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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 activității pe 2016
Volumul activităţilor desfăşurate de aparatul de specialitate, serviciile publice precum şi
instituţiile subordonate a fost în anul 2016, foarte mare, raportul de faţă fiind o prezentare
sintetică a acestora, în contextul preocuparii permanente pentru o reala deschidere si
transparenta si cu implicarea cetățenilor in luarea deciziilor.
Raportul de față reprezintă o sinteză a activitătilor 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.
Anul 2016 a fost un an in care am fost din nou ales peimar de catre locuitorii acestor meleaguri,
iar acest lucru ma obliga ca cel de-al treilea mandat al meu sa facem si mai mult pentru toti.
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
problema in regenerarea urbana de care Iernutul merita sa beneficieze, este lipsa banilor, lipsa
sprijinului prin masuri concrete pentru orase mici ca al nostru. Anul urmator va fi anul investitiilor
din fonduri nerambursabile – singura sansa de a reusi sa facem tot ceea ce ne-am propus, in
beneficiul fiecarui locuitor al orasului si implicit a satelor apartinatoare.
In iunie 2016, la constituirea noului Consiliu local am reiterat faptul că atunci cand am
preluat conducerea ( 2008), orasul era intr-o stare de letargie. Chiar daca s-au facut multe pentru
oras, mai sunt multe de facut. Am lasat multe din problemele cetatenilor nerezolvate. O sa depun
eforturi, alaturi de executiv si Consiliul Local la dezvoltarea orasului.
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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 2016, 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, avand atributii în gospodărirea orasului Iernut.
Referitor la gospodărirea orașului, in cursul anului 2016, dupa alegerile locale din iunie,
responsabil pentru aceasta activitate a revenit viceprimarului. Acesta 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,
inclusiv a patinoarului artificial;
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
Viceprimarul își desfășoară activitatea în baza atribuţiilor stabilite prin dispozitiile Legii
nr.215/2001 modificata si republicată, Legea privind administratia publică locală,precum si a
celorlalte acte normative in vigoare. Articolul 51, alineatul 4, prevede :” Fiecare consilier local
precum şi viceprimarul sunt obligati să prezinte un raport anual de activitate ,care va fi făcut
public prin grija secretarului”.
Activitatea desfasurată in perioada august-decembrie 2016 a constat in :
1. 1 Participarea la sedintele consiliului local şi în şedintele de specialitate a acestuia unde
am promovat si sustinut unele proiecte de hotărâre pentru care am oferit explicatiile
necesare.
2. Am susţinut realizarea unui patinoar mobil artificial în parcul central din oraşul Iernut
pentru perioada decembrie 2016 si februarie 2017, sunt şi coordonatorul acestei activităţi
3. M-am implicat în organizarea Zilelor oraşului Iernut şi a Festivalului de Cântec Popular de
la Oarba de Mureş
4. Cu ocazia celebrarii Saptamanii Europene a Mobilitatii , in data de 16 septembrie 2016,
impreuna cu unii angajaţi ai Primăriei Iernut, elevii, şi cadrele didactice de la Scoala
Gimnaziala Iernut am organizat şi desfasurat diferite actiuni, si concursuri (In oras....fara
masina mea! ) avand ca scop incurajarea locuitorilor oraselor sa lupte impotriva poluarii
atmosferice, s-au prezentat avantajele pe care le poate aduce mediului inconjurator
mersul pe bicicleta, pe jos, si a fost organizat un tur la localitatii cu bicicleta, au fost
impartiti fluturasi cu beneficiile mersului pe bicicleta. Au participat 60 de elevi.
Raport de activitate al primarului Orasului Iernut, Ioan NICOARA

pe anul 2016

/pg 2

5. Cu ocazia zilei mondiale a curateniei, in data de 24 septembrie Primaria Iernut am
organizat şi participat impreuna unii reprezentaţi ai Primariei Iernut, cu eleviişi cadrele
didactice de la Scoala Gimnaziala Iernut si Liceul Tehnologic Iernut la proiectul LETS DO
IT, ROMANIA! in vederea protejarii mediului inconjurator intr-un mod responsabil. La
aceasta actiune au participat un numar de 102 persoane care au fost dotate cu manusi si
saci de unica folosinta. Au fost stransi 165 sacix90 litri. Tuturor celor prezenti Primaria
Iernut le-a acordat cate o diploma de voluntar.
