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Introducere
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001, Legea administraţiei publice
locale,cu modificările şi completările ulterioare, primarul îndeplineşte următoarele categorii
principale de atribuţii:
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.
Din dorinta de a imbunatati in fiecare an calitatea si eficienta muncii noastre in folosul comunitatii
in care traim, precum si in corelatie cu exercitarea atributiilor care îmi revin în conformitate cu
Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, şi Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la
informaţiile de interes public, va prezint raportul de activitate aferent anului 2015.
Pe aceasta cale doresc sa va multumesc in primul rand Dvs, locuitori ai orasului Iernut si a satelor
apartinatoare pentru sustinere, implicare si rabdare.
Le multumesc, de asemenea, tuturor celor din colectivul Primariei, precum si Consiliului Local
care au inteles ca numai prin munca asidua si munca de echipa reusim ridicarea orasului la o stare
economica, sociala, culturala demna de trecutul si statutul acestei comunitati transilvanene.
Sinteza activitatii pe 2015
Volumul activităţilor desfăşurate de aparatul de specialitate, serviciile publice precum şi
instituţiile subordonate a fost, şi în anul 2015, foarte mare, raportul de faţă fiind o prezentare
sintetică a acestora, în contextul preocuparii permanente pentru o reala deschidere si transparenta
si cu implicarea cetanilor in luarea deciziilor.
Raportul de fata reprezinta o sinteza a activitatilor desfăşurate de aparatul de specialitate, serviciile
publice precum şi instituţiile subordonate. Desigur, mai sunt multe de facut. Orasele sunt pentru
oameni, de toate felurile, cu diverse nevoi si interese. A schimba un lucru in bine are mai multa
valoare decat a incerca sa explici de ce alte lucruri nu sunt asa cum ar trebui sa fie. Datoria mea
este ca tot ceea ce intreprindem sa fie in beneficiul intregii comunitati.
Imi doresc si mi-am propus sa fac tot posibilul ca fiecare cetatean sa ajunga sa traiasca in conditii
decente, iar datoria mea este sa sprijin toate proiectele ce au finalitate beneficiul cetateanului.
Ceea ce ne îngreunează in demararea de proiecte este birocraţia de care ne lovim: procedura
greoaie de achizitii, termenul foarte lung de obtinere a avizelor , dar trecand peste toate, marea
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problema in regenerarea urbana de care Iernutul merita sa beneficieze, este lipsa banilor, lipsa
sprijinului prin masuri concrete pentru orase mici ca al nostru.
În calitate de şef al Administraţiei Publice Locale, am impus ca întreaga activitate să se desfăşoare
cu respectarea prevederilor legale. În fapt toate Dispoziţiile pe care le-am emis în anul 2015, au
primit viza de legalitate din partea Instituţiei Prefectului.
Cabinetul primarului, este structura aflată în imediata subordine a demnitarului, ale cărei
atribuții sunt stabilite prin dispoziție de primar. Cabinetul primarului orasului Iernut are doi
angajați, dintre care unul in anul 2015 a fost ocupat, avand atributii în gospodarirea orasului
Iernut.
Referitor la gospodarirea orasului, in cursul anului 2015, consilierul Primarului responsabil, a
actionat pe următoarele domenii de activitate:
1. modernizarea , exploatarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor publice, a terenurilor
de sport, salii de sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de joacă pentru copii;
2.

modernizarea, intretinerea administrarea si exploatarea targului saptamanal;

3. optimizarea si organizarea circulatiei urbane, în vederea asigurării siguranţei traficului şi
pentru fluidizarea acestuia;
4. amenajarea,organizarea
şi exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afisaj a
reclamelor, a panourilor publicitare, a mobilierului urban şi ambiental;
5. lucrari de extindere retele de apa;
6. lucrari de extindere retele de canalizare;
7. lucrari de optimizare iluminat public;
8. reabilitare trotuare oras si sate apartinatoare;
9. intretinere si reabilitare drumuri de interes local in oras si satele apartinatoare;
10. intretinere monumente istorice ale comunitatii.
11. Sustinerea activitatilor sportive
Principalele resurse financiare alocate din bugetul local pentru gospodarirea orasului si a satelor
apartinatoare au fost:
-dezapezire drumuri sate –4.500 lei
-exploatare masa lemnoasa-11.936 lei
-reparare drum Sf. Gheorghe -Oarba de Mures- 119.728 lei
-reparare drum acces zona industriala – 58.356 lei
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- prestari servicii cu autogreder si cilindru compactor – 37.126 lei
-piatra concasata, cu transport inclus in Iernut si satele apartinatoare – 80.613 lei
-lucrari reabilitare cladiri destinate activitatilor artistice si culturale – 10.000 lei
-intretinere cazane pentru incalzire bloc ANL3,Sala de sport,Primarie,Casa de Cultura oras Iernut18.194 lei
-construire pod peste Valea Comlod (Lechinta) – 109.874 lei
-lucrari amenajare gradinita sat Salcud – 20.068 lei
-lucrari cu buldoexcavator – 80.000 lei
-marcaje rutiere – 6.944 lei
- apa Lechinta la podul nou – 6.122 lei
Indicatorii de performanta au fost atinşi în proporţie de 100%.
Consiliul Local
Consiliul local şi cele 5 comisii de specialitate şi-au desfăşurat activitatea pe baza prevederilor
Legii nr. 215/ 2001 republicată, O. G. nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare al Consiliului local. În conformitate cu prevederile Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Consiliului local nr. 13/15 iulie 2008, comisiilor de specialitate le-au
fost puse la dispoziţie toate materialele înscrise pe ordinea de zi şi li s-au acordat sprijinul şi
asistenţa de specialitate de catre angajatii primariei.
Consiliul local al oraşului Iernut a fost convocat anul 2015 în 15 şedinţe: 12 şedinţe ordinare, 3
şedinţe extraordinare, respectatandu-se termenele de convocare a consiliului în şedinţe ordinare şi
extraordinare. Şedinţele Consiliului local şi ale comisiilor de specialitate au fost publice, ordinea
de zi a fiecărei şedinţe a fost adusă la cunoştinţa opiniei publice prin afişare la sediul Consiliului
Local şi prin publicare pe site-ul primăriei oraşului Iernut.
In cursul anului 2015 in calitate de primar, am initiat un numar de 190 de proiecte de hotărâre
fata de 157 initiate in 2014 şi au fost adoptate 189 hotărâri de către Consiliul Local fata de 156
adoptate in 2014.
Dintre proiectele de hotare propuse de catre mine Consiliului Local si aprobate de consilieri,
mentionez urmatoarele:
-

HCL nr. 40/ 09.03.2015 – „Aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general
privind cheltuielile necesare realizarii ,,Modernizare strazi in orasul Iernut'' „
HCL nr. 43/09.03.2015 – „Aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului ,,Amenajare Parc de Agrement'' oras Iernut
HCL nr. 54/ 23.03.2015 „Elaborarea si aprobarea planului de ordine si siguranta publica al
orasului Iernut pentru anul 2015”
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-

-

-

-

-

HCL nr. 48,49,50,51/ 23.03.2015 , respectiv HCL 63,64/ 27.04.2015 si HCL
107/31.08.2015 - privind alocarea de sprijin financiar diverselor parohii din orasul Iernut
si satele apartinatoare
HCL 55/23.03.2015 – „ Aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta si a
prestatiilor financiare exceptionale”
HCL 73/27.04.2015 - Aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici
impreuna cu co-finantarea proiectului: ,,Investitii pentru exploatarea si intretinerea sistemelor de
apa si canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional SC Compania AQUASERV SA
Tg-Mures''
HCL nr. 86/25.05.2016 - Aprobarea ,,Proiectului Ro-Net- Construirea unei infrastructuri
nationale de broadband in zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale''
HCL nr. 105/ 27.07.2015 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii ,,Modernizare drum comunal DC 119 Lechinta-Dataseni'' - limita UAT Cuci
HCL nr. 106/27.07.2015 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii ,,Modernizare trotuare in orasul Iernut, tronson I, II si III''
HCL nr. 166/23.11.2015- Constituirea Comisiei pentru eficienta energetica si aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei pentru eficienta energetica
HCL nr. 169/23.11.2015 - Trecerea Monumentului Eroilor de la Oarba de Mures, precum si a
terenului acestuia, din domeniul public al Orasului Iernut in domeniul public al Judetului Mures si
in administrarea Consiliului Judetean Mures
HCL nr. 172/23.11.2015 - Aprobarea Planului de actiuni pe anul 2016 la nivelul orasului Iernut
HCL nr. 178/21.12.2015 - Aprobarea facilitatii fiscale constand in anularea majorarii de
intarziere in cota de 73,3 % pentru plata pana la 31.03.2016 a obligatiilor de plata principale
restante la 30.09.2015, inclusiv constand in creante de natura fiscala datorate bugetului local de
catre contribuabilii de pe raza administrativ teritoriala a Orasului Iernut
HCL 180/ 21.12.2015 - Aprobarea Planului Local de actiune la nivelul orasului Iernut pentru
anul 2016 in vederea aplicarii Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani
apartinand minoritatii rome

In cursul anului 2015, au fost desemnați membrii în consiliile de administraţie ale unităţilor de
învăţământ un reprezentant din cadrul primariei, precum si 2 consilieri din Consiliul Local. Ca o
consecință a acestui fapt, se întocmesc periodic rapoarte privind reperele activităţii acestora, astfel
încât să existe un tablou actualizat al situaţiei în unitățile de învăţământ ale orasului.
Compartiment audit public intern
Activitatea de audit public intern a fost asigurată în anul 2015 de un auditor intern si are scopul si
rolul de a contribui la îmbunătăţirea tuturor activităţilor desfăşurate la Primăria oraşului
Iernut , inclusiv asupra activităţilor entităţilor subordonate cu privire la formarea şi utilizarea
fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public.
Conform prevederilor art. 15 alin 2 din Legea nr. 672/2002-privind auditul intern, s-a intocmit de
catre auditor un plan multianual pe 3 ani - perioada 2015-2017.
In cadrul acestui plan multianual, in anul 2015 auditorul intern a efectuat cinci misiuni de audit
intern. Din punct de vedere al misiunilor de audit realizate în perioada de referinţă , acestea au
fost misiuni de audit privind: procesul bugetar, activităţile financiare, resursele umane, respectiv
funcţiile specifice entităţii. In toate misiunile de audit întreprinse în anul 2015 de către
compartimentul de audit intern s-a efectuat un audit de regularitate.
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Indicatorii de performanţă stabiliţi în vederea atingerii obiectivelor au fost:
- nr. de proceduri elaborate/nr. activităţi desfăşurate;
- nr. misiuni efectuate/nr. misiuni planificate;
Prin misiunile de audit public intern derulate pe parcursul anului 2015, aceşti indicatori au fost
atinşi în proporţie de 100%.
Compartiment Relatii cu publicul
Obiectivele principale ale activităţii desfăşurate în anul 2015 de catre compartimentul de relatii
publice au vizat:
-creşterea calităţii actului administrativ, prin utilizarea eficientă a resurselor;
-servicii de calitate orientate către cetăţean;
-desfăşurarea unei activităţi transparente şi eficiente, cu respectarea cadrului legal;
-implicarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor.
Astfel, activitatea acestui compartiment in anul 2015 s-a pliat pe următoarele direcţii principale:
relaţia cu cetăţeanul, relaţia cu mass-media, relaţia cu societatea civilă şi imagine publică,
informare şi promovare, asigurarea liberului acces la informaţiile publice, asigurarea si
funcționalitatea canalelor de comunicare între Primăria și cetățeni, mass-media și alte organisme
(pagina web a Primăriei, publicarea unui Buletin Informativ etc.), rezolvarea, asigurarea,
comunicarea în eventualele situații de criză prin colaborarea cu serviciile/direcțiile din cadrul
instituției, a precum si protectia mediului.
Misiunea acestui compartiment este de a crea o comunicare bazată pe principiile transparenței,
corectitudinii și imparțialității între instituție și cetățean, într-o manieră legală, profesională,
eficientă și echitabilă.
Ca si obiectivele specifice a compartimentului in anul 2015 au fost :
-

creșterea încrederii cetățenilor în actul administrației publice locale
asigurarea și facilitarea accesului la informațiile de interes public
comunicarea cât mai promptă și eficientă cu cetățenii
reducerea fluctuației de personal

