orașul Iernut

Dezvoltarea și modernizarea
centrului medico-social din
orașul Iernut

Încurajarea și sprijinirea
inițiativelor private în domeniul
medical pentru creșterea
calității
serviciilor în mediul urban și
rural (satele aparținătoare)
Dezvoltarea unor activități
extrașcolare pentru elevi în
vederea asimilării unor
deprinderi meșteșugărești
tradiționale
Susținerea participării elevilor
la competiții județene,
naționale și internaționale
Promovarea produselor locale
Susținerea activităților de
promovare a produselor și
serviciilor pentru dezvoltarea

Încurajarea și sprijinirea
inițiativelor private în domeniul
medical pentru creșterea
calității
serviciilor în mediul urban și
rural (satele aparținătoare)
Dezvoltarea unor activități
extrașcolare pentru elevi în
vederea asimilării unor
deprinderi meșteșugărești
tradiționale
Susținerea participării elevilor
la competiții județene,
naționale și internaționale
Promovarea produselor locale
Susținerea activităților de
promovare a produselor și
serviciilor pentru dezvoltarea
5

Programe

Planul Multianual de
Investitii
al Orasului Iernut

Planul
de Mobilitate Urbana
Durabila

Strategia de dezvoltare
a Orasului Iernut 2014-2020

Planul Urbanistic General
al Orasului Iernut

micilor agenți economici locali
Sprijinirea organizării de
evenimente care să
promoveze schimburi de bune
practici în afaceri

micilor agenți economici locali
Sprijinirea organizării de
evenimente care să
promoveze schimburi de bune
practici în afaceri
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4. Obiectiv strategic 2
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii locale
Planul Multianual de
Investitii
al Orasului Iernut
Înfiinţarea serviciului și
dotărilor transportului
public

1

Modernizarea statiilor
existente de transport in
comun - str. M. Eminescu
(iesirea spre Ludus), P-ta 1
Dec 1918, str. Tudor
Vladimirescu, str. Libertatii,
TS
Modernizare si infiintare de
noi statii de transport public Oras Iernut si sate
apartinatoare, TS

Planul
de Mobilitate Urbana
Durabila

Sistem de autotaxare în
stații

Dotarea stațiilor cu
facilitățile și dotările
necesare
Achiziție flotă autobuze
ecologice
Construirea depoului și
dotarea acestuia cu
capacitatea tehnică de
mentenanța a flotei de
autobuze
Reconditionarea și
accesibilizarea străzilor
degradate destinate operării
regulate a transportului
public
Măsuri pentru siguranta

Strategia de dezvoltare
a Orasului Iernut 2014-2020

Modernizarea stațiilor
existente de transport în
comun

Planul Urbanistic General
al Orasului Iernut
Modernizarea statiilor
existente de transport in
comun - str. M. Eminescu
(iesirea spre Ludus), P-ta 1
Dec 1918, str. Tudor
Vladimirescu, str. Libertatii,
TS
Modernizare si infiintare de
noi statii de transport public Oras Iernut si sate
apartinatoare, TS
Achiziție flotă autobuze
ecologice
Construirea depoului și
dotarea acestuia cu
capacitatea tehnică de
mentenanța a flotei de
autobuze
Reconditionarea și
accesibilizarea străzilor
degradate destinate operării
regulate a transportului public
Măsuri pentru siguranta
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Planul Multianual de
Investitii
al Orasului Iernut

Planul
de Mobilitate Urbana
Durabila

Strategia de dezvoltare
a Orasului Iernut 2014-2020

Planul Urbanistic General
al Orasului Iernut

Amenajarea de piste de
biciclete în vederea încurajării
deplasărilor cu bicicleta

circulaţiei
Amenajarea de piste de
biciclete in vederea incurajarii
deplasarilor cu bicicleta str. Garii, str. Dacia Traiana,
str. M. Eminescu (intre
blocuri), str. Avram Iancu, str.
Libertatii, parcul central, dig
raul Mures din Iernut pana in
Cipau, str. Campului, IernutSf. Gheorghe-Oarba de
Mures-Cipau, Iernut-Lechinta,
TS

circulaţiei
Retea strategica de
ciclism cu dotarile
aferente

2

Amenajarea de piste de
biciclete in vederea incurajarii
deplasarilor cu bicicleta str. Garii, str. Dacia Traiana,
str. M. Eminescu (intre
blocuri), str. Avram Iancu, str. Rețea de piste la standarde
Libertatii, parcul central, dig
înalte
raul Mures din Iernut pana in
Cipau, str. Campului, IernutSf. Gheorghe-Oarba de
Mures-Cipau, Iernut-Lechinta,
TS

Amenajarea de piste de
biciclete în vederea încurajării
deplasărilor cu bicicleta
Amenajarea unei piste de
biciclete pe digul artificial de
împrejmuire al orașului Iernut

3

Imbunatatirea calitatii
spatiilor pietonale

Amenajarea aleilor pietonale
Strazi oras Iernut , sat Cipau,
TS

Amenajarea de piste de biciclete
în vederea încurajării
deplasărilor cu bicicleta
Amenajarea unei piste de
biciclete pe digul artificial de
împrejmuire al orașului Iernut