6. Au fost efectuate operatiuni de deszăpezire şi combaterea poleiului
7. Am fost implicat în Campania de Curăţenie de toamnă ( 24 octombrie -04 noiembrie) ,
data la care pe langa gunoiul menajer au fost transportate si resturi vegetale rezultate din
gospodariile, respectiv gradinile cetatenilor, toaletarea pomilor etc.
8. S-au efectuat lucrari fitosanitare împotriva omizilor care au invadat pomii din parcul
central şi împrejurimile acestuia, precum şi în cartierul Mihai Eminescu, S-au efectuat
lucrari de deratizare la toate containerele de gunoi din cartierele orasului
9. S-au efectuat lucrari de dezinfectie si dezinsectie la locuintele sociale
10. Au fost plantate flori si diferiti arbori pe domeniul public , in parc etc la care s-au aplicat
lucari de intretinere necesare
11. S-au intretinut in stare corespunzatoare spatiile verzi din oras si parcuri, gradinite, scoli
12. 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.
13. 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.
14. La cererea unor locatari din cartierul 1 Decembrie 1918 sam luat măsuriel necesare de
tăiere unor copaci care reprezentau pericol pentru populatie
15. Am propus achiziţionarea a 150 buc. indicatoare de securitate autocolante cu textul
PASTRATI CURATENIA ! care au fost montate pe toate cosurile si containerele de gunoi
din oras si satele apartinatoare
16. Am propus emiterea unor adrese catre toate Asociatiile de proprietari din oras pentru
luarea masurilor de curatenie, igiena, intretinere spatiu verde din zona blocurilor unde
locuiesc., care au şi fost împărţite tuturor reprezentanţilor Asociaţiilor de Proprietari
17. Am sesizat Ocolul Silvic Ludus, in vederea luarii tuturor masurilor necesare pentru
marcarea padurii in vederea taierii lemnelor pentru foc şi deserviorea acestora catre
populatie 2016-2017.
18. Au fost emise şi împărţite anunturi către populatie şi Asociatiile de Proprietari cu privire la
actiunile pe care trebuie sa le respecte pentru perioada de iarna , respectiv indepartarea
gheturilor si a zapezilor
19. Coordonarea persoanelor de la Legea 416/2001, apte de munca , beneficiare de ajutor
social, la lucrarile si actiunile de interes local conform planului intocmit în conformitate cu
prevederile art.6 alin.(7) si (8)din Legea 416/2001 cu modificările şi completările ulterioar.
20. Lucrări de intretinere a drumurilor,santurilor si podetelor
21. Lucrări de curăţire şi întreţinere a centrului oraşului Iernut
22. Lucrări de intretinere a spatiilor exterioare
23. Podeţele au fost decolmatate si intretinute corespunzator pentru o buna functionare.
24. Amenajat trotuare în cartierul Mihai Eminescu
25. Lucrări de toaletare a pomilor din parcurile şi cartierele din oraş
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26. Curăţat şanţuri şi rigole, pod Oarba de Mureş
27. 2 punţi de trecere la oarba de Mures
28. Staţiile de autobuze au fost dotate cu copertine noi
29. La ieşire din loc. Iernut către Ludus,pe partea stângă am dotat staţia de autobuz cu un
refugiu pentru cetăţeni
30. S-a curăţat şi igienizat parcul din Cartierul Mihai Eminescu Nou
31. S-au efectuat lucrări de pietruire la drumul către localitatea Sălcud şi în interiorul localităţii
32. S-au efectuat lucrări de pietruire la drumul către localitatea Deag şi în interiorul localităţii
33. S-au efectuat lucrări de pietruire în satul Cipău
34. S-au efectuat lucrări de pietruire în satul Oarba de Mureş
35. S-au efectuat lucrări de pietruire în satul Sfântu Gheorghe
36. Referitor la iluminatul stradal s-au efectuat lucrări de schimbare a lămpilor şi a becurilor
unde a fost cazul
37. Iluminatul de sarbatori a fost o alta preocupare a mea, aceasta realizându-se prin
montarea de ghirlande de becuri, figurine luminoase, perdele luminoase şi alte decoraţiuni
de sărbători
38. Arborarea drapelului României în faţa Parohiei Ortodoxe nr. 1 Iernut
39. În urma unor lucrări efectuate pe unele străzi ( str. N. Bălcescu, str. M. Viteazu, str. P.