In cursul anului 2015, inspectorul a oferit informaţii şi a îndrumat cetăţenii - în medie 20-25
persoane/zi. De asemenea, a redactat fluturaşi informativi cu actele necesare pentru diverse
documentaţii care se adresează serviciilor U.A.T. Iernut şi s-a informat cu privire la noutăţile
legislative intervenite în diferitele domenii în care Primăria şi Consiliul Local au atribuţii. De
asemenea, a realizat afise, anunturi cu diferite informaţii de interes cetăţenesc şi s-a îngrijit de
distribuirea acestora. Pe tot parcursul anului, acesta a desfăşurat o activitate prin care a încercat să
stimuleze interesul şi dezvoltarea cunoştinţelor solicitanţilor prin oferirea de informaţii cu privire
la activitatea Consiliului Local şi a Primăriei, contribuind astfel la crearea unei atmosfere de
respect şi înţelegere pentru acestea.
În atribuţiile funcţionarului din cadrul acestui compartiment intră si gestionarea poştei civice –
conţinutului acesteia, înregistrarea eventualelor scrisori şi urmărirea modului de soluţionare al
acestora, precum şi a panoului de afişaj al Primăriei. Astfel, in cursul anului 2015 au fost
expediate aproximativ 4200 de scrisori simple si aproximativ 4500 scrisori cu confirmare de
primire.
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S-a procedat la afisarea a unui numar de 47 publicatii de vanzari imobiliare , 1 incheiere civila, 1
suspendare provizorie a executarii silite
De asemenea, s-a intocmit un numar de 15 procese verbale ca urmare a sedintelor Consiliului local
(12 sedinte ordinare si 3 sedinte extraordinare).
Strict legat de relatia cu publicul este colaborarea cu serviciile primăriei privind colectarea
informaţiilor pentru audienţe, înscrierea şi participarea efectivă la audienţe. În anul 2015 în
audienţă la Primarul Orasului s-au înscris aproximativ 1200 persoane. Un instrument util de
comunicare directa si eficienta cu iernutenii a fost, de asemenea, Telefonul Cetăţeanului – 0265471 410 – operat de funcţionarul public din acest compartiment – telefon la care iernutenii care au
sunat semnalând diverse situaţii, numărul apelurilor ridicându-se la aproximativ 1000. În funcţie
de natura problemei ridicate, au fost întocmite note de serviciu către compartimentele de
specialitate sau, după caz, s-au soluţionat pe loc. De asemenea, ca instrument in relatia cu publicul
am folosit si pagina de internet a primariei, www.primariaiernut.ro. Pe aceasta pagina sunt
prezentate informațiile de interes public; de asemenea, sunt postate anunțuri și comunicate de
presă, în vederea unei bune informări a cetățenilor în ceea ce privește activitatea instituției,
precum și informații utile privind serviciile publice, Consiliul Local si alte servicii ale
administratiei publice locale. De asemenea, Primaria dispune de o pagina de facebook, instrument
de informare a cetatenilor despre investitiile in derulare, precum si evenimente importante pentru
oras.
Referitor la liberul acces la informaţii publice, in cursul anului 2015, au fost înregistrate 6
solicitari în baza Legii 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public. Aceste
solicitari au fost depuse de 1 persoane fizice si 5 persoane juridice. La aceste cereri au fost
formulate răspunsuri în baza informaţiilor primite de la compartimentele din cadrul instituţiei.
Aceaste solicitari au vizat informatii privind raportul de activitate al Primarului si un chestionar
privind implementarea Legii 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public,
probleme legate de mediul inconjurator, chestionare etc.
În anul 2015 nu au fost înregistrate reclamații administrative.
In ceea ce priveste Relaţia cu societatea civilă, Serviciul Relaţii Publice a desfăşurat activitatea de
publicitate aferentă dezbaterilor publice organizate în baza Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică locală. De asemenea, Serviciul Relaţii Publice a contribuit în
anul 2015 la organizarea de dezbateri publice în cadrul cărora au fost supuse atenţiei cetăţenilor
Strategia de Dezvoltare a orasului, PUG si PUZ al orasului Iernut si bugetul local al anului 2015,
precum si diferite proiecte ale Primarului, respectiv ale Consiliului Local , de interes major pentru
comunitate.
Primaria, cu sprijinul Compartimentului de Relaţii Publice a desfăşurat, in cursul anului 2015,
diverse activităţi în colaborare cu unităţile de învăţământ din oras si satele apartinatoare –
evenimente culturale şi sportive, dar şi campanii de conştientizare a tinerei generaţii faţă de
valorificarea patrimoniului cultural, precum și a importanţei menţinerii unui mediu sănătos.
În domeniul Relaţiilor externe, în anul 2015 Orasul Iernut a continuat dezvoltarea legăturilor cu
localitatea înfrăţita Sint-Katelijne-Waver, Belgia. Orasul Iernut este înfrăţit cu oraşul belgian SintKatelijne-Waver , provincia Anvers din anul 2001. În cursul anului 2015 Orasul Iernut a fist
invitat in luna septembrie de orasul Sint-Katelijne-Waver, provincia Anvers la un eveniment
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socio cultural.
Obiectivul strategic al acestui compartiment a fost in 2015 combaterea birocraţiei în activitatea de
relaţii cu publicul, obiectiv care s-a realizat prin următoarele mijloace (indicatori de performanta):
- Asigurarea accesului rapid la informaţii atât pentru rezolvarea unor probleme sociale
şi de interes general, cât şi pentru rezolvarea unor probleme legate de administraţia
publică locală.
- Facilitarea participării directe a cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor la
nivelul administraţiei publice locale.
- Scurtarea timpului şi a efortului afectat de cetăţeni rezolvării problemelor pentru care
se adresează Primăriei orasului Iernut.
- Eficientizarea programului de lucru cu publicul al serviciilor şi compartimentelor din
cadrul Primăriei orasului Iernut.
Gradul de realizare a acestor indicatori a fost de 100%.
Pentru anul 2015, ne propunem gasirea de noi modalitati de implicare a cetăţenilor în luarea
deciziilor la nivelul administraţiei, astfel ca preocupările, nevoile şi valorile cetăţenilor sa fie
încorporate procesului de luare a deciziilor în cadrul administraţiei publice locale.
Protectia Mediului
Protectia Mediului este o permanenta preocupare a Primariei. O problemă importantă a societăţii
este producerea unor cantităţi tot mai mari de deşeuri, fapt ce presupune o gestionare judicioasă a
acestora, privind colectarea, tratarea, reciclarea şi depozitarea deşeurilor. Prin O.U.G. nr.196/2005,
privind Fondul pentru mediu, începând cu 1 iulie 2010, autorităţile administraţiei publice locale
trebuie să ia măsuri privind diminuarea cu 15%/an a cantităţilor de deşeuri municipale şi
asimilabile, colectate şi încredinţate spre eliminare finală.
In acest moment este în curs de implementare în judeţul Mureş Master Planul şi proiectul
“SISTEM INTEGRAT DE GESTIUNE A DEŞEURILOR LA NIVELUL JUDEŢULUI MUREŞ”.
Master Planul a fost elaborat pe baza metodologiei pusăla dispoziţie de către Ministerul Mediului
şi acoperăo perioadă de planificare de 30 ani (2008 – 2038). Din punct de vedere geografic,
Master Planul se referă la tot judeţul Mureş, atât mediul urban, cât şi mediul rural.
La elaborarea Master Planului s-a ţinut seama de toate elementele de planificare din domeniul
gestionării deşeurilor existente în prezent la nivel naţional, regional şi judeţean. De asemenea, s-a
ţinut seama de prevederile documentelor de planificare existente sau în curs de elaborare în
domeniul apei din judeţ. Master Planul propune strategia judeţului în domeniul gestionării
deşeurilor, precum şi planul de investiţii pe termen lung care săasigure atingerea tuturor ţintelor
prevăzute în Tratatul de aderare a României la U.E. şi în legislaţia actuala.
În zona blocurilor de locuit sunt amenajate platforme pentru precolectarea deşeurilor menajere,
dotate cu containere destinate colectării deseurilor. Atât serviciile de colectare, transport deşeuri,
cât şi curăţenia stradală este asigurată de către operatorul autorizat S.C. Schuster Ecosal S.R.L.
Aceste activităţi se efectuează în baza prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciului
public de salubrizare incheiat in 30.06.2010. Precolectarea deşeurilor menajere de la populaţie şi
transportul acestora se efectuează pe baza unui grafic de ridicare, zilnic, pe străzi. Agenţii
economici au încheiate si ei contracte de prestări servicii cu operatorul autorizat pentru transportul
deşeurilor menajere. În ceea ce priveşte deşeurile feroase şi neferoase, nu există probleme
deosebite, deoarece colectarea şi predarea acestora, contra cost, la societati specializate în acest
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sens, pe raza localitatii existand mai multe firme care au ca si activitate colectaraea in vederea
reciclarii acestor materiale, firme la care cetatenii au apelat in nenumarate randuri.
În vederea atingerii obiectivelor privitoare la protectia mediului, prevăzute de legislaţia în vigoare,
au fost organizate in cursul anului 2015, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Reciclare
RoRec, campanii de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electrocasnice. Aceste
acţiuni au făcut parte dintr-o amplă campanie de mediu derulată de Asociaţia RoRec, la nivel
naţional. În cursul anului 2015 au avut loc 2 actiuni de colecatre a DEEE-uilor, in luna martie si
luna noiembrie si au fost colectate aprox. 6300 kg deşeuri DEEE. Tot in cursul anului 2015, a fost
colectată de la populaţie o cantitate de 2199,25 tone de deşeuri municipale si asimilabile, din care
au fost incredintate spre valorificare 5,02 tone pet-uri si 3,06 tone hartie si carton.
Asigurarea unei calitati corespunzatoare a mediului, protejarea lui reprezinta o problema de
interes major si de certa actualitate pentru evolutia sociala. În acest sens, se impune pastrarea
calitatii mediului, diminuarea efectelor negative ale activitatii umane cu implicatii asupra lui.
De asemenea, pentru neutralizarea subproduselor de origine animaliera , ce nu sunt destinate
consumului uman, a fost incheiat un contract de prestari servicii cu o societate specializată şi
autorizată, respectiv S.C. PROTAN S.A. In cursul anului 2015 a fost trimis spre neutralizare una
bovina decedata in loc. Deag, sat apartinand orasului Iernut.
Amenajarea spaţiilor verzi intravilane devine o problem de mareactualitate, pe de o parte
datoritănecesităţii de a asigura spaţii verzi de recreere, iar pe de altăparte din dorinţa de
reamenajare şi o mai bunăîntreţinere a spaţiilor verzi conform standardelor Uniunii Europene
Calitatea apei potabile provenita din raul Mures si destinata consumului populatiei este o
preocupare permanenta a primariei Aceasta este monitorizată atât de către operatorul autorizat
S.C. Aquaserv Tîrgu-Mureş , cât şi de către Autoritatea de Sănătate Publică Mureş.
Pe tot parcusul anului 2015, a fost mentinută colaborarea cu instituţiile descentralizate ale statului
la nivel local şi regional pe probleme de protecţia mediului (Consiliul Judeţean Mureş, Agenţia
pentru Protecţia Mediului Mureş etc). Au fost însoţiţi pe teren, la controalele tematice,
reprezentanţii Gărzii de Mediu Mureş, precum şi reprezentanţii Direcţiei Apelor Mureş.
Alte activitati privitoare la mediu in anul 2015 au fost:
▪ ▪ s-a intocmit Declaratia la fondul de mediu conform OUG nr.196/2005 privind Fondul de mediu
▪ activităţi de întreţinerea curăţeniei cursurilor de apă;
▪ au fost efectuate operatiuni de deszăpezire şi combaterea poleiului.
▪ au fost solutionate sesizările cetăţenilor privind protecţia mediului şi au fost aduse la cunoştinţă
cetăţenilor diferitele sarcini care le revin pentru protecţia mediului şi sănătate publică
▪ s-a raspuns in scris reclamatiilor, sesizarilor si cererilor repartizate cu privire la protectia
mediului, la aproximativ 35-40 persoane
▪ s-au desfasurat campaniile de curatenie de primavara ( 16 martie-27 martie ) si de toamna ( 02
noiembrie-14 noiembrie 2014) , date la care pe langa gunoiul menajer au fost transportate si
resturi vegetale rezultate din gospodariile, respectiv gradinile cetatenilor, toaletarea pomilor etc,
respectiv 103 tone.
▪ s-au efectuat lucrari de dezinsecţie şi deratizarea pe domeniului public, asociaţiile de
proprietari, in toate cartierele din oras, parcuri;
▪ au fost plantate flori si diferiti arbori pe domeniul public , in parc etc la cre s-a aplicat lucari de
intretinere necesare
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▪ s-au intretinut in stare corespunzatoare spatiile verzi din oras si parcuri, gradinite, scoli
▪ s-au efectuat lucrari de taiere de intretinere si formare la arborii , arbustii si gardurile vii din
zonele verzi , cartierele de blocuri si aliniamentele stradale ale orasului.
▪ s-au efectuat lucrari de curatenie si ingrijire la Monumentul eroilor de la Oarba de Mures
▪ s-au efectuat lucrări de întreţinere, amenajarea parcurilor, scuarurilor, intersecţiilor, precum şi
unele zone verzi din interiorul cartierelor
-s-au desfasurat actiuni de prindere a cainilor fara stapan , ca urmare a incheieriiunui contract de
prestari servicii cu o firma de ecarisaj autorizata , conform H.C.L. 145/2015 privind gestionarea
cainilor fara stapan de pe raza orasului Iernut.
-au fost emise anunturi cu privire la desfasurarea campaniei de vaccinare antirabica a vulpilor,
vaccinare care s-a realizat prin distribuirea momelilor vaccinale cu ajutorul avioanelor apartinand
aeroclubului Mures, si care a fost inclus in Programul stategic privind supravegherea , controlul si
eradicarea turbarii la vulpe in Romania, campanie desfasurata intre 24.09.2015-07.10.2015
- au fost prelevate probe de apa si eu fost efectuate analize fizico-chimice si bacteriologice la o
fantana pulica si la un izvor pulic , ca urmare a incheierii unui contract de prestari servicii medicosanitare cu Directia de Sanatate Publica mures.
-A fost incheiat contract de pestari servicii de colectare si neutralizare deseuri medicale in vederea
preluarii, colectarii , transportarii si neutralizarii deseurilor periculoase provenite de la Dispensarul
Medical Scolar, cu o firma autorizata in acest sens , respectiv S.C. AKSD ROMANIA S.R.L.
Indicatorii de performanta pentru atingerea obiectivului strategic, respectiv protectia mediului in
conformitate cu legislaţia în vigoare, au fost:
- diminuarea cu 15%/an a cantităţilor de deşeuri municipale şi asimilabile, colectate şi încredinţate
spre eliminare finală;
- elaborarea regulamentului de gospodarire a orasului Iernut si a satelor apartinatoare
Realizarea acestor indicatori de performanta a fost de 100%.
Pentru anul 2015 se doreste in plus atragerea de fonduri nerambursabile in vederea infrumusetarii
spatiilor verzi, cartierelor, strazilor si altor spatii publice, intensificarea curateniei orasului Iernut
si a satelor apartinatoare, precum si curatirea respectiv decolmatarea santurilor.
O reusita foarte mare a fost autorizarea Targului de animale vii din oras, . Inca de la inceputul
anului s-au efectuat lucrari de amenajare a targului de animale. In 19.06.2015 a fost emisa
autorizatia sanitar –veterinara de catre Directia Sanitar Veterina si Pentru Siguranta Alimentelor
Mures. In acest sens a fost incheiat un contract de prestari servicii cu un medic veterinar, care
asigura asistenta sanitar veterinara, supravegheaza, coordoneaza intrarea animalelor vii in/si din
targul de animale conform legilor in vigoare, elibereaza documentele sanitar veterinare, necesare
miscarii aminalelor pentru speciile care se impune certificarea interna, redacteaza documentele d
miscare pentru animalele supuse activitatii de identificare si inregistrare care isi schimba destinatia
si destinatarul in urma vanzarii etc. Autorizarea targului de animale vine in sprijinul fermierilor
care cresc in gospodarie animale in vederea comercializarii lor, usurand astfel problema
transportarii lor in alte localitati. Un alt aspect pozitiv in autorizarea Targului de animale vii a fost
atragerea mai multor fermieri in zona, cu implicatii comerciale pentru oras.
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al oraşului Iernut
Aces comitet este constituit în conformitate cu prevederile O.U.G. 21/2004 -art 12 şi a H.G.
1491 /2004. 4/4 precum şi a Ordinului Prefectului nr. 445/14.10.2004.
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Ca structură de intervenţie în cadrul CLSU Iernut , Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
Iernut cuprinde un număr de 61 persoane, din care 18 sunt operativi= angajaţi cu contract de
muncă pe perioadă nedeterminată ,( l şef serviciu care îndeplineşte si alte atribuţii prin cumul ‚ 5
şoferi PSI şi 2 servanti,16 persoane la serviciul SMURD care functioneaza in cadrul „Asociatiei
Iernuteana”) iar 43 sunt voluntari, fiind organizaţi în formaţiuni de intervenţie pe specialităţi , în
funcţie de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă, pe următoarele domenii
principale : incendii, salvare şi primajutor, înştiinţare – alarmare, transmisiuni, cercetare – căutare,
deblocare – salvare , sanitar-veterinară , evacuare, protecţie NBC şi suport logistic.
Sectorul de competenţă şi de intervenţie cuprinde pe lîngă oraşul Iernut cu satele
apatinatoare(avînd un numar de peste 9500 locuitori ,2500 cladiri ) şi un număr de 5 comune
arondate (Cuci,Cucerdea,Ogra,Sâmpaul şi Iclanzel) cu satele componente, cu care se incheie
anual Contracte de intervenţie PSI.în conformitate cu prevederile legii.
Aria de competenţă totalizează un număr de 28 localităţi , cu o populaţie de peste 12.700
locuitori cu peste 4.900 locuinte ,anexe şi alte clădiri, cumulat (împreuna cu oraşul Iernut
)rezultînd un total de peste 22.200 locuitori şi un numar de 7.400 locuinte si alte cladiri de
instituţii şi agenţi economici cărora prin contractele încheiate la începutul anului avem datoria şi
obligaţia de a le asigura intervenţia în situaţiile de urgenţă.
Pe parcursul anului 2015 ,CLSU prin Centrul Operativ propriu şi structurile specializate a
desfăşurat o serie de activităţi care au constat în informarea şi prevenirea populaţiei din toate
localităţile componente, privind regulile PSI în gospodăriile proprii, reguli privind arderea
miriştilor şi resturilor vegetale, iminenţa producerii sau evoluţia unor fenomene cum ar fi
viscolele, inundaţiile , vijeliile sau a caniculei.
Cu ajutorul motoferastrăului din dotare au fost degajate căile de acces sau zonele afectate de
căderile de copacii sau stilpi de telefonie doborâţi de furtună în Iernut şi Sampaul , au fost
raspândite afişe cu reguli de comportare în diferite situaţii de urgenţă şi numerele de telefon de
apel, munca de prevenire facându-se cu orice prilej de catre membrii SVSU ,atât la intervenţii cât
şi la deplasările în teritoriu cu ocazia controalelor planificate.
In anul 2015 s-au organizat și s-a participat la 2 exerciții de evacuare și intervenție la gimnaziul
Iernut și la Liceul Tehnologic ,cea de-a doua fiind impreună cu Detașamentul Târnăveni iar cea
de-a treia fiind participarea în cooperare la o aplicație de amploare SC LIDL coordonată de ISU
Horea Mureș la care au participat echipaje de la : SPSU LIDL, ISU -Mureș ; ISU- Târnăveni și
SVSU Iernut , atât cu autospeciale de stins incendii cu apă și spumă cât și echipaj de descarcerare,
2 echipaje SMURD, si 1 punct de comandă mobil, exerciții la care s-au obţinut calificative de
F.B.
Reprezentanţii ISU Mureş împreună cu compartimentul de prevenire al oraşului au efectuat
controale la operatori economici şi instituţii de pe raza teritorială ,ocazie cu care au fost
semnalate o serie de nereguli la care sa acordat un termen de remediare ,cei care nu s-au
conformat suportând sancţiunile prevăzute de lege .
Pe toata perioada recoltatului păioaselor si a porunbului au fost efectuate numeroase controlae în
teren (peste 45 ), fiind afişate prevederile legale privind arderea miriştilor şi reguli de apărare la
incendii în toate localităţile şi în locurile frecventate de populaţie.