Dotarea urbei cu biciclete
de închiriat
Parcaje biciclete în locații
strategice

Dotarea urbei cu biciclete de
închiriat
Parcaje biciclete în locații
strategice

Accesibilizarea trotuarelor
din Iernut

Accesibilizarea trotuarelor din
Iernut
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Planul Multianual de
Investitii
al Orasului Iernut

Planul
de Mobilitate Urbana
Durabila
Construirea de trasee
pietonale

Amenajarea de trotuare in
orasul Iernut si in satele
apartinatoare orasului Iernut,
inclusiv pentru persoanele cu
dizabilitati - Oras Iernut si
sate apartinatoare, TS

Capacitate
organizațională
4

5

Accesibilizarea si dotarea

Strategia de dezvoltare
a Orasului Iernut 2014-2020
Amenajarea aleilor pietonale

Planul Urbanistic General
al Orasului Iernut
Amenajarea aleilor pietonale
Amenajarea de trotuare in
orasul Iernut si in satele
apartinatoare orasului Iernut,
inclusiv pentru persoanele cu
dizabilitati - Oras Iernut si sate
apartinatoare, TS

Reconditionarea suprafetei
si a anexelor trotuarelor din
UAT-ul Iernut si dotarea
acestora cu piese atractive
de mobilier urban(banci,
fantani, rasteluri, ghivece)
pentru sporirea calitatii si
atractivitatii calatoriilor
efectuate pe jos
Înfiinţarea serviciului de
transport public şi a
aparatului de gestiune al
acestuia
Înființarea unui serviciu în
cadrul municipalității pentru
planificarea transportului și
managementul traficului
Modernizarea cladirii

Reconditionarea suprafetei si
a anexelor trotuarelor din
UAT-ul Iernut si dotarea
acestora cu piese atractive de
mobilier urban(banci, fantani,
rasteluri, ghivece) pentru
sporirea calitatii si atractivitatii
calatoriilor efectuate pe jos
Înfiinţarea serviciului de
transport public şi a aparatului
de gestiune al acestuia
Înființarea unui serviciu în
cadrul municipalității pentru
planificarea transportului și
managementul traficului
Modernizarea cladirii
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Planul Multianual de
Investitii
al Orasului Iernut
statiei CF

Strategia de dezvoltare
a Orasului Iernut 2014-2020

Planul Urbanistic General
al Orasului Iernut

Actualizare PUG, elaborare
PUZ și PUD pentru noi lucrări
de interes public (ex: căi de
acces către zone rezidențiale
nou construite)

principale a garii
Accesibilizarea si dotarea
peroanelor
Actualizare PUG, elaborare
PUZ și PUD pentru noi lucrări
de interes public (ex: căi de
acces către zone rezidențiale
nou construite)

Reabilitare străzi în cartierele
orașului Iernut

Reabilitare străzi în cartierele
orașului Iernut

Reabilitarea drumului
comunal DC 86 care face
legătura cu satul Sălcud

Reabilitarea drumului
comunal DC 86 care face
legătura cu satul Sălcud

Reabilitarea străzilor
secundare degradate

Reabilitarea străzilor
secundare degradate

Modernizarea și refacerea
marcajelor și semnalizării
rutiere în orașul Iernut

Modernizarea și refacerea
marcajelor și semnalizării
rutiere în orașul Iernut

principale a garii
Accesibilizarea si dotarea
peroanelor

Reabilitarea si
modernizarea strazilor

6

Planul
de Mobilitate Urbana
Durabila

Reabilitare strazi in cartierele
orasului Iernut - Cartier M.
Eminescu nou, continuarea
strazii Unirii, continuarea
strazii Gh. Doja, str Tiberius
Petre, str. C. Calugar, str.
Romana, continuarea strazii
G. Cosbuc, str. Closca, TS
Amenajarea de parcari in
cartierele orasului - Cartier M.
Eminescu blocuri ANL 1,2 si
3, TS
Reabilitarea strazilor
secundare degradate sate apartinatoare, TS
Modernizarea si refacerea
marcajelor si semnalizarii
rutiere in orasul Iernut, TS
Reabilitarea drumului

Reabilitarea drumului
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Planul Multianual de
Investitii
al Orasului Iernut
comunal DC 86 care face
legatura cu satul Salcud DC 86, TS
Amenajarea si sistematizarea
intersectiilor intre drumurile
principale si cele secundare,
TS
Reabilitarea drumurilor
comunale DC120, DC 85, DC
119 - DC 120 Sf. GheorgheOarba de Mures, DC 85
Iernut-Deag, DC 119 IernutLechinta, TS
Asigurarea alimentarii cu
apa si canalizarii
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Planul
de Mobilitate Urbana
Durabila

Strategia de dezvoltare
a Orasului Iernut 2014-2020

Amenajarea și sistematizarea
intersecțiilor între drumurile
principale și cele secundare

Planul Urbanistic General
al Orasului Iernut
comunal DC 86 care face
legatura cu satul Salcud DC 86, TS
Amenajarea si sistematizarea
intersectiilor intre drumurile
principale si cele secundare,
TS
Reabilitarea drumurilor
comunale DC120, DC 85, DC
119 - DC 120 Sf. GheorgheOarba de Mures, DC 85
Iernut-Deag, DC 119 IernutLechinta, TS