Şandor, Cartier M. Eminescu Nou) s-a transportat pământul rezultat din aceste lucrări
40. Am colaborat cu forma de salubritate în vederea rezolvării unor probleme apărute
41. S-a transportat pâmânt la Parohia Ortodoxă nr. 2
42. Amenajarea unui spaţiu nou de joaca in acrtierul Mihai Eminescu Nou,
43. S-au efectuat lucrări de curăţenie şi igienizare la Căminele Culturale
44. S-a dotat piaţa cu containere suplimentare de gunoi
45. S-a dotat str. Horea , nr. 3 cu încă un container de gunoi, şi încă 3 containere la Cipau,
str. Gării
46. S-au efectuat lucrări la Podul din loc. Cipău, la parcul din loc. Cipău şi la Căminul Cultural
din loc. Cipău
47. S-au săpat şanţuri pe drumul către loc. Deag, Sălcud, cartier Mihai Eminescu Nou
48. S-au pietruit străzi în Iernut, la cimitir şi parelel cu strada Ştefan cel Mare şi str. 1 mai
49. S-a transportat şi împraştiat piatră pe str. Horea , nr. 3 şi la Cipău
50. S-a transportat şi împrăştiat drumul care se află în spatele străzii Vlad Ţepeş
51. S-a pietruit staţia de autobuz la ieşire din Iernut către Luduş, pe partea dreaptă
52. M-am implicat în asfaltarea şi executarea unui trotuar pe strada Mihai Eminescu
53. Alături de SVSU am participat şi implicat la o intervenţie de stingere a unui incediu de
proprorţii mari la fosta fermă de porci ISCIP.
54. Au fost realizare lucrări de vopsit pomi şi garduri a domeniului public de la Şcoala
Gimanzială Iernut şi Liceul Tehnologic Iernut
55. Referitor la iluminatulpublic au fost montate lămpi în central oraşului
56. Au fost montate panouri publicitare în satele aparţinătoare oraşului Iernut
57. A fost reparat coperişul Sălii de Sport din Iernut
58. Am purtat discuţii cu reprezentanţii Crescătorilor de Animale pentru a rezolva problemele
apărute.
59. Intretinerea zonelor de-a lungul drumurilor: cosirea resturilor vegetale, adunarea
gunoaielor
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60. Am participat la buna distribuire a alimentelor catre populatie , distribuite prin programul
POAD
61. M-am ingrijit de dotarea sectiilor de votare pentru buna desfasurare a alegerilor
parlamentare din 11 decembrie 2016.
Pe parcursul anului 2016 viceprimarul s-a implicat în rezolvarea problemelor ridicate de
cetăţeni atât pe stradă, cât şi la primărie.

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 Regulamentuluicadru 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.
In urma alegerilor locale din 5 iunie 2016, s-a constituit un nou Consiliul local, prin HCL
nr. 3/27.06.2016, constituit din 15 consilieri.
Consiliul local al oraşului Iernut a fost convocat anul 2016 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 2016 in calitate de primar, am initiat un numar de 157 de proiecte de
hotărâre fata de 190 de proiecte de hotărâre in 2015 si 157 initiate in 2014. De asemenea, in
2016 au fost adoptate 106 hotărâri de către Consiliul Local fata de 189 in 2015, respectiv 156
adoptate in 2014.