Raport de activitate al primarului Orasului Iernut, Ioan NICOARA

2015/pg 10

Pentru efectuarea igienizărilor sau arderilor de mirişti, s-au emis 11 Permise de lucru cu foc
deschis , asigurându-se totodată şi asistenţa pentru intervenţie cu echipajul SVSU ,în special
pentru asociaţiile din Iernut, Sălcud şi Lechinţa .
Împreuna cu Echipa pirotehnică a Serviciului de Pr.C. din cadrul ISUJ au fost efectuate un
numar de 10 acţiuni de asanare a terenului ,în vederea distrugerii muniţiei rămase din cel de-al
doilea război mondial ,a unui număr de 12 elemente de muniţie ,între care se remarcă 6 proiectile
de artilerie ( de calibrul 110 mm ,100 mm , 85 mm,75 mm ), 6 bombe de aruncător de diferite
calibre (82mm, 60mm) , 138 cartuşe reprezentând muniţie de infanterie.
În urma perioadelor de ploi abundente s-a executat evacuarea apei din fântâni sau subsolurile
afectate ,desfundarea unor porţiuni de canalizări sau rigole de scurgere sau podeţe, produsa in
vara anului 2015 in zona pietei saptamanale si a gospodariilor invecinate, unde s-a actionat cu o
autospeciala DAF 2300T, o motopompa de mare capacitate Ziegler si a unei motopompe Honda,
iar în perioada caniculară s-a executat răcirea carosabilului prin stropirea unor strazi de pe
teritoriul administrativ cu ajutorul autospecialei din dotare precum si transport de apa în zonele
populate , cu fîntîni afectate de secetă- la Oarba.
In sezonului rece a fost efectuată supravegherea permanentă , intreţinerea şi remedierea
defecţiunilor apărute la instalatiile de termoficare si a centralei termice de la subsolul Casei de
Cultura.
În perioadele de avertizări din timpul iernii 2014-2015 , s-a executat verificarea şi interventia pe
sectoarele de drum afectate de viscol sau polei,in special pe traseele Oarba , Deag, Sălcud ,
Lechința si Cipau ,precum şi pe străzile din oraşul Iernut.
S-a intervenit prompt in cazuri deosebite de înzăpezire prin vicol, atât pe drumul de legătură cu
Oarba de Mureș cit mai ales pe DC86 spre Deag unde troienele au depășit un metru fiind necesara
mobilizarea a 2 tractoare de mare putere cu lamă , un plug semipurtat tractat și a unui
buldoexcavator ,intervenții care au durat 3 și respectiv 5 ore în condiții de viscol puternic și
temperaturi joase, asigurând circulația între localitățile respective.
De la începutul anului şi până acum SVSU Iernut a intervenit prompt la un numar de peste 77
solicitări , din care: 18 incendii la locuinţe şi anexe ;12 accidente rutiere ;5 avarii tehnologice
(gaze), 15 intervenţii la incendii de vegetaţie uscată ,miristi ,de pe paşuni şi din apropierea
fondului forestier, pe o suprafata totalizind de peste 150 ha la care se adauga peste alte 12 diferite
alte activităţi specifice (evacuare ape din fântâni,subsoluri şi canale;dezobturarea canalelor de
scurgere a apelor ;deblocări căi de acces de copacii doboriti sau toaletare de copaci din parcări si
străzi; transport apă), s-au executat 5 aplicatii si exercitii de instruire a publicului, elevilor si
personalului de la agentii economici şi 4 interventii la asanări de muniţie rămasă în urma
războiului , în special în localităţile Oarba de Mureş , Sf. Gheorghe şi Lechinţa.
A fost asigurat serviciul de permanenţă la SVSU Iernut în cazul avertizărilor meteo
de Cod
galben sau portocaliu (inzapeziri-viscol; canicula ; furtuna-vijelii;precipitaţii abundente -inundaţii.
Serviciul SMURD din cadrul SVSU Iernut care este dotat cu o autospecială Wolsvagen
( în regim de inchiriere ) , este incadrat cu un număr de 15+1 persoane ( 3 persoane /schimb ) ,în
anul 2015 a efectuat un număr de 1319 ieşiri vs. 1238 ieşiri in 2014, din care 1245 in
localitatile din raza de competenta ( Iernut, Ogra, Sampaul, Cuci, Iclanzel, Cucerdea ) ,45 la
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accidente rutiere , 33 la alte solicitari ,29 la solicitări în cooperare (Ludus ) ,ocazie cu care au dat
dovadă de promptitudine, rapiditate şi profesionalism ceea ce a atras numeroase aprecieri atât din
partea locuitorilor din zona deservită cât şi din partea Unităţii de primiri Urgenţe Mureş şi chiar
din partea d-lui ministru secretar de Stat doctor Raed Arafat.
De menţionat este faptul că la toate activităţile SVSU (PSI şi SMURD) s-a cooperat foarte bine
atât cu serviciul Poliţiei locale , a Poliţiei rutiere judeţene , cu echipajele ISUJ Mures si Tarnaveni
,cât şi cele ale SMURD Tarnaveni, Ludus şi Mureş.
Pregătirea si instruirea personalului, s-a realizat conform tematicii stabilite şi aprobată la începutul
anului de d-l. primar prin Planul de pregatire pe anul 2015 . Au fost întocmite şi prezentate
documentele de pregătirea de specialitate a personalului operativ, angajat cu contract de muncă pe
perioadă nederetimantă, în funcţie de riscurile care pot să apară în sectorul de competenţă.
Activitatea de prevenire a incendiilor constituie o sarcină importantă în realizarea atribuţiilor ce-i
revin Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă . Ea trebuie sa cuprindă anual, pînă la 1820% din numărul gospodăriilor cetăţeneşti, care deţin adăposturi pentru animale, depozite de
furaje, alte anexe gospodăreşti, care sunt mai vulnerabile la incendii ,realizându-se 127 controale
fiind consemnate în Carnetele de control.
In anul 2015 personalul din compartimentul de prevenire cît şi cadrele ISU Mureş au participat la
activităţi de prevenire şi control, au fost efectuate controlate o serie gospodării si operatori
economici, care se regăsesc în cele 5 sectoare ale oraşului (1 Decembrie , Eminescu, Eminescu
nou , Gheorghe Doja ,T.Vladimirescu ) precum şi în cele 5 sate aparţinătoare stabilite pentru
activitatea de prevenire şi control.
Pregatirea si profesionalismul acestui serviciu a fost demonstrata si cu ocazia concursurilor
preofesionale la care au participat si in 2015, la care a ocupat locuri fruntase. Astfel, in anul 2015
s-a obtinut locul 1 la Faza judeteana, locul 1 la faza interjudeteana de la Fagaras si locul 2 la faza
nationala- Iasi.
Ca dovada de apreciere a modului cum a actionat acest serviciu, precum si modul cum si-a
indeplinit misiunile la care a participat, cu ocazia „Zilei Pompierilor” – 13 septembrie, SVSU
Iernut a fost invitat sa participe la festivitati si la parada organizata cu acest prilej. Cu acest prilej,
SVSU Iernut a primit aprecieri din partea Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta
Horea al judetului Mures si Consiliul Judetean Mures.
Raportul de activitate detaliat al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al oraşului Iernut
se gaseste pe site-ul primariei Iernut.
Politia locala
Potrivit dispoziţiilor Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010, prin Hotărârea Consiliului Local Iernut
nr. 9/31.01.2011, a fost înfiinţat Serviciul Poliţia Locală Iernut, ca structură fără personalitate
juridică în cadrul aparatului de specialitate al Primarului, care in conformitate cu prevederile
Hotararii Consiliului Local Iernut nr. 29/25.03.2013 are următoarele domenii principale de
activitate:
-

Ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
Circulaţia pe drumurile publice;
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- Disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
- Protecţia mediului;
- Activitatea comercială;
In perioada 01.01.2015-31.12.2015 Serviciul Politia Locala a functionat cu un numar de 4
politisti locali-functionari publici si un numar de 3 angajati – personal contractual, coordonati de
un sef de serviciu, cu exceptia perioadei ianuarie-aprilie 2015 cand a functionat in ceea ce priveste
numarul de politisti locali-functionari publici cu 5 angajati. Toti cei patru functionari publici
obligati de lege sa efectueaze cursurile de ordine publica si circulatie rutiera au obtinut certificat
de absolvire in cursul anului 2015.
Principalele obiective ale Serviciului pe linie de Ordine şi Linişte Publică, în anul 2015, au
fost prevenirea şi descoperirea faptelor antisociale în scopul realizării siguranţei publice,
constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale privind încălcarea normelor de convieţuire
socială,stabilite prin legi sau hotărâri ale Consiliului Local.
In acest sens s-a actionat cu intregul efectiv prezentat mai sus, mai putin cu o persoana
incardata ca personal contractual, care a asigurat controlul accesului in sediul Primariei orasului
Iernut.
Patrulele au executat si executa serviciu, de regula intre orele 6,00-22,00 de luni pana
vineri, iar in zilele de vineri si sambata s-a executat serviciu si intre orele 22,00-06,00 pentru
mentinerea ordinii si linistii publice-in zona discotecii “ECLIPSE”, zona centrala, precum si pe
traseele de afluire si defluire a persoanelor participante la diferite activitati in zonele respective.
In perioada campaniei agricole de toamna, cu precadere in luna octombrie 2015 au fost
organizate actiuni de patrulare 24 de ore din 24, pe raza orasului Iernut si a satelor apartinatoare,
utilizand autoturismul Nubira dat de Consiliul Local Iernut in folosinta Politiei Locale din data de
01.09.2015, efectuandu-se in total in cursul anului 2015 un numar de 716 actiuni de patrulare.
Pentru prevenirea faptelor de vagabondaj si cersetorie sambata si duminica intre orele
8,30-12,30 s-a executat si se executa actiuni de patrulare in zona centrala si a locaselor de cult din
orasul Iernut, fiind efectuate in 2015 un numar de 54 actiuni de patrulare.In cadrul actiunilor de
patrulare au fost legitimate un numar de 53 de persoane.La toate acestea se adaugă 16 misiuni,
efectuate la meciurile echipei de fotbal „CS Iernut”, aflată în Liga a III-a.
In perioada orelor de curs, personalul Serviciului a participat la actiuni de prevenire a
criminalitatii in zona scolilor, cu ocazia intrarii si iesirii de la cursuri a elevilor, fiind executate un
numar de 143 de misiuni.
Pentru punerea in legalitate a persoanelor care au implinit varsta de 14 ani si nu au acte de
identitate precum si a celor ale caror acte de identitate au expirat au fost distribuite la cererea
SPCLEP Iernut un numar de 106 invitatii pe raza orasului Iernut si a satelor apartinatoare.
La solicitarea diferitelor compartimente din cadrul UAT, personalul Serviciului a distribuit
pe raza orasului Iernut si a satelor apartinatoare un numar de 3110 materiale dintre care 150
instiintari privind parcarile acoperite; 180 materiale de sedinta distribuite la consilierii locali,
diferenta reprezentand somatii, pv.c.s.c. transmise de alte organe de constatare spre afisare, afise,
anunturi, pliante si recomandate.
Personalul serviciului a luat măsuri legale privind prevenirea cerşetoriei, in care sens au
actionat in 59 de situatii la dispersarea acestora din zona centrala, biserici si supermarket
“PENNY”, iar persoanele de etnie rroma in cauza, cu domiciliu in Cipau au fost indrumate si
chiar conduse catre domiciliu. la 17 dintre acestea fiindu-le aplicate avertismente verbale.Totodata
au fost intocmite un numar de 43 p.v.c.s.c. prin care s-au aplicat 46 amenzi pentru fapte de
cersetorie din care 40 amenzi au fost aplicate parintilor pentru neluarea masurilor de supraveghere
a minorilor pentru a-I impiedica de la fapte de cersetorie sau vagabondaj iar 6 amenzi au fost
aplicate pentru apelare la mila publicului.
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Intr-un numar de 90 de cazuri, personalul Politiei Locale a insotit personalul din alte
compartimente ale primariei in actiuni de control , ca urmare a unor sesizari, respectiv
compartimentul Protectia mediului, Asistenta Sociala, Urbanism si Amenajarea Teritoriului sau pe
administratorul pietei saptamanale in actiunea de supraveghere a accesului vehiculelor si
autovehiculelor in piata de animale si de marfuri cat si pe caile de acces catre acestea.
Impreuna cu personal din cadrul Serviciului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului,
personalul Politiei Locale s-a deplasat la patru sesizari din care una in Lechinta privind executarea
de lucrari de constructie fara autorizatie, in urma careia a fost identificat beneficiarul constructiei ,
actiunea fiind finalizata de serviciu urbanism, iar alte trei sesizari au au avut ca obiect granituirea
dintre proprietati, fiind rezolvate pe cale amiabila, sau in curs de solutionare.
Cu ocazia zilei UNIRII, sarbatorilor pascale, zilei de 1 Mai, zilele orasului Iernut ,
festivalul cantecului Patriotic Oarba de Mures, Ziua Eroilor si Ziua Nationala a Romaniei,
lucratorii politiei locale au participat la un numar de 11 masuri de ordine.
Zilnic la ora 8,00 lucratorii politiei locale intocmesc condica de prezenta pentru
beneficiarii de ajutor social, supravegheaza prezenta acestora la locurile de munca in care sunt
repartizati de catre personalul anume desemnat din cadrul primariei , pe perioada efectuarii
sarcinilor zilnice, dupa care consemneaza in condica de prezenta ora incheierii programului de
lucru, supraveghiind totodata si persoanele care presteaza munca in folosul comunitatii ca urmare
a condamnarilor penale in doua situatii si ca urmare a transformarii amenzilor aplicate in zile de
munca in folosul comunitatii in 19 situatii.
In perioada analizata serviciul Politia locala a raspuns la noua solicitari ale altor institutii si
a efectuat comunicarea a opt p.v.c.s.c intocmite de alte organe de constatare catre contravenienti.
Din partea cetatenilor au fost primate un munar de 38 sesizari, care au fost verificate, luate
masurile legale si intocmite raspunsuri catre petenti in termenul legal, dintre care mentionam un
caz de tentativa de inselaciune in Oarba de Mures, prin ofertarea unor produse de purificare a apei
de fantana de catre o societate comerciala cu sediul in Baia Mare cu precizarea de catre ofertant ca
primaria Iernut ii obliga pe detinatorii de fantani sa cumpere produsele respective. O echipa de
lucratori ai Politiei Locale impreuna cu un lucrator al Politiei orasului Iernut si cu un autoturism
pus la dispozitie de aceasta din urma, s-a deplasat operativ in satul Oarba de Mures, au identificat
persoanele care actionau in numele firmei din Baia Mare si au dispus parasirea de urgenta a satului
, ridicand totodata autorizatia eliberata de primaria Iernut privind dreptul firmei de a promova
produse pe teritoriul orasului Iernut si a satelor apartinatoare.
Un alt caz a fost cel din satul Salcud unde 2 crescatori de animale, au utilizat drumul
comunal pentru a scoate animalele la adapat, in conditiile in care drumul se dezgheta in urma
inghetului din iarna, producand o desfundare a acestuia pe o portiune de cca. 300 m, devenind
aproape inutilizabil.Deplasandu-se la fata locului lucratorii Politiei Locale au atentionat in scris pe
toti detinatorii de animale sa nu mai utilizeze drumul public in conditiile care erau la momentul
respectiv, acestia s-au conformat, iar cu contributia cetatenilor , a utilajelor si pietrei puse la
dispozitie de primarie, drumul a fost reabilitat.
De mentionat ca la nivelul Serviciului Politia Locala au fost inregistrate tot mai multe
sesizari privind disconfortul creat vecinilor de catre crescatorii de animale de pe raza orasului
Iernut, cat si de faptul ca pe strazi sunt foarte multi caini fara stapan.
Referitor la problema cainilor fara stapan, in cooperare cu inspectorul de protectia
mediului din cadrul Primariei, lucratorii Politiei Locale au participat la trei actiuni de capturare a
cainilor fara stapan de pe raza orasului Iernut si a satului Cipau, efectuate de catre o societate
autorizata in acest sens, fiind capturati un numar de 36 caini fara stapan. Aceste actiuni se
desfasoara foarte greu din cauza opozitiei unor persoane, care in momentul actiunii ascund cainii
in interiorul locuintelor, unde accesul echipelor de control este interzis, sau din cauza ca se
utilizeaza la capturarea cainilor arme cu tranchilizante care nu pot fi manipulate cu usurinta in
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aglomerari mari de persoane cum este cazul celor din strada Garii din Cipau sau str. Horea nr. 3
din iernut.
Lucratorii Politiei Locale sesizandu-se din oficiu despre sustragerea din gardul ce
imrejmuieste parcul din zona ANL a cartierului Mihai Eminescu, a 6 bucati plasa sudata, cat si
despre sustragerea usii metalice de la toaleta din piata saptamanala de marfuri, au intocmit
documentele necesare, in urma carora s-a facut propunere de sesizare a Politiei orasului Iernut,
pentru identificarea faptuitorilor.
La nivelul servicului Politia Locala in anul 2015 s-au aflat inregistrate un numar de 247
mandate de executare a sanctiunii de prestare a unei activitati in folosul comunitatii, la care pe
langa activitatea de supraveghere a contravenientilor pe timpul executarii sanctiunii care se face de
agentii de politie locala, au fost intocmite in cursul anului 2015 un numar de 332 de adrese catre
judecatorii, privind stadiul executarii acestora.
În ceea ce priveşte combaterea faptelor penale, în perioada analizata, lucratorii politiei
locale au participat impreuna cu lucratorii Politiei orasului Iernut la prinderea in flagrant a
autorilor intr-un caz de furt, precum si la identificarea in trafic a unui conducator auto ce conducea
un autovehicul in timp ce se afla in stare de ebrietate.
Totodata au incheiat trei procese verbale de constatare, privind:
- Furt de produse agricole de pe camp(lucerna).
- Furt de oi( 18 buc).
- Detinerea de material explosive( petarde ), procese verbale inaintate impreuna cu
faptuitorii Politiei Romane pentru stabilirea existentei sau inexistentei in cauza a elementelot
constitutive ale unor infractiuni.
In ceea ce priveste constatarile agentilor de politie locala, concretizate in aplicarea de
sanctiuni contraventionale, rezultatele sunt dupa cum urmeaza:
-Avertismente verbale aplicate= 117, din care exemplificam;
- 12 pentru depozitare de gunoi pe domeniul public.
- 7 pentru aprinderea focului la containerele de gunoi.
- 7 pentru nedotarea carutei cu sac colector.
-17 pentru cersetorie.
- 14 pentru necuratarea santurilor din fata imobilelor.
-8 pentru rasturnarea si rascolirea cosurilor stradale si a containerelor de gunoi
- 17 pentru parcare neregulamentara.
-4 pentru jocuri in drumul public
-3 pentru efectuarea de comert stradal fara plata taxelor.
-4 pentru consum bauturi alcoolice pe strazi.
-5 pentru lasarea animalelor nesupravegheate pe domeniul public.
-1 pentru lasare caini periculosi deslegati pe domeniul public.
-1 pentru araturi efectuate in ampriza drumului public.
-1 pentru prodecerea de zgomote.
- 1 pentru taierea de salcii de pe domeniul public.
-Procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor intocmite= 110
-Contraventii constatate = 103, din care;
- 58 la Legea nr. 61/1991
- 55 la HCL nr. 154/2014- Republicata.
-Amenzi aplicate
= 93
-Avertismente in scris aplicate = 10
-Valoare amenzi aplicate = 36.500 lei.
Mentionam la acest punt actiunea demarata la sfarsitul lunii iunie in satul Deag la un
numar de 10 gospodarii individuale, unde proprietarii acestora nu au curatat santurile din dreptul
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imobilelor ceea ce a dus in urma ploilor torentiale din zona la colmatarea acestora si degradarea
drumului comunal in interiorul localitatii.In urma avertismentelor verbale aplicate respectivelor
persoane si stabilirii sub sanctiunea amenzii a unui termen de executie a santurilor, acestea s-au
conformat in totalitate.
Au fost inaintate atentionari scrise catre 13 persoane fizice si o persoana juridica, in urma
sesizarilor primite din partea cetatenilor.
Indicatorii de performata evaluati in anul 2015 au fost atinsi in proportie de 100%.
Serviciul Evidenta Persoanelor
Inregistrarea şi actualizarea datelor cu caracter personal ale cetăţenilor români sunt operatiunile
realizate in cadrul activitatii de evidenţă a persoanelor. Aceasta activitate este necesară
cunoaşterii populaţiei, mişcării acesteia, comunicării de date şi informaţii instituţiilor publice,
persoanelor fizice şi juridice interesate, precum şi pentru eliberarea documentelor necesare
cetăţenilor români în relaţiile cu statul, cu persoane fizice şi juridice.
In cursul anului 2015, serviciul de evidenta a populatiei a desfasurat urmatoarele activitati
(indicatori statistici de performanta):
-Persoane luate în evidenţă la naştere – 166 (vs. 157-2014)
-Cărţi de identitate eliberate – 1411 (vs. 1680-2014)
-Cărţi de identitate provizorii eliberate – 34 (vs. 25- 2014)
-Număr de elevi puşi în legalitate la împlinirea vârstei de 14 ani 185 ( vs. 144-2014)
-Persoane verificate în R.N.E.P.– 6242 (vs. 5239-2014)
-Reşedinţe – 132 (vs. 150-2014)
-Controale efectuate în instituţii sanitare şi de protecţie socială : 12 (vs. 15-2014)
-Decese operate în baza de date 211 (vs.180-2014)
-Comunicări privind acte de naştere transcrise operate în baza de date – 20 (vs. 18-2014)
-Menţiuni operative culese în baza de date – 128 (vs.176-2014)
-Au fost transmise 254 invitaţii pentru persoane cu acte de identitate expirate (vs. 81-2014)
Indicatorii de performanta stabiliti au fost atinsi 100%.
Serviciul Stare Civila
Misiunea acestui serviciu este aceea de a asigurara servicii de specialitate, în vederea întocmirii
actelor de stare civilă pentru cetăţenii români sau pentru persoanele fără cetăţenie şi înregistrarea
la cerere, a actelor sau a faptelor de stare civilă pentru cetăţenii străini care au domiciliul sau se
află temporar pe teritoriul României, precum şi pentru soluţionarea unor cereri.
In cursului anului 2015 s-au atins urmatorii indicatori statistici de performanta:
s-au inregistrat 54 de casatorii si 96 de decese;
menţiuni la exemplarul I : Operate: 217 mentiuni,iar in curs de aşteptare: 11;
acţiuni în instanţă: - Rectificări – 4;
schimbări de nume pe cale administrativă : 1
Transcrieri – 20, alte cazuri ( divorţuri ) – 0;
certificate eliberate: 361, din care:
Naştere – 88, Căsătorie – 91, Deces – 182;
extrase multilingve eliberate – 7 din care: N: 6, C : 1, D: 0 .
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Toate documentele s-au eliberat in termenul specificat de lege, iar indicatorii de performanta s-au
realizat 100%.