Amenajarea de parcări în
cartierele orașului

Amenajarea de parcări în
cartierele orașului

Extinderea rețelei de
alimentare cu apă și
canalizare în toate localitățile
aparținătoare orașului Iernut:
- sistem de canalizare și
epurare ape uzate în cartierul

Extinderea retelei de
alimentare cu apa si
canalizare in toate localitatile
apartinatoare orasului Iernut
sat Oarba de Mures, sat
Deag, sat Cipau, sat Lechinta,
TS
Extinderea rețelei de
alimentare cu apă și
canalizare în toate localitățile
aparținătoare orașului Iernut:
- sistem de canalizare și
epurare ape uzate în cartierul

Extinderea retelei de
alimentare cu apa si
canalizare in toate localitatile
apartinatoare orasului Iernut
- sat Oarba de Mures, sat
Deag, sat Cipau, sat
Lechinta, TS
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Planul Multianual de
Investitii
al Orasului Iernut

Reabilitare si extindere
conducta de aductiune apa
Iernut-Iclanzel-Papiu Ilarian,
TS
Amenajarea canalelor
colectoare de ape pluviale
pentru prevenirea inundatiilor,
TS
Extindere retea de canalizare
menajera, statie de epurare si
bransamente la retelele de
apa si canalizare in satul
Salcud, UAT Iernut, TS
Retea de canalizare si
bransamente in satul Cipau,
UAT Iernut, TS
Proiectarea si executia

Planul
de Mobilitate Urbana
Durabila

Strategia de dezvoltare
a Orasului Iernut 2014-2020

Planul Urbanistic General
al Orasului Iernut

Eminescu Nou
- rețea de canalizare și stație
de epurare în satul Lechința
- extindere rețea de
canalizare în orașul Iernut
- extindere rețea de
canalizare ape uzate
menajere sat Sălcud și
construire rețea de canalizare
ape uzate menajere în satele
Cipău,Lechința,Iernut

Eminescu Nou
- rețea de canalizare și stație
de epurare în satul Lechința
- extindere rețea de
canalizare în orașul Iernut
- extindere rețea de
canalizare ape uzate
menajere sat Sălcud și
construire rețea de canalizare
ape uzate menajere în satele
Cipău,Lechința,Iernut
Reabilitare si extindere
conducta de aductiune apa
Iernut-Iclanzel-Papiu Ilarian,
TS
Amenajarea canalelor
colectoare de ape pluviale
pentru prevenirea inundatiilor,
TS
Extindere retea de canalizare
menajera, statie de epurare si
bransamente la retelele de
apa si canalizare in satul
Salcud, UAT Iernut, TS
Retea de canalizare si
bransamente in satul Cipau,
UAT Iernut, TS
Proiectarea si executia

Reabilitare și extindere
conductă de aducțiune apă
Iernut-Iclănzel-Papiu Ilarian
Amenajarea canalelor
colectoare de ape pluviale
pentru prevenirea inundațiilor
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Planul Multianual de
Investitii
al Orasului Iernut

8

9

Asigurarea iluminatului
public
Asigurarea alimentarii cu
gaz
Asigurarea calitatii locuirii

10

lucrarilor de "Reabilitare retea
de distributie apa potabila si
canalizare in cartierul Mihai
Eminescu Nou din orasul
Iernut, judet Mures" - Iernut,
cartier Mihai Eminescu Nou,
TS
Extindere si modernizare
iluminat public stradal Oras Iernut si sate
apartinatoare, TS
Reabilitare retea distributie a
gazului metan - Oras Iernut,
TS
Constructia de noi unitati
locative destinate inchirierii
prin programul derulat prin
ANL - cartier M. Eminescu,
TS
Reabilitarea termica a
locuintelor - cartierele M.
Eminescu, 1 decembrie 1918
si Gh. Doja, TS
Constructia de locuinte
sociale - Iernut, TS
Amenajare parc cu locuri de
joaca pentru copii in zonele
centrale ale localitatilor

Planul
de Mobilitate Urbana
Durabila

Strategia de dezvoltare
a Orasului Iernut 2014-2020

Planul Urbanistic General
al Orasului Iernut
lucrarilor de "Reabilitare retea
de distributie apa potabila si
canalizare in cartierul Mihai
Eminescu Nou din orasul
Iernut, judet Mures" - Iernut,
cartier Mihai Eminescu Nou,
TS

Extindere iluminat public
stradal

Extindere iluminat public
stradal

Reabilitare rețea distribuție a
gazului metan

Reabilitare rețea distribuție a
gazului metan

Construcţia de noi unităţi
locative destinate închirierii
prin programul derulat prin
ANL

Construcţia de noi unităţi
locative destinate închirierii
prin programul derulat prin
ANL

Reabilitarea termică a
locuințelor : 12 blocuri din
cartierul Mihai Eminescu și 1
decembrie 1918

Reabilitarea termică a
locuințelor : 12 blocuri din
cartierul Mihai Eminescu și 1
decembrie 1918
Constructia de locuinte
sociale - Iernut, TS
Amenajare parc cu locuri de
joacă pentru copii în zonele
centrale ale localităților

Amenajare parc cu locuri de
joacă pentru copii în zonele
centrale ale localităților

13

Planul Multianual de
Investitii
al Orasului Iernut
apartinatoare orasului Iernut
si reabilitare spatii cu
destinatia loc de joaca pentru
copii, CF nr. 54441, CF nr.
54444, CF nr. 52729, CF nr.
53743, CF nr. 54443
Asigurarea incluziunii
sociale

11

Reabilitarea si
modernizarea dotarilor de
sanatate si educatie
publica
12

Continuarea lucrarilor de
reabilitare cladire gradinita si
schimbare destinatie in
unitate de invatamant clasele
0-IV - Iernut, strada M.
Eminescu, nr. 5/C. CF nr.
53392, TS
Schimbare de destinație din
grădiniță în școală,

Planul
de Mobilitate Urbana
Durabila

Strategia de dezvoltare
a Orasului Iernut 2014-2020

Planul Urbanistic General
al Orasului Iernut

aparținătoare orașului Iernut
și reabilitare spații cu
destinația loc de joacă pentru
copii

aparținătoare orașului Iernut
și reabilitare spații cu
destinația loc de joacă pentru
copii

Susținerea unor programe de
calificare și recalificare pentru
integrarea pe piata muncii a
șomerilor, în funcție de
cererea specifică pieței muncii
Sprijinirea derulării unor
programe de incluziune
socială prin înființarea unui
atelier protejat pentru grupuri
vulnerabile - șomeri, romi, etc
Construcția de locuințe
sociale pentru comunitățile de
romi

Susținerea unor programe de
calificare și recalificare pentru
integrarea pe piata muncii a
șomerilor, în funcție de
cererea specifică pieței muncii
Sprijinirea derulării unor
programe de incluziune
socială prin înființarea unui
atelier protejat pentru grupuri
vulnerabile - șomeri, romi, etc
Construcția de locuințe
sociale pentru comunitățile de
romi

Continuarea lucrărilor de
reabilitare clădire grădiniță și
schimbare destinație în
unitate de învățământ clasele
0-IV

Continuarea lucrărilor de
reabilitare clădire grădiniță și
schimbare destinație în
unitate de învățământ clasele
0-IV
Schimbare de destinație din
grădiniță în școală,
14

Planul Multianual de
Investitii
al Orasului Iernut

Planul
de Mobilitate Urbana
Durabila

Strategia de dezvoltare
a Orasului Iernut 2014-2020

reabilitarea și reamenajări
interioare în vederea obținerii
autorizației de funcționare și
pentru desfășurarea în bune
condiții a procesului
educațional-Școala clasele 0IV - Iernut, strada M.
Eminescu, nr. 5/C. CF nr.
53392, TS
Reabilitare cladiri dispensare oras Iernut si
satele apartinatoare, TS
Modernizare cladire Serviciul
Public de asistenta sociala,
centru comunitar - Iernut, str.
Dacia Traiana, nr. 6, TS

reabilitarea și reamenajări
interioare în vederea obținerii
autorizației de funcționare și
pentru desfășurarea în bune
condiții a procesului
educațional-Școala clasele 0IV - Iernut, strada M.
Eminescu, nr. 5/C. CF nr.
53392, TS
Reabilitare cladiri - dispensare
oras Iernut si satele
apartinatoare, TS
Modernizare cladire Serviciul
Public de asistenta sociala,
centru comunitar - Iernut, str.
Dacia Traiana, nr. 6, TS
Implicarea cadrelor medicale
în organizarea și sustinerea
unor activități de educație
sanitară a populației

Investitii in dotari publice
13

14

Imbunatatirea eficientei
energetice a cladirilor
publice

Construirea unui bazin de
inot didactic - Cartie M.
Eminescu, TS
Cresterea eficientei
energetice a cladirilor publice
din orasul Iernut, Casa de
Cultura - Iernut, Piata 1
Decembrie 1918, nr. 9A. CF

Planul Urbanistic General
al Orasului Iernut

Implicarea cadrelor medicale în
organizarea și sustinerea unor
activități de educație sanitară a
populației

Construirea unui bazin de inot
didactic - Cartie M. Eminescu,
TS
Cresterea eficientei
energetice a cladirilor publice
din orasul Iernut, Casa de
Cultura - Iernut, Piata 1
Decembrie 1918, nr. 9A. CF
15

Planul Multianual de
Investitii
al Orasului Iernut

Planul
de Mobilitate Urbana
Durabila

Strategia de dezvoltare
a Orasului Iernut 2014-2020

nr. 53992, TS
Cresterea eficientei
energetice a cladirilor publice
din orasul Iernut, Primaria
Iernut, Piata 1 Decembrie
1918, nr. 9. CF nr. 53991, TS

Planul Urbanistic General
al Orasului Iernut
nr. 53992, TS
Cresterea eficientei
energetice a cladirilor publice
din orasul Iernut, Primaria
Iernut, Piata 1 Decembrie
1918, nr. 9. CF nr. 53991, TS

5. Obiectiv strategic 3
Dezvoltarea agriculturii, silviculturii, comerțului și serviciilor aferente
Programe

Asigurarea dotarilor si
serviciilor pentru
dezvoltarea agriculturii
1

2
3

Asigurarea serviciilor de
marketing in sprijinul
agriculturii
Încurajarea pentru
constituirea legală a