Compartiment Resurse Umane
Acest compartiment are urmatoarele atributii:
-coordonează activităţile specifice de resurse umane desfăşurate la nivelul întregii Primării a
oraşului Iernut
-gestionează funcţiile publice şi funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
-efectuează activitatea de consiliere în probleme de resurse umane cu serviciile publice şi
instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Local.
Obiectivele acestui departament in 2015 au fost:
- Implementarea unei politici de personal în cadrul structurii aparatului propriu care să aibă
rezultat final creşterea calitativă a muncii în administraţia publică locală.
- Selecţia şi recrutarea în administraţia publică locală a unui corp a funcţionarilor publici cu
pregătire profesională şi morală ridicată.
- Pregătirea şi instruirea personalului angajat din punct de vedere profesional, pe baza
reglementărilor legale, în vederea eficientizării activităţii şi ridicarea potenţialului profesional al
salariaţilor, în vederea eficientizării activităţii şi ridicarea potenţialului profesional al salariaţilor.
Conform dispozitiei Prefectului si tinand cont de legislatia administratiei publice locale, primaria
are un numar de 88 de posturi conform organigramei din care in anul 2015 am avut structura de
posturi dupa cum urmeaza:
2 demnitari;
42 funcţionari publici;
28 personal contractual;
16 posturi vacante
Desi resursele umane au fost insuficiente, am incercat sa compensam acest lucru printr-o mai buna
organizare si eficientizare a activitatii personalului din cadrul aparatului de specialitate.
Compartimentului Resurse Umane coordonează activitățile specifice de resurse umane desfășurate
la nivelul U.A.T Oras Iernut, gestionează funcţiile publice și funcţionarii publici din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, precum şi funcţiile contractuale şi personalul contractual
din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor şi unităţilor subordonate.
În cursul anului 2015, s-a continuat implementarea unei politici de personal în cadrul structurii
aparatului propriu, care să aibă ca rezultat final creşterea calitativă a muncii în administraţia
publică, selecţia şi recrutarea în administraţia publică a funţionarilor publici cu pregătire
profesională ridicată şi probitate morală.
De asemenea, s-a continuat pregătirea şi instruirea personalului angajat, din punct de vedere
profesional, pe baza reglementărilor legale, în vederea eficientizării activităţii şi ridicării
potenţialului profesional al salariaților.
Activitatea Compartimentului Resurse Umane s-a concretizat în următoarele activităţi specifice:
întocmirea, păstrarea și completarea dosarelor profesionale;
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întocmirea de referate și dispoziții privind angajarea, încetarea sau orice altă modificare a
raporturilor de serviciu/muncă;
urmărirea respectării programului de muncă, prin administrarea evidenței de prezență, a
concediilor de odihnă, a concediilor medicale și a celor fără plată;
întocmirea actelor adiționale la contractele individuale de muncă;
asigurarea secretariatului comisiilor de concurs în organizarea concursurilor de ocupare a
posturilor temporar vacante;
evidența declarațiilor de avere și de interese ale funcționarilor publici și transmiterea
acestora către A.N.I.;
raportarea semestrială privind situația implementării procedurilor disciplinare pentru
funcționării publici;
raportarea semestrială privind constituirea sistemului informaţional referitor la situaţia
numerică a personalului (H.G.nr. 186/1995);
raportarea lunară şi trimestrială privind câştigurile salariale către Institutul Naţional de
Statistică;
soluținarea documentelor repartizate prin managementul documentelor;
evidența și gestionarea fișelor de post și a fișelor de atribuții;
întocmirea notelor de lichidare la încetarea raporturilor de serviciu/muncă;
întocmirea dosarelor de pensionare pentru salariații care îndeplinesc condițiile de
pensionare pentru limită de vârstă și pensionare anticipată;
eliberarea de adeverințe privind calitatea de angajat, calitatea de asigurat etc;
eliberarea de adeverințe privind salariul angajaților, în vederea obținerii de credite bancare
In cursul anului 2015 au fost angajate un numar de 5 persoane prin concurs, pe urmatoarele
posturi: 4 posturi – Serviciul Public de Politie Locala si 1 post – jurist Consiliul Local.
De asemenea, pe parcursul anului 2015, un numar de 3 angajati au fost promovati prin examen.
Obiectivele propuse in anul 2015 au fost atinse. Astfel, indicatorii de performanţă au fost realizati
în proporţie de 100%.
Compartimentul Autorizare Activităţi Economice
În cursul anului 2015, au fost înregistrate în registrul de intrări–ieşiri al Compartimentului
Autorizare Activităţi Economice 59 de cereri/petiţii. Prin soluţionarea cererilor/petiţiilor au fost
vizate şi eliberate autorizaţii de funcţionare catre diversi agenti economici, astfel:
autorizaţii emise : 30 ( 30 x 68 = 2040)
autorizaţii completate sau modificate : 7. ( 7 x 19 lei = 133 lei )
autorizaţii suspendate pe o perioada de 3 ani : 2
Pentru serviciile mentionate anterior, a fost încasată suma de 2173 lei.
De asemenea, tot in anul 2015 au fost emise 9 autorizaţii pentru comerţ în piata orasului, (9 x 68
= 612 ) în valoare totală de 612 lei si au fost vizate 41 de societati (41 x 34 lei= 1394 lei).
In plus, au fost vizate 246 de acorduri pentru puncte de lucru, respectiv pentru prelungirea unor
avize existente ( s-au vizat acorduri referitoare la alimentatie publica in valoare de 21327.43 lei si
acorduri pt alte activitati economice in valoare de 8431.32) in valoare totala de 29758.75 lei.
Au fost anulate 20 autorizaţii de funcţionare pentru puncte de lucru, la cererea agentilor economici
si au fost retrase 5 acorduri de functionare pt neprezentare la viza.
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Totodata, in cadrul acestui compartiment, in anul 2015 au derulate activităţi de consiliere a
reprezentanţilor agenţilor economici în vederea autorizării, preschimbării şi modificării unor
autorizaţii eliberate anterior, precum şi a vizării autorizaţiilor pentru anul în curs.
Persoanele fizice şi asociaţiile familiale, care au fost autorizate de către Unitatea Administrativ
Teritoriala, în baza Legii nr. 507/2002 sau a Legii nr. 300/2004, au solicitat consiliere în vederea
continuării/anulării activităţii, întrucât legile menţionate au fost abrogate şi, începând cu anul
2009, autorizaţiile acestora nu au mai fost vizate. În acest sens, a fost întreţinută colaborarea cu
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş.
In urma adoptarii noului cod fiscal, conform art. 475- taxa pentru eliberarea/ vizarea anuala a
autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica va fi aplicata incepand cu anul
2016 in fuctie de suprafata aferenta a activitatii respective. In acest sens, incepand cu luna
noiembrie a anului 2015, s-au trimis adrese de informare catre toti agentii economici pentru a
respecta noul cod fiscal.
Obiectivul strategic pe anul 2015 a acestui compartiment a fost: „ Respectarea principiilor
comunicării, transparenţei, eficienţei, participării, responsabilităţii, coerenţei în administraţia
publică”.
Au fost astfel urmarite a fi atinse obiectivele specifice de mai jos:
1 Soluţionarea în timp util a problemelor cetăţenilor orasului Iernut, sesizate în scris, prin e-mail
sau prin audienţe;
2. Consilierea cetăţenilor;
3. Implementate în cadrul sistemului informatic integrat aactivitatii
Principalii indicatori de performanta si gradul de realizare a acestora:
1.Termen de emitere raportat la cel legal
Ţinta propusă pentru anul 2015 a fost : scurtarea termenului de eliberare a autorizaţiilor de
funcţionare cu 10%
Rezultate: - Acest indicator de performanţă a fost realizat în proporţie de 100%.
2. Timp acordat consilierii cetăţenilor si modul de consiliere
Ţinta : 100% din timpul afectat consilierii cetăţenilor cu privire la legalitatea desfăşurării
activităţii comercializării produselor şi serviciilor de piaţă, 100% eficienta in modul de consiliere.
Rezultate: - Acest indicator de performanţă a fost realizat în proporţie de 100%.
Pentru anul 2016, obiectivul strategic propus este „Respectarea principiilor comunicării,
transparenţei, eficienţei, participării, responsabilităţii, coerenţei în administraţia publică”.
Serviciul Buget-Fintante
Serviciul Buget Finante a avut în decursul anului 2015 ca obiectiv principal atingerea următoarelor
obiective specifice:
√ Monitorizarea cheltuielilor de personal (12 ale lunii pentru luna precedentă);
√ Monitorizarea datoriei publice locale – transmiterea contului de execuţie către Direcţia Generală
a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti (12 ale lunii pentru luna precedentă);
√ Situaţia lunară privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială pe fiecare contract de credit, situaţie comunicată
Ministerului Economiei şi Finanţelor până la data de 15 ale lunii pentru luna precedentă.
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√ Întocmirea situaţiilor financiare ale Primăriei Orasului Iernut şi depunerea acestora la Direcţia
Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Tarnaveni.
√ Întocmirea documentaţiilor reprezentând plăţi/încasări derulate prin Trezoreria Statului şi bănci
pentru toate operaţiunile derulate la nivelul Primăriei Iernut.
√ Înregistrarea documentelor în contabilitate cronologic, respectându-se toate fazele execuţiei
bugetare.
√ Urmărirea încadrării tuturor angajamentelor legale individuale şi globale, precum şi a
angajamentelor bugetare în bugetele ce urmează a fi aprobate pe anul 2015.
Bugetul oraşului Iernut
Asigurarea autonomiei administrative potrivit principiului descentralizării şi autonomiei locale nu
se poate realiza fără existenţa unui cadru juridic legislativ şi a mecanismelor adecvate, respectiv a
instrumentelor necesare autorităţilor locale pentru îndeplinirea atribuţiilor care le revin. Cadrul
legislativ este asigurat de către Legea privind finanţele publice locale nr.273/ 2006, şi Legea
administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, precum şi o serie de reglementări anuale aduse odata
cu Legea bugetului de stat.
Intre cele mai importante instrumente la îndemâna autorităţilor locale necesare în vederea
îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, un loc prioritar îl ocupă bugetul local. Acesta este instrumentul
de planificare şi conducere a activităţii financiare a unitatii administrativ teritoriala Oras Iernut.
Potrivit legii finanţelor publice locale, prin bugete locale se înţeleg bugetele de venituri şi
cheltuieli ale unităţilor administrativ teritoriale.
Bugetele locale conţin următoarele:
•
veniturile care alimentează bugetele locale cu resurse financiare;
•
cheltuieli care se repartizează din bugetele locale cu defalcarea aferentă pe destinaţii;
•
fondul de rezerva, excedentul (daca este cazul).
In conjunctura exigenţelor şi evoluţiei complexe existente cea mai dificilă problemă la nivelul
administraţiei locale a oraşului Iernut, este insuficienţa fondurilor de la bugetul local destinate
implementarii investiţiilor de amploare care să răspundă pe de o parte, nevoilor intense ale
cetăţenilor, iar pe de alta parte tendinţelor de dezvoltare ale oraşului.
In principiu, de cele mai multe ori, accesarea fondurilor guvernamentale şi structurale
nerambursabile rămâne una din puţinele soluţii de suplimentare a bugetului local pentru susţinerea
investiţiilor propuse, si asta datorita situatiei conjuncturale existente atat la nivel national, cat si
judetean unde orasului Iernut in ultimii 10 ani nu s-au alocat niciodata resurse financiare
suficiente, pentru proiecte referitoare strict la cresterea calitatii vietii in comunitate.
Ca in fiecare an, obiectivul strategic pentru care militez a fost si in 2015, dezvoltarea comunitatii.
Astfel, examinând fiecare componentă în elaborarea bugetului pe anul 2015, s-a încercat să se
găsească satisfacerea la un stadiu acceptabil a tuturor categoriilor de cheltuieli şi să se acorde a
mare atenţie cheltuielilor din domeniul investiţiilor, învăţământului, sănătăţii, gospodăririi
comunale şi nu în ultimul rând protecţiei sociale. Am fost pus între necesitatea de a răspunde
financiar impunerilor legislative la nivel local şi nevoia de dezvoltare continua si durabila a
oraşului. Menionez ca asa cum a fost structurat bugetul initial pe anul 2015, partea de dezvoltare a
comunitatii a avut major de suferit.
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In consecinta, bugetul anului 2015 a fost conceput şi încadrat într-o viziune pe termen mediu (5
ani) pentru a permite continuitatea politicilor publice deja finanţate în anii anteriori şi pentru a
conferi acestora un grad mai ridicat de predictibilitate, fiind luate totodată în considerare şi
actiunile Guvernului, prin adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare.
Primaria Iernut şi-a propus ca ţintă pentru anul 2015 realizarea veniturilor peste incasarile din anul
2014 si 2013, respectiv total venituri realizate anul 2015= 14.801.089,37 lei / anul 2014=
14.397.874.11 lei lei / anul 2013=13.263.000 lei. S-au depasit astfel veniturile cu 403.215,26 lei in
2015 fata de 2014, respectiv cu 1.538.089,37 lei fata de 2013. Obiectivul a fost realizat în procent
de 102.72 %, respectiv 110.39%.
In cele ce urmează voi prezenta structura veniturilor şi cheltuielilor şi voi analiza contribuţia lor la
formarea bugetului pe categorii de venituri şi destinaţii de cheltuieli prevăzute în bugetul local al
Oraşului pe anul 2015.
Structura bugetului local evidenţiază:
- gradul de autonomie a administraţiei locale faţă de puterea centrală şi legăturile existente între
diferitele administraţii teritoriale;
- fluxurile formării veniturilor şi efectuării cheltuielilor administraţiilor locale;
- modalitatea de finanţare a cheltuielilor pe destinaţii şi de acoperire a deficitelor.
Pentru a pune în vigoare în mod oficial proiectul bugetului pe anul 2015, Primăria Oraşului Iernut
a parcurs toate etapele pentru promovarea unui proces bugetar transparent.
Bugetul de venituri si cheltuiei al orasului Iernut a fost in anul 2015 la partea de venituri de
14.801.089 lei , realizat in proportie de 89.64% fata de proiectul de buget pe anul 2015 , asa cum a
fost aprobat de catre Consiliul Local al Orasului Iernut, respectiv de 16.511.000 lei.
Veniturile bugetului local pe anul 2015, au provenit din:
A. Venituri curente : 14.322.189 lei
-