Planul Multianual de
Investitii
al Orasului Iernut

Planul
de Mobilitate Urbana
Durabila

Strategia de dezvoltare
a Orasului Iernut 2014-2020

Infiintarea unui centru de
informare si consultanta
agricola
Construirea unei platforme
de depozitare si gospodarire
a gunoiului de grajd in orasul
Iernut, judetul Mures
Sprijinirea fermierilor prin
amenajarea de piete si
targuri destinate vanzarii
produselor procesate
Înființarea unui centru de
informare și consultanță

Planul Urbanistic General
al Orasului Iernut
Infiintarea unui centru de
informare si consultanta
agricola
Construirea unei platforme de
depozitare si gospodarire a
gunoiului de grajd in orasul
Iernut, judetul Mures
Sprijinirea fermierilor prin
amenajarea de piete si targuri
destinate vanzarii produselor
procesate
Înființarea unui centru de
informare și consultanță
16

Programe

grupurilor de producători
agricoli

4

5

Modernizarea
exploatațiilor agricole și
zootehnice și încurajarea
investițiilor pentru
procesarea producției
primare
Sprijinirea dezvoltării
lanțurilor de
comercializare a
produselor agricole

Planul Multianual de
Investitii
al Orasului Iernut

Planul
de Mobilitate Urbana
Durabila

Strategia de dezvoltare
a Orasului Iernut 2014-2020

Planul Urbanistic General
al Orasului Iernut

agricolă (Dezvoltarea
competențelor antreprenoriale
ale tinerilor care vor să-și
deschidă o afacere în
domeniul agricol, informare
pentru accesarea schemelor
de finanţare destinate
grupurilor de producători
agricoli)
Sprijinirea persoanelor care
practică agricultura de
subzistență pentru a se asocia
în grupuri de producători
Stimularea comasării
terenurilor agricole şi
practicarea agriculturii pe
suprafeţe mari, la standarde
europene
Consilierea fermierilor pentru
dezvoltarea și modernizarea
exploatațiilor zootehnice
Stimularea parteneriatelor
public privat pentru înfiinţarea
centrelor de colectare,
prelucrare şi valorificare a
producţiei agricole
Promovarea accesarii de
fonduri în vederea înființării de

agricolă (Dezvoltarea
competențelor antreprenoriale
ale tinerilor care vor să-și
deschidă o afacere în
domeniul agricol, informare
pentru accesarea schemelor
de finanţare destinate
grupurilor de producători
agricoli)
Sprijinirea persoanelor care
practică agricultura de
subzistență pentru a se asocia
în grupuri de producători
Stimularea comasării
terenurilor agricole şi
practicarea agriculturii pe
suprafeţe mari, la standarde
europene
Consilierea fermierilor pentru
dezvoltarea și modernizarea
exploatațiilor zootehnice
Stimularea parteneriatelor
public privat pentru înfiinţarea
centrelor de colectare,
prelucrare şi valorificare a
producţiei agricole
Promovarea accesarii de
fonduri în vederea înființării de
17

Programe

Promovarea avantajelor
comercializării produselor
procesate
6

Planul Multianual de
Investitii
al Orasului Iernut

Planul
de Mobilitate Urbana
Durabila

Strategia de dezvoltare
a Orasului Iernut 2014-2020

Planul Urbanistic General
al Orasului Iernut

microîntreprinderi de
procesare a producției primare
pentru obținerea unui profit
mai mare din vânzarea
producției
Informarea micilor producători
despre avantajele procesării
producției primare (creșterea
prețurilor de vânzare,
maximizarea profitului)
Sprijinirea fermierilor prin
amenajarea de piețe și târguri
destinate vânzării produselor
procesate

microîntreprinderi de
procesare a producției primare
pentru obținerea unui profit
mai mare din vânzarea
producției
Informarea micilor producători
despre avantajele procesării
producției primare (creșterea
prețurilor de vânzare,
maximizarea profitului)
Sprijinirea fermierilor prin
amenajarea de piețe și târguri
destinate vânzării produselor
procesate
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6. Obiectiv strategic 4
Dezvoltarea turismului și culturii
Programe

Diversificarea ofertei
locale privind dotarile si
serviciilor de recreere,
loisir, sport

1

Planul Multianual de
Investitii
al Orasului Iernut
Facilitarea crearii unei baze
sportive multifunctionale in
orasul Iernut str. Tudor Vladimirescu, nr. 39
Amenajarea de spatii de
agrement pe malul Muresului
si in apropierea padurilor
apartinatoare orasului malul raului Mures din
apropierea castelului KornisRakoczi si padurile
apartinatoare orasului
Reabilitare baza sportiva stadion Cornel Orza - Iernut,
str. Libertatii, nr. 34

Planul
de Mobilitate Urbana
Durabila

Strategia de dezvoltare
a Orasului Iernut 2014-2020
Facilitarea creării unei baze
sportive multifuncționale în
orașul Iernut
Amenajarea de spații de
agrement pe malul Mureșului
și în apropierea pădurilor
aparținătoare orașului –
Oarba de Mureș

Organizarea unor competiții
sportive de interes local
Regenerarea/ restaurarea
si punerea in valoare a
obiectivelor turistice
2

Sprijinirea restaurarii edificiilor
aflate in patrimoniul cultural
national - Necropola tumulara
de la Cipau, epoca Hallstatt;
Situl arheologic de la Cipau,
punct Icia; Situl arheologic de
la Cipau, punct Gârle, epoca
postromana; Situl arheologic

Planul Urbanistic General
al Orasului Iernut
Facilitarea crearii unei baze
sportive multifunctionale in
orasul Iernut str. Tudor Vladimirescu, nr. 39
Amenajarea de spatii de
agrement pe malul Muresului
si in apropierea padurilor
apartinatoare orasului malul raului Mures din
apropierea castelului KornisRakoczi si padurile
apartinatoare orasului
Reabilitare baza sportiva stadion Cornel Orza - Iernut,
str. Libertatii, nr. 34
Organizarea unor competiții
sportive de interes local
Sprijinirea restaurarii edificiilor
aflate in patrimoniul cultural
national - Necropola tumulara
de la Cipau, epoca Hallstatt;
Situl arheologic de la Cipau,
punct Icia; Situl arheologic de
la Cipau, punct Gârle, epoca
postromana; Situl arheologic
19

Programe

Planul Multianual de
Investitii
al Orasului Iernut
de la Iernut, punct „Fundu
Bedeelor”; Situl arheologic de
la Iernut „La Hulpisti”; Situl
arheologic de la Lechinta de
Mures, la Podei; Situl
arheologic de la Lechinta de
Mures, punct „Saliste”;
Necropola romana de la
Lechinta, punct Gradin fostului
IAS; Asezare fortificata de la
Salcud, epoca Hallstatt;
Biserica Reformata de la
Cipau, sec XV-XVIII; Biserica
de lemn Buna Vestire, sat
Deag, sec. XVIII; Ansamblul
Bisericii de lemn Sfintii
Arhangheli, 1765; Biserica
Reformata din Iernut, sec. XVXIX; Castelul Kornis-RakocziBethlen din Iernut, sec. XVII;
Biserica de lemn din Sfântu
Gheorghe, sec. XIX;
Monumentul eroilor cazuti în
cel de-al doilea razboi mondial
de la Oarba de Mures, 19501975
Reabilitarea si modernizarea,
restaurarea Bisericii reformate

Planul
de Mobilitate Urbana
Durabila

Strategia de dezvoltare
a Orasului Iernut 2014-2020

Planul Urbanistic General
al Orasului Iernut
de la Iernut, punct „Fundu
Bedeelor”; Situl arheologic de
la Iernut „La Hulpisti”; Situl
arheologic de la Lechinta de
Mures, la Podei; Situl
arheologic de la Lechinta de
Mures, punct „Saliste”;
Necropola romana de la
Lechinta, punct Gradin fostului
IAS; Asezare fortificata de la
Salcud, epoca Hallstatt;
Biserica Reformata de la
Cipau, sec XV-XVIII; Biserica
de lemn Buna Vestire, sat
Deag, sec. XVIII; Ansamblul
Bisericii de lemn Sfintii
Arhangheli, 1765; Biserica
Reformata din Iernut, sec. XVXIX; Castelul Kornis-RakocziBethlen din Iernut, sec. XVII;
Biserica de lemn din Sfântu
Gheorghe, sec. XIX;
Monumentul eroilor cazuti în
cel de-al doilea razboi mondial
de la Oarba de Mures, 19501975
Reabilitarea si modernizarea,
restaurarea Bisericii reformate
20

Programe

Planul Multianual de
Investitii
al Orasului Iernut

Planul
de Mobilitate Urbana
Durabila

Strategia de dezvoltare
a Orasului Iernut 2014-2020

Iernut, str. Gh. Doja
Reabilitarea si modernizarea,
restaurarea altor monumente
istorice ce apartin orasului
Iernut, respectiv satelor Deag,
Lechinta, Cipau si Sfantul
Gheorghe
Restaurarea obiectivelor
turistice, monumente istorice
aflate in comunitate - Oras
Iernut si sate apartinatoare
Sprijinirea restaurarii
obiectivelor turistice aflate in
proprietate private - Castelul
Kornis-Rakoczi
Organizarea traseelor
turistice
3

Amenjarea unor trasee
turistice in arealul orasului
Iernut catre obiectivele
turistice apartinatoare orasului
Iernut
Delimitarea si semnalizarea
obiectivelor turistice

4

Asigurarea informarii si
promovarii potentialului
turistic al orasului si zonei

Construire punct de informare
turistica in centrul orasului
Iernut, Tudor Vladimirescu, nr.
39

Planul Urbanistic General
al Orasului Iernut
Iernut, str. Gh. Doja
Reabilitarea si modernizarea,
restaurarea altor monumente
istorice ce apartin orasului
Iernut, respectiv satelor Deag,
Lechinta, Cipau si Sfantul
Gheorghe
Restaurarea obiectivelor
turistice, monumente istorice
aflate in comunitate - Oras
Iernut si sate apartinatoare

Sprijinirea restaurării
obiectivelor turistice aflate în
proprietate privată (ex.
Castelul Korniș – Rakoczi)
Amenajarea unor trasee
turistice în arealul orașului
Iernut
Delimitarea și semnalizarea
obiectivelor turistice
Construire punct de informare
turistică în centrul orașului