Venituri fiscale : 13.053.031 lei
Venituri nefiscale: 1.269.158 lei
B. Subventii si venituri din capital : 478.900 lei

Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni,
combustibili petrolieri - 17.499 lei
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii : 15.027 lei
Fondul European de Dezvoltare Regionala: 446.219 lei
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice: 155 lei
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Veniturile bugetului local 2015
3.24%

Venituri curente
Subventii si
venituri din
capital
96.76%

Structura veniturilor curente in anul 2015, in total de 14.322.189 lei, este, dupa cum urmeaza:

A. Venituri fiscale : 13.053.031 lei, din care:
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital 3.914.673 lei
Impozit pe cladiri pers fizice 329.904 lei
Impozit si taxa pe cladiri pers juridice 1.788.401 lei
Impozit teren persoane fizice 188.987 lei
Impozit si taxa pe teren persoane juridice 138.489 lei
Impozit pe terenul extravilan 357.484 lei
Taxe judiciare de timbru 16.320 lei
Alte impozite si taxe pe proprietate 44.570
Impozit pe mijloace de transport persoane fizice 302.111 lei
Impozit pe mijloacele de transport persoane jurice 82.629 lei
Alte taxe din utilizarea bunurilor 58.992 lei
Sume defalcate din TVA : 5.826.599 lei
Alte impozite si taxe fiscale 3.872 lei

B. Venituri nefiscale : 1.269.158 lei, din care:
Venituri din concesiuni si inchirieri: 741.939 lei
Alte venituri din proprietate 33.118 lei
Venituri din prestari servicii 58.827 lei
Venituri din taxe administrative,eliberari permise 22.705 lei
Amenzi penalitati,confiscari 251.046 lei
Diverse venituri 161.523 lei
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Structura veniturilor bugetare in anul 2015 comparativ cu anul 2014, pe surse:
-venituri proprii 2015: 8.439.395 lei vs. 8.341.696,69 lei in 2014
-alte venituri: 6.361.694 lei vs. 6.056.177,42 lei in 2014
Astfel, veniturile proprii au crescut cu 1.16% in anul 2015 vs anul 2014
Bugetul local pe surse
anul 2015

Bugetul local pe surse
anul 2014

100%

100%

80%
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Alte venituri
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Alte venituri
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Venituri proprii

40%

Venituri proprii

20%

20%

0%
Buget Local

0%
Buget Local

Cheltuielile bugetului local pe anul 2015 au cuprins finanţarea:
(a) administraţiei locale;
(b) a Serviciului Public de Pază şi ordine;
(c)a Serviciului de Asistenta Socială;
(d)a Serviciului de Evidenta Informatizata a Persoanei (Starea Civila si pregătirea personalului
pentru obţinerea avizului şi a codului de operare pentru deschiderea serviciului);
(e)a învăţământului şcolar si preşcolar (grădiniţe, şcoli, licee);
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(f)a unor cheltuieli cu sănătatea;
(g)a serviciilor de salubrizare stradala, iluminat public, întreţinere a zonelor verzi si a domeniului
public al oraşului;
(h)a întreţinerii străzilor;
(i)a serviciului de transport public local;
Structura cheltuielilor –sectiunea functionare, total 13.962.906 lei (realizat 85.26%) se prezinta
astfel:
A. Cheltuieli de personal, total 6.483.653 lei din care:
- personal din invatamant: 4.169.763 lei, restul reprezentand personal apartinand de
autoritati executive, servicii publice generale, politie locala, protectie civila si protectie
contra incendiilor, sanatate, cultura,recreere si religie, asigurari si asistenta sociala ,
locuinte,servicii si dezvoltare, transporturi
B. Bunuri si servicii 3.378.568 lei
C.

Dobanzi 278.567 lei

D. Burse 29.481 lei
E.

Asociatii si fundatii 432.194 lei

F. Asistenta sociala 731.365 lei
G.

Sustinerea cultelor 29.000 lei

H. Rambursari de credite interne 772.981 lei
I. Altele 1.827.687 lei
Finantarea cheltuielilor de investitii pentru anul 2015 a fost asigurata din venituri proprii si din
execedent, din care a fost aprobata suma de 266.000 pentru acoperirea deficitului sectiunii sectiuni
de dezvoltare pe anul 2015.
Structura cheltuielilor –sectiunea dezvoltare locala, in total de 1.842.687 lei se prezintă astfel:
1. Autoritati publice: 56.321,46 lei
2. Invatamant : 723.896,27 lei
3. Cultura,recreere si religie : 14.310,38 lei
4. Locuinte,servicii si dezvoltare publica :526.581,77 lei
5. Transporturi (strazi) : 521.577,21 lei
Raport de activitate al primarului Orasului Iernut, Ioan NICOARA

2015/pg 24

Cheltuieli-sectiunea dezvoltare 2015
1,000,000.00
100,000.00
10,000.00
1,000.00
100.00
10.00
1.00

Autoritati publice
Invatamant
Cultura,recreere si religie
Locuinte,servicii si dezvoltare publica
Transporturi

Platile au fost efectuate in limita creditelor bugetare , pe destinatiile stabilite, respectandu-se
reglementarile privind angajarea , lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor.
Sumele aprobate la partea de cheltuieli , prin buget, in cadrul carora s- au angajat, ordonantat, si
lichidat plati au reprezentat limite maxime care nu pot fi depasite. Angajarea cheltuielilor din
buget s-au facut numai in limita creditelor bugetare aprobate.
Daca luam total impozite si taxe colectate de la persoane fizice in decursul anul 2015 (impozit pe
cladiri, terenuri, auto proprietate personala) care a fost de 820.002 lei, si tinand cont de bugetul pe
sectiunea dezvoltare pe 2015, care a fost de 1.842.687 lei, am putea spune ca practic, s-au intors in
comunitate per capita 144.50%. Daca tinem cont ca la recensamantul din 2011 au fost inregistrati
8705 locuitori, am putea spune ca media impozitului colectat in 2015 a fost de 94.2 lei per
locuitor. Beneficiul investitiilor in comunitate, raportat la acelasi numar de locuitori, respectiv
8705, in anul 2015 a fost de 211.7 lei per locuitor. Rezida faptul ca nu numai banii dati de
contribuabil s-au intors 100% in comunitate sub forma de investitii locale, ci chiar mai mult cu
44.5%.
BUGET LOCAL -SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (CENTRALIZAT)- 2015
Capitolul 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe ”
Credite
Credite bugetare
bugetare
Denumire indicatori
initiale
definitive
Autoritati publice si
actiuni externe din
care:

Plati efectuate

Procent
realizat
%

1.700.000

1.793.000

1.679.461

93.67

Cheltuieli de personal

988000

1.084.000

1.074.167

99.01

Cheltuieli materiale

502.000

407.000

347.837

85.46

62.000

56.322

90.84

Cheltuieli de capital
Plati efectuate in anii
precedenti si recuperate
in anul curent
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Capitolul 54.02 „ Alte servicii publice generale”
Denumire indicatori

Credite bugetare
initiale

Credite
bugetare
definitive

77.000

338,000

77.134

22.82

73,000

78,000

75.216

96.43

4.000.00

4,000

1.918

47.95

Serv pub comun de evid
a pers. din care:
cheltuieli de personal
bunuri si servicii

Plati
efectuate

Procent
realizat
%

256.000

Fd de rezerva

Capitolul 61.02 „ Ordine publica si siguranta nationala”
Credite
Credite
bugetare
bugetare
Denumire indicatori
initiale
definitive

Plati
efectuate

Procent
realizat
%

Politie locala din care:

289,000

317,000

295.566

80.94

cheltuieli de personal

223,000

251.000

245.419

97.77

bunuri si servicii

66,000

66,000

50.147

75.98

Protectie civila si protectie
contra incendiilor din care:

243,000

286,000

272.183

95.17

cheltuieli de personal

164,000

190,000

187.103

98.47

bunuri si servicii

79.000

96,000

85.080

88.62

Credite
bugetare
initiale

Credite
bugetare
definitive

4.843.000

5.694.000

5.651.020

99.25

bunuri si servicii

645.000

745.000

740.231

99.34

burse

32.000

32,000

29.481

92.13

Cheltuieli de capital

733.000

733.000

723.896

98.76

Capitolul 65.02 „ Invatamant”

Denumire indicatori
cheltuieli de personal

Plati efectuate anii
precedenti
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Capitolul 67.02 „ Cultura,recreere si religie”
Credite
bugetare
initiale

Credite
bugetare
definitive

Biblioteca

46,000

50,000

42.795

85.59

Case de cultura

82,000

85,000

72.729

85.56

Camine culturale

24,000

58,000

49.886

86.01

Alte servicii culturale

170,000

210.000

207.341

98.73

Sport

166,000

248,000

235.882

95.11

Intretinere gradini publice
parcuri si zone verzi

160,000

168,000

143.258

85.27

Denumire indicatori

Plati
efectuate

Procent
realizat
%

Capitolul 68.02 „ Asistenta sociala”
Credite
bugetare
initiale

Credite
bugetare
definitive

Asistenta sociala acordata
persoanelor in varsta
Asistenti personali

120,000

121,000

113.568

93.86

633,000

682,000

682.000

100

Asis sociala familie si copil

23,000

26,000

23.724

91.25

Ajutor social

91,000

101,000

83,559

87.73

Denumire indicatori

Plati
efectuate

Procent
realizat
%

Capitolul 70.02 „ Locuinte,servicii si dezvoltare publica”

Denumire indicatori
Alte cheltuieli in domeniul
locuintei (ANL-intret.)
Iluminat public
Alte servicii in dom
locuintelor serviciilor si dezv.