Sprijinirea restaurarii
obiectivelor turistice aflate in
proprietate private - Castelul
Kornis-Rakoczi
Amenjarea unor trasee
turistice in arealul orasului
Iernut catre obiectivele
turistice apartinatoare orasului
Iernut
Delimitarea si semnalizarea
obiectivelor turistice
Construire punct de informare
turistica in centrul orasului
Iernut, Tudor Vladimirescu, nr.
39
21

Programe

Planul Multianual de
Investitii
al Orasului Iernut
Construirea unui portal turistic
al orasului pentru prezentarea
atractivitatii turismului zonal

Asigurarea serviciilor de
cazare, alimentatie
publica si servicii de
turism

Sprijinirea cresterii numarului
de spatii de cazare

5

6

Asigurarea retelei de
dotari culturale

Modernizarea bibliotecii
orasenesti
Reabilitarea Casei de Cultura
si dotarea cu echipamente

Planul
de Mobilitate Urbana
Durabila

Strategia de dezvoltare
a Orasului Iernut 2014-2020

Planul Urbanistic General
al Orasului Iernut

Construirea unui portal turistic
al orașului pentru prezentarea
atractivității turismului zonal
Continuitatea desfășurării
evenimentelor locale ce
prezintă interes pentru
potențialii turisti (festivaluri,
zilele orașului, manifestări
artistice)
Program elaborare materiale
informative (broşuri, pliante,
hărţi) distribuite gratuit în
centrele de cazare şi
informare
Sprijinirea creșterii numărului
de spații de cazare

Construirea unui portal turistic
al orasului pentru prezentarea
atractivitatii turismului zonal
Continuitatea desfășurării
evenimentelor locale ce
prezintă interes pentru
potențialii turisti (festivaluri,
zilele orașului, manifestări
artistice)
Program elaborare materiale
informative (broşuri, pliante,
hărţi) distribuite gratuit în
centrele de cazare şi
informare
Sprijinirea creșterii numărului
de spații de cazare

Reabilitare clădire internat și
schimbarea destinației în
unitate de cazare și centru de
conferințe
Încurajarea dezvoltării
infrastructurii de turism rural și
agroturism
Modernizarea bibliotecii
orășenești
Reabilitarea Casei de Cultură
și dotarea cu echipamente

Reabilitare clădire internat și
schimbarea destinației în
unitate de cazare și centru de
conferințe
Încurajarea dezvoltării
infrastructurii de turism rural și
agroturism
Modernizarea bibliotecii
orășenești
Reabilitarea Casei de Cultura
si dotarea cu echipamente
22

Programe

Planul Multianual de
Investitii
al Orasului Iernut
video si de sonorizare - Iernut,
Piata 1 Decembrie 1918, nr.
9A. CF nr. 53992

Planul
de Mobilitate Urbana
Durabila

Strategia de dezvoltare
a Orasului Iernut 2014-2020
video și de sonorizare

Proiect integrat Cipau - Obiect
2: Construire Camin cultural si
amenajare loc de joaca pentru
copii - sat Cipau. CF nr. 53743
Modernizare, reabilitare
camine culturale din satele
apartinatoare orasului Iernut sate apartinatoare
Reabilitarea si modernizarea
interioara Casa de Cultura
Iernut, str. 1 Decembrie 1918,
nr.9A, Iernut, CF nr. 53992
Măsuri de susținere și
promovare a patrimoniului
cultural

7

Sprijinirea organizării de
activități culturale și artistice
prin care sunt prezentate
obiceiurile locale și portul
popular (festivaluri populare,
zilele orașului,etc)
Susținerea și promovarea
tinerelor talente în arta
sculpturii, picturii, a
meșteșugurilor populare și
muzicii
Sprijinirea restaurării edificiilor

Planul Urbanistic General
al Orasului Iernut
video si de sonorizare - Iernut,
Piata 1 Decembrie 1918, nr.
9A. CF nr. 53992
Proiect integrat Cipau - Obiect
2: Construire Camin cultural si
amenajare loc de joaca pentru
copii - sat Cipau. CF nr.
53743
Modernizare, reabilitare
camine culturale din satele
apartinatoare orasului Iernut sate apartinatoare
Reabilitarea si modernizarea
interioara Casa de Cultura
Iernut, str. 1 Decembrie 1918,
nr.9A, Iernut, CF nr. 53992
Sprijinirea organizării de
activități culturale și artistice
prin care sunt prezentate
obiceiurile locale și portul
popular (festivaluri populare,
zilele orașului,etc)
Susținerea și promovarea
tinerelor talente în arta
sculpturii, picturii, a
meșteșugurilor populare și
muzicii
Sprijinirea restaurării edificiilor
23

Programe

Planul Multianual de
Investitii
al Orasului Iernut

Planul
de Mobilitate Urbana
Durabila

Strategia de dezvoltare
a Orasului Iernut 2014-2020
aflate în patrimoniul cultural
național

Planul Urbanistic General
al Orasului Iernut
aflate în patrimoniul cultural
național

24

7. Obiective generale suport
Protectia mediului
Programe

Planul Multianual de
Investitii
al Orasului Iernut

Menținerea calității
factorilor de mediu

Strategia de dezvoltare
a Orasului Iernut 2014-2020
Reabilitarea termică a
locuințelor