Credite
bugetare initiale

Credite
bugetare
definitive

25,000

25,00

18,193

72.77

493,000

516,000

394.928

76.54

778,000

815,000

519.122

63.70
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Capitolul 74.02 „ Protectia mediului”

Denumire indicatori

Credite
bugetare initiale

Credite
bugetare
definitive

2,000

2,000

1.479

73.95

600.000

600.000

582.282

97.05

52,000

59,000

59.000

100

Credite
bugetare initiale

Credite
bugetare
definitive

259,000

770,000

455.759

59.19

1.429.000

1.739,000

1.197.793

68.88

91,000

92,000

76.888

83.57

Salubritate
Colectarea, tratarea si distrug
deseurilor
Canalizare si tratarea apelor
reziduale

Plati
efectuate

Procent
realizat
%

Capitolul 84.02 „ Transporturi”

Denumire indicatori
Drumuri si poduri
Strazi
Alte cheltuieli in domeniul
transporturilor

Plati
efectuate

Procent
realizat
%

Investitii in comunitate
Consider că este important să vă prezint modul cum au fost cheltuiţi banii contribuabililor pentru
că noi avem o guvernare locală bazată pe transparenţă şi liber acces la informaţiile de interes
public.
Pe langa venituri, gradul de dezvoltare a unei comunitati poate fi masurat prin nivelul accesului la
serviciile de canalizare, apa potabila, energie termica sau transport. Pentru ca aceste servicii sa
existe, este necesara construirea de infrastructura specifica. Astfel ca, si in 2015, prioritar a fost sa
continuam investitiile in acest domeniu- asa cum se poate vedea detaliat in prezentarea bugetului
de cheltuieli.
Viziunea de dezvoltare a orașului Iernut pentru perioada 2014-2020 trasează în perspectivă
imaginea unui centru urban atractiv pentru comunitatea locală şi pentru investitorii existenţi şi
potenţiali, ţinând cont în acelaşi timp de realitatea actuală a oraşului şi de resursele disponibile.
Ca urmare a analizei gradului de importanţă pentru administraţia publică locală a orasului Iernut a
unor proiecte, în scopul dezvoltării teritoriale echilibrate a orasului si satelor apartinatoare, a urmat
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, prin care au fost redefinite proiectele prioritare la
nivelul Orasului Iernut.
Proiectele prioritare au fost stabilite pe baza unei abordări „ de jos în sus ”, în sensul că s-a pornit
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de la identificarea nevoilor şi a potenţialului de dezvoltare la nivel local, aceste proiecte
dovedindu-se a fi cele mai apropiate de nevoile şi posibilităţile de dezvoltare ale comunităţii locale
la nivelul orasului
Investitiile realizate pe parcursul anului 2015, respectiv a proiectelor de investitii demarate in
acest an au fost focusate pe dezvoltarea infrastructurii, cresterea calitatii educatiei, dezvoltarea
sistemului de sanatate, cultura si sport. Toate aceastea se regasesc in structura bugetului de
dezvoltare.
Cu privire la investitiile referitoare la dezvoltarea durabila a orasului, vor fi alocate în continuare
fonduri din veniturile bugetului general al Consiliului Local pe anul 2016 (contributie proprie
100% sau cofinantarea in proiecte pe fonduri structurale), pentru activităţile gestionate de Primaria
Orasului Iernut şi anume:
1.
Pentru derularea programului de ecologizare şi de salubrizare a orasului
2.
În domeniul educaţiei (învăţământ)
- Pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi continuarea programelor de reabilitare şi de
extindere a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi dotarea acestora cu mobilier,
obiecte de inventar ( si avem in vedere Caminul cu program prelungit, Gradinita din Salcud,
precum si cladirea inceputa in 1994- Gradinita cu 8 grupe, care dorim s-o transformam in Scoala
clasele 0-IV)
-amenajarea curtilor interioare a scolilor
-Alocarea de fonduri pentru îmbunătăţirea condiţiilor din învăţământul liceal, astfel încât să
asigurăm un sistem de educaţie de elită;
-Continuarea măsurilor de prevenire a abandonului şcolar prin acordarea de ajutoare financiare
(burse şi programul social de acordare a produselor lactate şi de panificaţie).
3.
În domeniul transporturilor, se va urmari şi în decursul anului 2016 soluţionarea
problemelor privind modernizarea infrastructurii de transport, prin derularea programului de
reabilitare a sistemului rutier, pentru care se vor cauta fonduri. Dintre proiectele ce se urmaresc a
fi finantate in cursului anului 2016,amintim:
Modernizare strazi in orasul Iernut, prin credit aprobat in 2015;
Modernizare drum de interes local DC 86 Iernut-Salcud, prin PNDL;
Regenerare urbana in M. Eminescu- str. Targului, parcari blocurile 30 si 31, parcare piata
4.
Programul de reabilitare şi de întreţinere : a zonelor verzi din parcurile existente,a
zonelor verzi de pe arterele de circulaţie, precum şi a zonelor verzi din ansamblurile de locuinţe,
precum şi a zonelor verzi din scuaruri şi intersecţii. Acest program va consta în lucrări de plantare
arbori, gazonat peluze, plantare gard viu, plantare arbuşti, trandafiri, flori, lucrări de întreţinere a
acestora; achiziţionarea de jocuri pentru copii, bănci, gărduleţe ornamentale de protecţie pentru
parcuri, artere şi spaţii verzi stradale
5.
In domeniu turismului si sportului
reabilitare acoperis Sala de Sport,
reabilitare terenuri de sport in Coreea
vom organiza „Zilele orasului Iernut”
6.
Alocarea în continuare a unor sume din bugetul local pentru execuţia lucrărilor de
extindere a reţelelor de apă şi canalizare, respectiv cofinantare din bugetul local la proiectele din
strategia de dezvoltare urbana 2014-2020, ca de exemplu:
-alimentarea cu apa potabila in sistem centralizat a satelor Salcud si Sf. Gheorghe, canalizarea
apelor uzate menajere si construirea de statii de epurare in satele Saculd,Sf. Gheorghe si Cipau
-extindere retea de canalizare in orasul Iernut, strazile Gh. Doja, P.Sandor,Bld. 1 Decembrie 1918
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si cartier M. Eminescu
-extindere retea canalizare ape uzate menajere in sat Salcud si construire retea de canalizare ape
uzate in satele Cipau si Lechinta
7. Locuinţe: Pentru acest capitol bugetar se vor aloca in continuare bani pentru realizarea
următoarelor programe :
a. reabilitare termică a 4 blocuri prin fonduri UE
b. Finalizarea lucrărilor de viabilizare a terenurilor pentru construcţia de către ANL a
locuinţelor pentru tineri.
c. locuinte sociale
8. Sanatate
- Reabilitare si modernizare unitati sanitare din oras si satele apartinatoare
- programe de educatie, prevenire dedicate prescolarilor si scolarilor
10. În domeniul culturii şi cultelor vor alocate fonduri pentru desfăşurarea activităţii culturale
derulate de Casa de Cultura pentru cetăţenii din comunitatea noastra.
Astfel, unul din proiectele depuse spre a fi finantare an de an dar pentru care nu am primit
inca resurse financiare, va fi propus spre a fi finantat si in 2016 este cel referitor la reabilitarea
Casei de Cultura din oras.Astfel, vom incerca atragerea de fonduri UE pentru reabilitarea
exterioara, iar prin alocare multianuala vom incepe lucrarile de reabilitare interioara a Casei de
Cultura din orasul Iernut
- Vom demara in anul 2016 un proiect integrat in Cipau ( camin cultural, parc si drum de acces)
De asemenea, vom aloca bani din bugetul local pentru lăcaşurile de cult.
Compartiment Cultura, Recreere si Religie
Biblioteca Oraseneasca Iernut a avut anul în 2015 numeroase activitati socio- culturale, iar cele
mai importante se regăsesc mai jos .
15 ianuarie – Dor de Eminescu .
Evenimentul a fost organizat impreuna cu Liceul Tehnologic Iernut. Au participat clasele a IX a
impreuna cu profesorii de limba romana, bibliotecara si directorul scolii.
24 ianuarie – Ziua Micii Uniri
In fața Casei de Cultură s-a încins hora unirii. Organizatori: Biblioteca Orășenească și Șc. Gen.
Iernut. Au participat elevii și preșcolarii de la școlile și grădinițele din oraș dar și oficialitățile
urbei.
1 martie – Ziua bibliotecii Iernut. Momentul a fost marcat de concursul de creatie ”Hoinar prin
lumea cărții ” la care au participat elevii șc. Gimnaziale Iernut. Tot ei au organizat în biblioteca o
expoziție de desene și picturi cu tema „În lumea poveștilor lui Ion Creangă„.
21 martie – Ziua Internationala a poeziei .
Este momentul, să descoperim sau re- descoperim, fiecare dintre noi. Nu este vorba despre o
înlocuire a vieţii cu poezia, de o substituire ci dimpotrivă de o intensificare, căci literatura este
mult mai adevărată decât viaţa. Poezia vorbeşte despre noi: buni sau răi, fericiţi sau trişti, umili
sau mândri, blânzi sau aspri, inteligenţi sau proşti, îndrăgostiţi sau nu…Vorbeşte despre noi, întrun anumit moment, într-un anume loc.
27 martie - Ziua Mondială a Teatrului a fost sărbătorită la Iernut în Casa de Cultura. Școala
Gimnazială și biblioteca din localitate au organizat un spectacol susținut de elevii clasei a VIII a
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B, sub indrumarea prof. Alina Alecu. Dramatizarea se numește ”Locul unde se întâmplă minuni”
și a fost prezentată și la concursul județean de teatru școlar ”Minunata lume a scenei ” care a avut
loc la Teatrul Național din Tg. Mureș . Al doilea moment dramatic, sceneta ” Vă fac bon ?” a fost
interpretat de Paula Kiraly și Irina Szabo- Botezan,după indicațiile prof. Delia Vlassa. Și acesta a
participat la concursul județean. Ambele grupuri au fost recompensate cu premiul pentru
interpretare.
1-7 aprilie – Săptămâna lecturii. Biblioteca a fost vizitată de preșcolarii din localitate și de clasele
I-VIII, fiind făcute programări pe zile . Elevilor din clasele I-IV li s-a prezentat un film biografic
despre Ion Creanga și câteva jocuri cu aceeași temă. Cei mici au urmărit filme după basmele lui
Ion Creanga iar cei din ciclul gimnazial au intrat în „Lumea cărților„ în care au făcut cunoștință cu
operele autorilor locali dar și cu biblioteca din localitate despre activitățile careia au vizionat mai
multe filme. Liceenii au urmarit filmul Carrie, realizat dupa opera cu acelasi nume a lui Stephen
King.
1-8 aprilie - expoziția ”Sărbătorile pascale” a fost deschisa la Biblioteca Oraseneasca. Au fost
expuse lucrări ale elevilor din Iernut și alte localități cu aceeași temă, sărbătorile pascale. Desene,
picturi, origami sau colaje au fost executate cu mult talent de micii artiști. Ouăle roșii dar și
iepurașii de Paști i- au încântat pe vizitatori.
22 aprilie – Ziua Pamantului
Prima editie a Zilei Pamantului a avut loc in 1970. Sarbatoarea a fost popularizata la nivel global
in anul 1990, cand Ziua Pamantului a fost sarbatorita, in premiera, in 141 de tari. De atunci, in
fiecare an, Ziua Pamantului este sarbatorita practic in fiecare tara de pe glob, de catre sute de
milioane de oameni, ce se gandesc pe 22 aprilie un pic mai mult decat de obicei la mediul
inconjurator si la problemele planetei.
In parcul central al orasului , biblioteca Oraseneasca si scoala au organizat un mars la lumina
facliilor si a lumanarilor la care au participat elevii Scolii Gimnaziale Iernut. Iluminatul public a
fost intrerupt, primaria fiind de acord sa se alature celor ce vor sa protejeze mediul.
29 aprilie – Ziua Mondială a Dansului a fost sarbatorita la Iernut printr-un spectacol organizat de
Biblioteca si Ansamblul Iernuteana. Au participat si alti dansatori: Balerinele antrenate de
Madalina Bolog, Iulia Sabau cu ” Energy Kids” si altii.
5 iunie - ”Citești și dăruiești” este un proiect cultural de voluntariat desfășurat în județul Mureș.
Obiectivul principal a fost colectarea de cărți pentru biblioteca din Iernut.
Inițiatorul acestui proiect a fost Organizația OUTREACH care a avut ca parteneri Muzeul
Județean Mureș, Teatrul Național TG.Mureș, Radio România Tg. Mureș și cotidianul Zi de
Activitățile din cadrul acestui proiect au cuprins:
-

Spectacole de teatru – trupa de teatru Guga Junior a prezentat spectacolul regizorului
Scott Johnston - ”Shoes” în 3 limbi – română, maghiară și engleză.
Psihologul Sandra O” Connor a organizat activități privind importanța lecturii și
activități de dezvoltare personală în școlile și gradinițele înscrise în proiect.
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-

-

Concerte – cum ar fi cel din 30 mai de la Teatrul Național susținut de copiii de la
școala de chitară conduși de profesorul Sebastian Tătar și de către ”Spiridușii muzicali”
sub îndrumarea cântăreței Anei Maria Galea..
Vizite la Muzeul Județean unde clasele înscrise în proiect au fost întâmpinate de d-na
Angela Săplăcan cu multă bunăvoință.

La intrare, cei care au participat la toate aceste activități au donat câte o carte sau mai
multe bibliotecii. Un gest dezinteresat, altruist al dascălilor, elevilor și preșcolarilor din Tg. Mureș.
Ei s-au mobilizat extraordinar pentru a ajuta comunitatea noastră.
August – Zilele orașului - Biblioteca Orășenească Iernut a organizat anul acesta, în luna august,
cu ocazia zilelor orașului lansarea a doua carti si initierea proiectului ” Scriitori Iernuteni”.
Raluca Andreea Chiper a lansat volumul mal II lea al romanului ” Sufletele nopții ” ocazie cu
care a avut invitat pe Nicu Dragoș din partea editurii ”Studia ” din Cluj Napoca.
Cornel Mărginean, unul dintre autorii iernuțeni deja consacrați, ne- a prezentat volumul ”Epopeea
lui Napoleon. Napoleon, Europa şi ironia sorţii.
5 decembrie – Târgul de Iarnă
Organizatori : Biblioteca Orășenească Iernut și Asociatia Raza de Soare.
Au participat școlile și grădinițele din zonă. Banii proveniti din exponatele vandute au fost donați,
ca in fiecare an, unei familii nevoiașe cu copii din comunitate.
8 decembrie – ”Banii pe net” este un program online de educaţie şi popularizare a comerţului
electronic în rândul tuturor românilor. Fie că vorbim de adulţi, copii sau bătrâni, scopul acestui
ghid complet e-commerce este de a face tranzacţiile digitale tot mai cunoscute şi mai de încredere
în rândul tuturor. În cel mult 20 de minute, fiecare participant la acest training va fi informat şi
instruit în legătură cu toate facilităţile pe care le oferă comerţul electronic. Programul, conceput ca
o călătorie printr-o lume a banilor pe net oferă şi şansa de a caştiga premii după terminarea lui.
Biblioteca Oraseneasca in colaborare cu Biblioteca Judeteana Mures, a organizat o activitate la
cantina Liceului Tehnologic la care au participat peste 300 de elevi. Au fost prezentate filme
pentru a educa tinerii despre riscurile internetului dar si avantajele comertului electronic.
Spectacol de colinde – cu prilejul Craciunului, spectacol organizat de Casa de Cultura si
Ansamblul Iernuteana, bisericile din oras.

Serviciul Public de asistenta sociala
1.Centrul de ingrijire la domiciliu
Centrul de ingrijire la domiciliu isi dedica intreaga activitate unui numar de 35 de persoane in
varsta. Activitatile desfasurate in anul 2015 au fost numeroase, cateva dintre ele sunt mentionate
mai jos:
-procurarea medicamentelor pentru persoanele in varsta
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-efectuarea de cumparaturi
-insotirea persoanelor varstnice la medicul de familie, respectiv medici specialisti
-masurarea tensiunii arteriale
-vizitarea persoanelor varstnice la domiciliu, asistenta sociala de tipul suportului moral sub forma
conversatiei;
-tratamente prescrise de medicul curant
-asistenta adiministrativa, sprijin in achitarea facturilor.
2.