Reabilitarea termică a dotarlor
publice

1

Managementul apelor

2

Eficientizarea sistemului
de colectare a deșeurilor
3

Planul
de Mobilitate Urbana
Durabila

Refacerea si consolidarea
digurilor existente si executia
de lucrari de amenajare a
teritoriului - indiguiri, canale
pentru preintampinarea
riscului de inundatii in zona
raului Mures, dig raul Mures
Iernut- Cipau
Amenajarea canalelor
colectoare de ape pluviale
pentru prevenirea inundatiilor

Planul Urbanistic General
al Orasului Iernut
Reabilitarea termică a locuințelor

Promovarea surselor
regenerabile de energie
Refacerea și consolidarea
digurilor existente și execuția
de lucrări de amenajare a
teritoriului – indiguiri, canale
pentru preîntâmpinarea
riscului de inundații în zona
râului Mureș

Reabilitarea termică a dotarlor
publice
Promovarea surselor
regenerabile de energie
Refacerea și consolidarea
digurilor existente și execuția
de lucrări de amenajare a
teritoriului – indiguiri, canale
pentru preîntâmpinarea
riscului de inundații în zona
râului Mureș

Amenajarea canalelor
colectoare de ape pluviale
pentru prevenirea inundatiilor
Implementarea Sistemului
Integrat de Management al
Deșeurilor în județul Mureș
Susținerea unor programe de
educație a cetățenilor pentru
protecția mediului prin
colectarea selectivă a

Amenajarea canalelor
colectoare de ape pluviale
pentru prevenirea inundatiilor
Implementarea Sistemului
Integrat de Management al
Deșeurilor în județul Mureș
Susținerea unor programe de
educație a cetățenilor pentru
protecția mediului prin
colectarea selectivă a
25

Programe

Diversificarea si
dezvoltarea zonelor verzi

Planul Multianual de
Investitii
al Orasului Iernut

Amenajarea de spatii verzi pe
terenurile degradate /
neutilizate
Implementarea unor masuri de
protectie a suprafetelor de
paduri existente

4

Plantarea unor perdele de
arbori pe principalele artere de
circulatie

5

Ecologizarea terenurilor
degradate/ poluate
Amenajarea mediului
înconjurător în scop
ecologic

Ecologizarea terenurilor
afectate de depozitarea ilegala
a deseurilor menajere si din
constructii

Planul
de Mobilitate Urbana
Durabila

Strategia de dezvoltare
a Orasului Iernut 2014-2020

Planul Urbanistic General
al Orasului Iernut

deșeurilor
Amenajarea de spații verzi pe
terenurile degradate sau
neutilizate

deșeurilor
Amenajarea de spații verzi pe
terenurile degradate sau
neutilizate

Implementarea unor măsuri
de protecție a suprafețelor de
păduri existente

Implementarea unor măsuri
de protecție a suprafețelor de
păduri existente

Plantarea unor perdele de
arbori pe principalele artere
de circulație

Plantarea unor perdele de
arbori pe principalele artere
de circulație

Ecologizarea terenurilor
afectate de depozitarea
ilegală a deșeurilor menajere
și din construcții

Ecologizarea terenurilor
afectate de depozitarea
ilegală a deșeurilor menajere
și din construcții
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8. Obiective generale suport
Dezvoltarea capacitatii administrative
Programe

Îmbunătățirea sistemului
informațional (componente
hardware și software)

1

Eficientizarea și facilitarea
modului de acces la informare
a comunității

2

Planul Multianual de
Investitii
al Orasului Iernut

Planul
de Mobilitate Urbana
Durabila

Strategia de dezvoltare
a Orasului Iernut 2014-2020

Planul Urbanistic General
al Orasului Iernut

Dotarea cu tehnologie IT modernă și
performantă
Crearea unui sistem informațional
integrat pentru eficientizarea
activității administrației
Implementarea unui sistem
informatic geografic de
management agricol
Promovarea transparenței
administrației prin actualizarea
permanentă a informațiilor paginii
oficiale web a primariei și
introducerea unor noi secțiuni
(informaţii privind obţinerea de
autorizaţii, adeverinţe, certificate,
urmărirea soluţionării reclamaţiilor)
Furnizarea de servicii publice prin
mijloace electronice pentru
persoane fizice și juridice
Îmbunătățirea comunicării UAT
către comunitate prin postarea unor
panouri informative în locuri cu
vizibilitate maximă pentru afișarea
informațiilor noi, de interes general
pentru comunitate
Dezvoltarea platformelor electronice
de comunicare între cetățeni,
instituții publice și mediul de afaceri
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Programe

3

Instruirea personalului pentru
creșterea performanțelor
profesionale

Diversificarea competențelor
profesionale ale personalului
administrației

4

Planul Multianual de
Investitii
al Orasului Iernut

Planul
de Mobilitate Urbana
Durabila

Strategia de dezvoltare
a Orasului Iernut 2014-2020

Planul Urbanistic General
al Orasului Iernut

Participarea funcționarilor publici la
cursuri/instruiri pentru îmbunătățirea
continuă a performanțelor
profesionale
Organizarea de schimburi de
experienţă cu autorităţi locale din
România sau Uniunea Europeană
Pregătirea personalului din
administraţia publică în domenii
strategice, respectiv: managementul
proiectelor, achiziţii publice,
management financiar, fonduri
europene
Organizarea de cursuri în domeniul
procedurilor administrative legate de
înființarea unei noi afaceri
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