Compartimentul Asistenta Sociala

a) Referitor la ajutorul social -Legea 416/2001 modificată- compartimentul a avut
urmatoarele activitati:
√ Preluarea documentaţiei în vederea întocmirii dosarului de ajutor social şi întocmirea anchetelor
sociale, fişei de calcul, statului de plată privind ajutorul social – reactualizarea dosarelor se face
trimestrial sau ori de câte ori apar modificări în componenta familie si a veniturilor acesteia. In
2015 s-au intocmit 32 dosare , respectiv 32 anchete la dosar;
√ Întocmirea Dispoziţiilor primarului pt. stabilirea a 32 de dosare/2015 privind primirea de ajutor
social, modificarea a 41 de cazuri, precum si sistarea ajutorului social pentru 58 de persoane;
√Anchete sociale prezentate spre aprobare Primarului, cu propunerea de acordare de ajutoare de
urgenţă – 10 cazuri; au fost aprobate in anul 2015 prin HCL ajutoare de urgenta in valoare de
9.500 lei
√ Întocmirea lunar a listei persoanelor apte de muncă si numărul orelor de efectuat în folosul
comunităţii ; Total persoane apte de muca 238 /2015; total numar ore efectuate in fololosul
comunitatii aproximativ 41.604 ore/2015.
Toată documentaţia privind acordarea ajutorului social este condusă în Registrul special de
evidenţă.
b) Ajutorul pt. încălzirea locuinţei a constat in:
1. Preluarea Cererii şi Declaraţiei pe proprie răspundere pt. acordarea ajutorului pt. încălzirea
locuinţei cu foc de lemne , pe perioada sezonului rece:
√ în baza Legii 416/2001 –80 dosare
√ cf. OUG 70/2011 – 76 dosare
In toate situaţiile s-a completat Dispoziţiile primarului privind sumele aprobate pt. lemne
2. Preluarea Cererii şi Declaraţiei pe proprie răspundere pt. acordarea ajutorului pt. încălzirea
locuinţei cu gaze naturale pe perioada sezonului rece- total cereri: 329/2015.
b) De asemenea, in cadrul Serviciului de asistenta sociala, sunt cuprinse si urmatoarele
activitati:
√ Verificarea în teren în vederea redactării anchetelor pentru: divorţ, minori infractori,persoane
vârstnice în vederea întocmirii dosarului de internare intr-un centru de bătrâni (azile), amânarea
sau întreruperea executării pedepsei condamnaţilor care au probleme sociale, mame minore,
anchete sociale pt. comisiile de expertiza medicala-copii si adulţi – in vederea încadrării într-o
categorie de persoane cu handicap, anchete în vederea obţinerii de burse sociale, bani de liceu, etc;
√ s-au efectuat 265 de anchete, astfel:
- bani de liceu
50 anchete
- burse sociale
40 anchete
- divorţ
20 anchete
- handicap adulţi 135 anchete
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- handicap minori
20 anchete
√ In baza Legii 448/2006-privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au
fost intocmite pentru obţinerea avizului în vederea obţinerii indemnizaţiei pentru persoana
încadrată în gradul de handicap Grav cu însoţitor - 15 cazuri
√ Primirea dosarelor în vederea obţinerii indemnizaţiei pt. creşterea copilului până la vârsta de 2
ani, respectiv 3 ani - OUG.148/2005- si transmiterea acestora la Agenţia Judeţeană pt. Prestaţii
Sociale Mureş – 41 cazuri
√ Distribuirea de alimente provenite din stocurile UE, pentru persoanele defavorizate pentru un
număr de peste 2.615 beneficiari.
În domeniul asistenţei sociale se vor aloca în continuare fonduri pentru susţinerea în continuare a
sistemului de protecţie a persoanelor aflate în perioadă de risc social, precum si de prevenire a
excluziunii sociale.
Urbanism si amenajare a teritoriului
Obiectivele strategice pe anul 2015 a biroului Urbanism si amenajarea teritoriului au fost
urmatoarele:
1. Respectarea principiilor comunicării, transparenţei, eficienţei, participării, responsabilităţii,
coerenţei în administraţia publică prin obiectivele specifice:
1.1. Soluţionarea în timp util a problemelor cetăţenilor, sesizate în scris, prin e-mail
sau prin audienţe susţinute de conducerea instituţiei;
1.2. Consilierea cetăţenilor;
2. Dezvoltarea sectorului de construcţii prin obiectivul specific:
2.1. Încadrarea tuturor construcţiilor edificate pe teritoriul administrat de Primăria orasului Iernut,
în
prevederile Legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
3. Accesarea de fonduri pentru investitii, atat fonduri nerambrusabile, cat si guvernamentale
3.1 Implementarea de proiecte pe fonduri nerambrusabile
3.2 Implementarea de proiecte pe fonduri guvernamentale
Principalii indicatori de performanta si gradul de realizare:
1.Termen de emitere raportat la cel legal
1.1. Ţinta propusă: scurtarea termenului de eliberare a autorizaţiilor de funcţionare şi a
certificatelor de înregistrare / radiere cu 10%
- Rezultate: - Acest indicator de performanţă a fost realizat în proporţie de 100%.
1.2. Ţinta propusă 2: scurtarea termenului de analizare a tuturor documentaţiilor depuse în vederea
eliberării certificatelor de atestare a edificării construcţiilor cu 5%.
- Rezultate - Acest indicator de performanţă a fost realizat în proporţie de 100%.
2.Timp acordat consilierii cetăţenilor:
2.1.Ţinta : 100% din timpul afectat consilierii cetăţenilor cu privire la legalitatea desfăşurării
activităţii comercializării produselor şi serviciilor de piaţă cât şi cu privire la prevederile Legii
50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
- Rezultate : au fost identificate soluţiile la problemele cu care cetăţenii s-au adresat direcţiei
noastre, în proporţie de 100%.
- Personalul din cadrul Serviciului de Urbanism asigură informarea şi consilierea de specialitate în
domeniul de activitate specific fiecărui serviciu;
- Ca efect al amplificării activităţii de consiliere a cetăţenilor asupra cunoaşterii şi respectării
legislaţiei privind disciplina în construcţii nu s-a acordat nici o amenda
3. Timpul necesar realizării de statistici
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3.1. Ţinta : reducerea timpului de prezentare a rapoartelor şi statisticilor cu 10%.
- Rezultate: - Acest indicator de performanţă a fost realizat în proporţie de 100%.
4.Nr. controale efectuate
4.1. Ţinta : efectuarea unui număr de acţiuni de control mai mare decât cel aferent anului 2014
Rezultate: numarul actiunilor de control s-a dublat in anul 2014 fata de 2013.
5.Numar de proiecte de investii
5.1.Tinta: implementarea a unui numar de 1-5 proiecte pe fonduri nerambrusabile
Rezultate: a fost implementat proiect prin POR, axa 3.4 – „Reabilitare Scoala Generala sat Salcud,
oras Iernut”
5.2.Tinta: implementarea a unui numar de 1-5 proiecte pe fonduri guvernamentale (PNDL, etc.)
Rezultate: a fost implementat proiectul prin POS Mediu „Alimentarea cu apa potabila in sistem
centralizat a satelor Salcud si Sf. Gheorghe, canalizarea apelor uzate menajere si construirea de
statii de epurare in satele Salcud, Sf. Gheorghe si Cipau, oras Iernut, Jud. Mures”
Evidenta documentelor care au fost intocmite si eliberate pentru anul 2015:
1. Autorizatii de construire/desfiintare
-total 40 de autorizatii din care 36 de autorizatii de construire si 4 autorizatii de desfiintare
2. Certificate de urbanism
-total 80 de certificate de urbanism, din care nr.61-anulat
Valoarea incasata privind autorizatiile de cosntruire/desfiintare=31.102,33 lei vs. 9.839,35 lei in
2014
Valoarea incasata privind certificatele de urbanism: 1.536,26 lei.
3. Evidentieri si reevidentieri
-total 52 din care 19 evidentieri, 10 reevidentieri,21 edificari constructii si 2 radieri
4. Cereri depuse privind locuri de casa in baza Legii nr.15/2003
-1 cerere depusa in cursul anului 2015
-11 dosare aprobate in baza L 15/2003 pentru care urmeaza incheierea de contracte
5. Autorizatii de spargeri
-12 autorizatii de spargeri
6. Atribuire numere administrative:
- 25 de numere atribuire
Valorea incasata privind atribuirea de numere administrative = 252 lei.
Suma incasata din autorizatii spargeri – 1.000 lei (rest de incasat pe anul 2014)
In anul 2015 s-au eliberat autorizatii de spargeri doar pentru SC Aquaserv, iar conform HCL
149/22.12.2014- societatea a fost scutita de la plata emiterii acestor autorizatii.
Alte activitati in cadrul departamentului de urbanism:
- au fost întreprinse demersurile necesare pentru regularizarea de taxe de autorizație de construire;
- au fost transmise lunar si trimestrial date statistice catre Directia Judeteana de Statistica a
judetului Mures;
- au fost continuate demersurile pentru avizarea Planului Urbanistic General al orasului Iernut;
-au fost oferite informații și consultanță de specialitate către cetățeni, la solicitarea verbală a
acestora, în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții, al aspectelor legate de cartea
funciară și în domeniul protejării monumentelor istorice
- s-au pregatit documentatiile in vederea obtinerii de avize necesare emiterii autorizatitiei de
construire pentru obiectivele de investitii
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Compartimentul Dezvoltare, acesare fonduri UE, implementare proiecte
In anul 2015, s-a intocmit Planul de actiuni pentru implementarea obiectivelor de investitii 2015in scopul aplicarii în orasul Iernut a Programului de Guvernare 2013 – 2016 (prevazut in anexa
nr.2, a Hotararii Guvernului nr. 45/2012 publicata in MO nr.877/21.12.2012).
Pentru accesarea de fonduri pentru investii, dat fiind ca orasul Iernut, avand sub 20.000 de
locuitori nu a fost eligibil pe POR, cu exceptia axei 3.4- infrastructura scolara ( pe care s-a
implementat in decursul anului proiectul „Reabilitare Scoala Generala sat Salcud, oras Iernut”), sa facut urmatoarele demersuri:

a. S-au trimis inca de la sfarsitul anului 2014 la Pralamantul Romanaiei amendamente la
Legea bugetului de stat pe anul 2015 pentru obtinerea de finantare pentru urmatoarele
obiective de investitii:

Nr.
crt.

Localitat
ea

Poziţia 28, jud.
MUREŞ
Se propune
suplimentarea
sumei prevăzute
pentru judeţul
MUREŞ pentru
obiectivele:

IERNUT

Modernizare drum
comunal DC86
Iernut-Salcud, jud.
Mures

Suma
necesară
lei

Domeniul
de investiţie

13.009.690

Infrastructura
de transportdrumuri

2

SALCUD
,CIPAU,
LECHIN
TA,IERN
UT

Extindere retea de
canalizare ape uzate
menajere sat Salcud
si construire retea
de canalizare ape
uzate menajere in
satele
Cipau,Lechinta,Iernu
t

19.501.224

Infrastructura
tehnicoedilitara alimentare cu
apa si
canalizare

3

IERNUT

Reabilitare Casa de
Cultura

1.000.000

Infrastructura
locala-camine
culturale

IERNUT

Continuare lucrari
cladire pentru
destinatia scoala
pentru clasele 0-IV

1.300.000

Infrastructura
sociala-unitati
de invatamant

1

4
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Scopul investițiilor
solicitate
(Se doreşte crearea unor
condiţii moderne de locuit
în toate localităţile
menţionate.)
Cresterea gradului de
sigurantă a circulatiei,
reducerii timpului de
călătorie prin fluidizarea
traficului,precum si
reducerea poluarii aerului,
reducerea consumului de
carburanti auto
Cresterea calitatii vietii
cetatenilor, prin
imbunatatirea apei de
suprafata si subterana prin
stoparea evacuarii directe a
apelor uzate,precum si
reducerea semnificativa a
poluarii apei freatice si a
apei de suprafata in zona
Crearea unui cadru optim
pentru diversificarea
activitatilor socio-culturale si
imbunatatirea serviciilor in
vederea cresterii nivelului de
cultura a cetatenilor
Oferirea de conditii decente
de educatie pentru un
numar de 281 elevi, in
vederea indeplinirii noilor
cerinte de calitate si de
confort la nivel european
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5

6

7

8

9

Construirea de locuinţe
sociale – locuinţe cu chirie
subventionată, destinate
unor categorii de persoane
defavorizate prevăzute de
lege, cărora nivelul de
existentã nu le permite
accesul la o locuintă în
proprietate sau închirierea
unei locuinţe în condiţiile
pieţei
Se va îmbunătăți accesul
persoanelor de etnie romă
la o locuință decentă și la
servicii publice de tip apă,
electricitate, canalizare și
sisteme de încălzire
Reducerea cheltuielilor cu
combustibili, protejarea
mediului prin reducerea
emisiilor de
gaze cu efect de seră

IERNUT

Constructie locuinte
sociale pentru
tineret (ANL)

7.000.000

Dezvoltare
urbana

IERNUT

Construcţia de
locuinte sociale
pentru comunitatile
de rromi

7.000.000

Dezvoltare
urbana

IERNUT

Reabilitare termica a
12 blocuri in cartierul
M.Eminescu si 1
Decembrie 1918,
oras Iernut

4.493.709

Infrastructura
socialalocuinte

IERNUT

Amenajarea unei
piste de biciclete pe
digul artificial de
împrejmuire al
orașului Iernut

4.500.000

Infrasctructura
localaprotectia
mediului si
dezvoltare
turism

Dezvoltarea modalităţilor de
transport alternativ, precum
si îmbunătăţirea
infrastructurii urbane

Infrastructura
tehnicoedilitara alimentare cu
apa si
canalizare

Cresterea calitatii vietii
cetatenilor, prin
imbunatatirea apei de
suprafata si subterana prin
stoparea evacuarii directe a
apelor uzate,precum si
reducerea semnificativa a
poluarii apei freatice si a
apei de suprafata in zona

IERNUT

Extindere retea de
canalizare ape uzate
menajere Cartier
M.Eminesc
Nou,oras Iernut

1.725.550

b. S-a trimis catre Consiliul Judetean Mures, 2 adrese in cursul anului 2015 cu privire la
includerea in Programul National de Dezvoltare Locala, respectiv finantarea urmatoarelor
obiective de investitii:
1. "Alimentarea cu apa potabila in sistem centralizat a satelor Salcud si Sf. Gheorghe,
canalizarea apelor uzate menajere si construirea de statii de epurare in satele Salcud,
Sf. Gheorghe si Cipau, Oras Iernut”
2. "Extindere retea de canalizare in orasul Iernut, strazile Gh. Goja, P. Sandor. Bld,. 1Dec
1918 si cartier M.Eminescu ”
3. "Finalizare cladire cu destinatia noua-scoala clasele 0-IV, in orasul Iernut, jud. Mures”
4. "Reabilitare centru cultural multifunctional-Casa de Cultura Iernut, judet Mures”
5. "Extindere retea canalizare ape uzate menajere in sat Salcud si construire retea de
canalizare ape uzate in satele Cipau si Lechinta,oras Iernut, judetul Mures”
6. "Modernizare strazi in orasul Iernut, jud. Mures”
7. "Modernizare drum comunal DC 86 Iernut-Salcud, jud. Mures”
In privinta implementarii de proiecte, s-au urmarit si verificat situatiile de lucrari pentru:
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1. „Reabilitare strazi in cartierul M.Eminescu si Gh. Doja „ - acest proiect s-a finalizat la
sfarsitul anului 2015; S-au amenajat aproximativ 100 de locuri de parcare si s-au astfaltat 6
strazi in orasul Iernut, cu finantare exclusiva de la bugetul local.
2. „ Lucrari de reabilitare scoala sat Salcud, oras Iernut „ – acest proiect s-a finalizat la
sfarsitul anului 2015, avand ca principala sursa de finantare fonduri europene
nerambursabile.
3. „ Construire pod peste valea Comlod- sat Lechinta”- proiect care este multianual, urmand a
se finaliza in anul 2016- finantat exclusiv din buget local
Pe parcursul anului, s-au mai initiat, in vederea dezvoltarii de proiecte pentru anul viitor,
urmatoarele:
- Constituirea unui comisii de eficienta energetica a orasului Iernut- in scopul elaborarii
unui Program de eficienta energetica- corfomr normativelor UE, document util pentru
proiectele de reabilitare termica a cladirilor rezidentiale si publice
- Constituirea unei comisii in vederea aplicarii legii 114/1996- Legea Locuintei- in
scopul obtinerii de informatii si intocmirii unei documentatii in vederea obtinerii de
fonduri pentru locuinte sociale
De asemenea, s-a propus si aprobat in cosiliul local participarea orasului Iernut ca
partener/beneficiar in urmatoarele proiecte:
- Ro-Net- Ro- Net- Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele
defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale” (HCL 86/26.05.2015)- pentru satele
Salcud si Deag
- Protocolului de Colaborare dintre Agenția pentru Agenda Digitală a României și
Orașul Iernut- un pas important facut de Orasul Iernut spre e-guvernare (orice cetatean,
oriunde ar fi, va avea acces prin intermediul internetului la toate informatiile si
documentele stardard necesare in vederea rezolvarii referitoare la serviciile publice din
primarie: stare civila, taxe si impozite, registrul agricol, evidenta populatiei, etc.)
Compartimentul Achizitii Publice
Pentru anul 2015, Compartimentul de Achizitii şi-a propus derularea în procent de 100% a
procedurilor de achiziţie publică în vederea atribuirii contractelor de furnizare produse de
papetărie, echipamente de birou, consumabile şi servicii de consultanţă şi proiectare necesare
realizării proiectelor menţionate anterior.
Pentru atingerea obiectivului general „Realizarea unui sistem transparent al achiziţiilor publice”,
Serviciul de Achizitii şi-a propus desfăşurarea în acest sens a următoarele activităţi:
Asigurarea transparenţei, competiţiei, corectitudinii şi justificării oportunităţii pentru fiecare
cheltuială, prin publicarea anunţurilor de intenţie, participare, atribuire, a invitaţiilor la data
iniţierii procedurilor de achiziţie publică în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice, www.elicitatie.ro.
Obiective specifice:
1. Eficientizarea achiziţiilor publice prin :
o achiziţia prin mijloace electronice, de bunuri servicii, lucrări.
o finalizarea procedurilor prin derularea offline, prin licitaţie electronică
o prin derulare online a procedurilor de achiziţie publică.
2. Respectarea principiilor comunicării, transparenţei, eficienţei, participării, responsabilităţii în
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administraţia publică prin:
o Publicarea anunţurilor de intenţie, participare, atribuire, a invitaţiilor,
o Publicarea rapoartelor semestriale privind achiziţiile publice,
o Publicarea programului anual al achiziţiilor publice.
Planul anual de achizitii pentru anul 2014 a fost postat pe www.e-licitatie.ro si dintre achizitiile
cele mai importante, mentionam:
Nr.

Obiectul contractului

Cod CPV

Valoare
estimata fara
TVA pana la
31.12.2015-lei

Valoare
contract

1

Servicii de intretinere si reparatii a
echipamentelor de alarmare si antiefractie

50610000-4

3,000

2,520

2

Asistenta medicala sanitar veterinara la
piata de animale

71317200-5

5,800

100/luna

3

Autoturism

34110000-1

50,000

45,420

4

Reactualizare PUG-Ridicari topografice in
sistem WGR 84

79311100-8

9,000

5,000

5

Verificarea tehnica periodica (VTP) a
cazanelor pentru incalzire apartinind
Blocurilor ANL 3, Sala de Sport, Primarie si
Politie

45259300-0

6,959

6,959

7

Furnizare si plantare flori

03121100-6

16,500

16,685

8

Deszapezire a drumurilor in localitatea
Cipau

90620000-9

1,500

1,500

9

Deszapezire a drumurilor in localitatea
Salcud

90620000-9

1,500

1,500

10

Deszapezire a drumurilor in localitatile
Oarba Sf Gheorghe

90620000-9

1,500

1,500

11

Loc de joaca in parcul central al orasului
Iernut

71336000-2

12,098

8,054

12

„Servicii de asistenta tehnica-dirigentie de
santier” pentru lucrarea Modernizare strazi
in orasul Iernut

71356200-0

25,000

30,000

13

Servicii de asistenta tehnica pentru
"Amenajare parc urban in orasul Iernut”.

71356200-0

400

400

14

Lucrari de executie parc urban

45212130-6

8,500

8,054

15

Expertiza a cladirii caminului Cultural
Cipau”

71322100-2

6,000

6,000

71319000-7

21,000

20,500

16

Expertiza tehnica, Dali, RLV si Audit
Energetic „Gradinita cu 8 grupe” pentru
schimbare de destinatie in Scoala clasele
0-IV
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Nr.

Obiectul contractului

Cod CPV

Valoare
estimata fara
TVA pana la
31.12.2015-lei

Valoare
contract

17

Produse de iluminat festiv

31522000-1

28,000

26,996

18

Publicitate in mass media

79341400-0

900

457

19

“Intabulare DC 86 Iernut Salcud, DC 85
Iernut Deag, Statie de epurare Iernut,
Statie de pompare ,,Uzina de apa Iernut”

71351810-4

20,000

19,200

20

„Exploatare masa lemnoasa ”

77211400-6

3,950

3,950

21

“Masina de marcaj rutier”

34144400

15,300

14,673

22

“Piatra concasata cu transport inclus in
Iernut si satele inconjuratoare”

14210000-6

80,613

80,613

23

Placute informative a parcarilor de
resedinta

44423450-0

400

209

24

Plata online a taxelor si impozitelor
utilizand cardul bancar

66110000-4

4,500

25

Proiect tehnic si executie lucrari pentru
instalatia de utilizare gaze naturale la
Scoala Generala Salcud

45231223-4

6,000

5,882

26

Intocmire documentatie in faza PT+DE+CS
pentru DC 122 Lechinta Dataseni L=1300
ml”

71322500-6

11,285

11,285

27

„Publicarea anunturilor in presa cu privire
la activitatile Primariei orasului Iernut”

79341400-0

6,000

5,600

28

Reparatii DC 120 Oarba de Mures Iernut

45233142-6

98,000

96,555

29

Inchiriere echipamente de terasare
drumurilor cu operator in vederea repararii
drumuri in cartierul Mihai Eminescu Nou
din orasul Iernut si satele Lechinta si
Cipau”

4552000-8

20,000

20,000

30

Inchiriere echipamente de terasare
drumurilor cu operator in vederea repararii
drumuri in orasul Iernut

4552000-8

31,000

30,000

31

“Servicii colectare transport si neutralizare
deseuri periculoase

71317200

2,000

1,800
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Nr.

Obiectul contractului

Cod CPV

Valoare
estimata fara
TVA pana la
31.12.2015-lei

Valoare
contract

32

“Servicii ecarisaj”

713172005

20,000

33

“Studiu de fezabilitate trotuare strada
Libertatii,str M. Eminescu, p-ta
1Decembrie.”

79314000-8

15,000

14,900

79314000-8

12,000

12,000

34

Studiu fezabilitate DC122 Lechinta
Dataseni

170/animal

35

“Servicii de tipografie”

79823000-9

16,000

15,795

36

Transport persoane pe ruta Iernut – Iasi si
retur D= 800km

60140000-1

2,000

2,000

37

Transport persoane pe ruta Iernut – Ohrid
(Macedonia) si retur

60140000-1

15,000

14,200

În urma întocmirii Programului Anual al Achiziţiilor Publice şi a actualizării acestuia, în funcţie
de Bugetul Local pe 2015 şi de rectificările bugetare aprobate pe parcursul anului, activitatea
biroului s-a concentrat pe realizarea acestuia, respectiv pe aplicarea procedurilor de achiziţie
publică de la iniţierea acestora până la încheierea contractelor de achiziţie publică, conform
legislaţiei în vigoare, cu respectarea etapelor specifice procedurilor de achiziţie, după cum
urmează:
-

elaborarea documentaţiei de atribuire;

-

întocmirea notelor justificative prevăzute de lege pentru demararea unei proceduri de
achiziţie publică;

-

întocmirea şi înaintarea, în conformitate cu prevederile legale, a invitaţiilor de participare,
a anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire şi publicarea acestora în Sistemul
Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după
caz;

-

transmiterea anunţului de participare sau a invitaţiei către Unitatea de Coordonare şi
Verificare a Achiziţiilor Publice şi a documentelor aferente;
întocmirea răspunsurilor la solicitările de clarificări, însoţite de întrebările aferente şi
transmiterea acestora către toţi operatorii economici care au accesat documentaţia de
atribuire;
întocmirea dispoziţiilor pentru constituirea comisiilor de evaluare şi participarea cu
reprezentanţi în aceste comisii;

-

-
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-

întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor şi a proceselor verbale de evaluare
în urma analizării ofertelor;

-

întocmirea raportului procedurii;

-

întocmirea comunicărilor despre rezultatul procedurii şi transmiterea acestora către toţi
operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire;

-

întocmirea contractelelor de achiziţie publică pentru fiecare procedură finalizată, precum şi
pentru achiziţia directă, achiziţie efectuată în baza referatelor de necesitate emise de
compartimentele, birourile sau serviciile direct interesate;
urmărirea avizării, semnării şi predării acestor contracte, către cei implicaţi în urmărirea,
recepţia şi efectuarea plăţilor;

-

-

întocmirea şi transmiterea, în conformitate cu prevederile legale, a documentelelor
solicitate de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în vederea soluţionării
contestaţiilor depuse de către ofertanţii participanţi la procedurile de atribuire;

-

îndeplinirea măsurilor impuse autorităţii contractante de către Consiliul Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor;

-

întocmirea, păstrarea şi arhivarea dosarului achiziţiei publice, dosar ce cuprinde toate
documentele întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire;

-

întocmirea şi transmitere corespondenţei către toţi factorii implicaţi în atribuirea
contractelor de achiziţii publice (Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a
Achiziţiilor Publice, Unitatea de Coordonare şi Verificare a Achiziţiilor Publice, Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, operatorii economici/ofertanţi);

-

gestionarea activităţilor desfăşurate în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP),
utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire;

-

solicitarea de la serviciile de specialitate a documentelor constatatoare care conţin
informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant,
documente aflate în evidenţa biroului şi transmise către Autoritatea Naţională pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, în conformitate cu prevederile legale.

Pentru elaborarea documentaţiei de atribuire precum şi pentru atribuirea contractelor s-a avut în
vedere transpunerea în practică a principiilor care guvernează sistemul achiziţiilor, deschiderea şi
dezvoltarea pieţei achiziţiilor, asigurarea transmiterii regulilor prin publicarea documentaţiei de
atribuire anexată anunţului de participare/ invitaţiei de participare în Sistemul Electronic al
Achiziţiilor Publice, pentru aproximativ o treime din procedurile derulate.
Rezultate - Acest indicator de performanţă a fost realizat în proporţie de 100%.
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Compartimentul Agricol
Registrul agricol
- transcrie în Registrul Agricol Anual al oraşului Iernut toate poziţiile de rol agricol ce totalizează
în prezent 3745 poziţii de rol agricol din care 2766 gospodării şi 979 apartamente.
- efectuează activităţi zilnice de completare în registrul agricol a modificărilor intervenite cu
privire la: naşteri, căsătorii, decese, modificări suprafeţe de teren conform actelor de proprietate şi
hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile etc.
Pe anul 2015 s-au efectuat şi eliberat:
-150 de certificate de producător vs. 110 in 2014
-450 de adeverinţe cu suprafaţa de teren pentru APIA vs 730 in 2014;
-500 adeverinţe C.I. vs 520 in 2014;
-1500 adeverinţe componenţa familiei vs 50 in 2014;
-80 deschideri poziţie regristru agricol vs 20 in 2014;
-70 modificări poziţie rol conform contract vânzare cumpărare, act donaţii, contract întreţinere,
sentinţe civile vs 15 in 2014.
Alte activitati desfasurate pe parcursul anului 2015 au fost:
-au fost eliberate 475 adeverinte cu date registrul agricol pentru completarea dosarelor de rechizite
si burse scolare sau bani de liceu vs 80 in 2014;
-au fost eliberate 320 adeverinte cu date registrul agricol pentru incheierea unor contracte cu
telefonia mobila vs 240 in 2014;
- au fost eliberate 50 adeverinte cu date registrul agricol pentru autoritati locale de Spania, Italia,
Germania in vederea acordarii ajutorului de somaj vs. 30 in 2014;
- au fost eliberate 394 adeverinte cu date reg. agr. Pentru completarea dosarului ajutorului de
incalzire vs 503 in 2014;
-au fost eliberate 1200 adeverinte cu date reg.agr. pentru completarea dosarelor de ajutor social si
alocatia de sustinere a familiei vs 1300 in 2014;
-s-a eliberat documentatia necesara in vederea accesarii Masurii 112, pentru 12 dintre tinerii
fermieri (adeverinte,copii de pe Reg.Agr) vs 4 in 2014;

In 2015 nu s-a trimis nici o notificare privind declararea anuala a registrului agricol, in comparatie
cu anul 2014 cand s-a trimis 1 notificare.
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In loc de concluzii
Orice comunitate trebuie să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa
viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în cadrul căreia
se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase. Experienţa internaţionala a
arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când fac parte
dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic.
Primăria Oraşului Iernut a efectuat un efort care necesită un demers de programare multianuală a
investiţiilor care vizează un orizont de timp mediu, respectiv 2014 - 2020. Sectorul investiţiilor
publice în oraşul Iernut reprezintă calea principală de dezvoltare economică şi socială şi singurul
mod de utilizare a fondurilor publice într-o direcţie care asigura în viitor premisele creării unei
zone de interes major.
Realizarile anului 2015 sunt practic o alta „caramida” la tot ceea ce, in calitate de primar, mi-am
propus sa construiesc in comunitate, pentru comunitate. Trecerea dintre mandate a fost ocupată
de asfaltarea străzilor din oraşul vechi, şi încă de pe atunci ne gândeam deja la următoarele.
Exceptând cele din cartierul Mihai Eminescu, să ai toate străzile din oraşul vechi asfaltate este o
mare realizare, fără lipsă de modestie, cu atât mai mult cu cât noi nu am avut bani de nicăieri şi
am fost nevoiţi să ne gospodărim singuri. Am reusit astfel sa asfaltam 11 strazi, dar si sa
amenam parcari (aproape 100 locuri de parcare) , in fiecare cartier, inclusiv parcari acoperite.
Reuşim prin eforturi proprii să dăm comunităţii ce e al comunităţii, adică imaginea unui oraş din
ce în ce mai frumos.
In 2015, cu banii din bugetul local şi cu un credit bancar, am demarat un nou proiect în care sunt
cuprinse şi celelalte străzi din oras. Astfel, am reusit anul acesta, sa organizam o noua licitatie
pentru alte 9 strazi din oras, şi sa demaram lucrările de reabilitare la două dintre acestea, intr-un
termen destul de scurt. În total vor fi asfaltati 4.358 de metri, si vor fi reabilitate, sau create noi
trotuare pe marginea acestor strazi. Pe parcursul anului am avut de asemnea si numeroase lucrari
de reparatii si de intretinere strazi si drumuri comunale. Reabilitarea strazilor din satele
apartinatoare au fost realizate anul acesta tot din bugetul local, si am avut in vedere absolut toate
satele apartinatoare: Salcud, Deag, Cipau, Lechinta, Sf. Gheorghe, Oarba de Mures. In toate
aceste sate, o preocupare permanenta a noastra este canalizarea si asigurarea de apa curenta la
fiecare casa. Cu toate acestea, la Sălcud de exemplu, reuşim să introducem apa, prin POS
MEDIU, lucrările începând din 2007, dar avem partea de canalizare pentru care nu avem încă
fonduri. După rectificare, in toamna am dat drumul la investiţii pentru o serie de trotuare, alei şi
asfaltarea drumului de la Lechinţa care face legătura cu Dătăşeni, la limita unităţii administrativteritoriale Iernut.
As putea spune totusi, ca peste toate investitiile cuprinse in strategia de dezvoltare a orasului,
prioritatea noastra sunt copiii, conditiile in care acestia invata. In fiecare an alocam sume
consistente din bugetul local pentru reabilitarea cladirilor, atat apartinatoare Liceului Tehnologic
Iernut, Scolii Gimnaziale Iernut, a Gradinitei cu Program Prelungit si a Gradinitei cu Program
Normal din oras, dar si a gradinitelor si scolilor din satele apartinatoare. Incet, incet, am reusit
din bugetul local sa reabilitam termic o mare parte din cladiri, sa punem geamuri termopan, sa
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schimbam usile, sa reabilitam interioarele. Marea majoritate a unităţilor noastre de învăţământ au
avizul de funcţionare de la DSP Mureş, si suntem in cautarea de solutii optime pentru serviciile
de pază şi protecţie in scoli, precum şi supraveghere video, pentru a menţine siguranţa elevilor.
Reabilitarea curtilor fiecarei cladiri de invatamant, si dotarea cu mobilier a claselor sunt alte
prioritati ale noastre ca administratie publica, si speram sa le realizam prin fonduri europene.
Pentru anul 2016 avem foarte multe proiecte la care dorim să obţinem şi finanţare din fonduri
europene, pentru că Iernutul are mare nevoie să se dezvolte. Cu banii europeni ne dorim
regenerarea urbana a orasului, anveloparea de blocuri, pista de bicilisti, si locuri de joaca pentru
copiii din cartiere, dar si din satele apartinatoare, reabilitarea Casei de Cultura, crearea de atractii
turistice si asigurarea infrastructurii pentru acest scop. Imi doresc sa atrag investitori care sa
asigure locuri de munca la cati mai multi cetateni din comunitate. De asemenea, am solicitat
construirea a încă două blocuri ANL, pe terenul pe care-l deţinem, si avem in pregatire si un
proiect de construire de locuinte sociale pentru romi. O alta prioritate pentru mine, sunt satele,
pentru care vom depune toate eforturile, pentru ca locuitorii acestora merita pe deplin sa traiasca
in conditii decente. In 2016 se continuă lucrările la podul rutier peste valea Comlod – Lechinţa
(proiect multianual ), urmand a se finaliza în primăvara anului viitor.

Sunt multe de facut, si imi doresc ca fiecare cetatean din comunitate sa simta ca noi cei din
administratia locala suntem aici pentru ei, si tot ceea ce facem, facem in beneficiul lor. Imi
doresc ca implicarea si spiritul civic existe la maximum de potential, pentru ca doar prin
comunicarea dintre primarie si comunitate orasul nostru evolueaza, si reusim impreuna sa ne
pastram copiii in comunitate, sa asiguram un viitor cert tinerilor ce vin in urma noastra.

Mulţumesc dragi cetateni pentru susţinere si incredere, multumesc angajatilor primariei,
precum şi consilierilor locali pentru efortul depus şi sprijinul acordat. Mizez în continuare
pe susţinerea locuitorilor din Iernut, Deag, Salcud, Cipau, Sfantul Gheorghe si Oarba de
Mures şi ii asigur pe toţi de determinarea mea si a echipei mele în a duce până la capăt
proiectele propuse comunitatii.

Primar Oras Iernut,
Ioan Nicoara
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