Dintre proiectele de hotarare propuse de catre mine Consiliului Local si aprobate de
consilieri, mentionez urmatoarele:
- HCL nr. 3/ 25.01.2016 - „Participarea unitatii administrativ teritoriale in calitate de membru
al Asociatiei GAL Podisul Tarnavelor la elaborarea si implementarea Strategiei de
Dezvoltare Locala (SDL) a teritoriului acoperit de GAL Podisul Tarnavelor pentru
perioada 2014-2020 , in vederea sustinerii proiectelor de dezvoltare rurala ce vizeaza
teritoriul administrativ al orasului”
- HCL nr. 6/ 25.01.2016 – „Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnicoeconomici privind Proiectul ,,Modernizare drum comunal DC 86 Iernut - Salcud, judetul
Mures"
- HCL nr. 7/ 25.01.2016 – Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnicoeconomici privind proiectul: ,,Extindere retea de canalizare ape uzate menajere in sat
Salcud si construire retea de canalizare ape uzate menajere in satele Cipau si Lechinta
- HCL nr. 8/ 25.01.2016 – Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind Proiectul
,,Alimentare cu apa 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
- HCL nr. 9/ 25.01.2016 - Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru proiectul: ,,Extindere retea de canalizare in orasul Iernut, strazile Gh.
Doja, P. Sandor, B-dul 1 Decembrie 1918 si cartier M. Eminescu
- HCL nr. 17/22.02.2016- Eliminarea taxei de urgenta pentru eliberarea certificatelor fiscale
pentru persoanele fizice si juridice
- HCL nr. 76/25.04.2016- Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind Proiectul
,,Modernizare strada George Cosbuc in orasul Iernut"-(indicatori financiari 544.899 lei )
- HCL nr. 77/25.04.2016- Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de
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investitii ,,Regenerare urbana Mihai Eminescu" in orasul Iernut, jud. Mures –(indicatori
financiari 757.694 lei)
- HCL nr. 86/30.05.2016- Aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de
investitii ,,Proiect integrat Cipau"- (indicatori financiari 2.527.604+tva, din care
Obiect 1 modernizare drumuri: 854.284 lei+tva
Obiect 2 – Camin, imprejmuire, amenajare loc de joaca 1.673.320 + tva)
- HCL nr. 12/ 18.07.2016 - „Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investitii Reabilitare Gradinită cu Program prelungit și curte aferentă” – total
investiție515.314,57 lei
- HCL nr. 22/ 18.07.2016 - „Acordarea titlului de ,,Cetatean de onoare al orasului Iernut post mortem" d-lui Radu Cristian Ovidiu”
- HCL nr. 31/ 29.08.2016 - „Aprobarea incheierii unor Protocoale de colaborare si
perteneriat cu Scoala Gimnaziala Iernut, Liceul Tehnologic Iernut, Cabinete medicale,
Politia orasului Iernut din orasul Iernut” – in vederea realizarii de campanii de informare si
prevenire in comunitate pe tematici pentru minori, tineri si familii.
- HCL nr. 36/ 29.08.2016 - „Aprobarea intocmirii unui Studiu de oportunitate in vederea
stabilirii modalitatii de atribuire a serviciului public de salubrizare al orasului Iernut”
- HCL nr. 43/ 26.09.2016 - „Dezmembrarea in 26 parcele, a imobilului proprietatea Orasului
Iernut, inscris in CF 50730 Iernut, in suprafata de 15800 mp, situat administrativ in
intravilanul satului Lechinta, jud. Mures”
- HCL nr. 44/ 26.09.2016 - „Emiterea acordului pentru investitia ,,Proiectare si executie
pentru realizarea Autostrazii Brasov-Tg-Mures-Cluj-Oradea, sectiunea 2A Ogra-Campia
Turzii, lotul 2 Iernut-Chetani: km 3 + 600-km 21+500”
- HCL nr. 80/ 31.10.2016 - „Aprobarea Programului de masuri pentru interventia in situatii
de urgenta pe perioada iernii 2016-2017”
- HCL nr. 84/ 28.11.2016 - „Aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2017”
- HCL nr. 85/ 28.11.2016 - „Aprobarea amenajarii unui patinoar in Parcul Central al orasului
Iernut in perioada decembrie 2016-februarie 2017”
- HCL nr. 88/ 28.11.2016 - „Aprobarea Planului de actiune pentru Energia Durabila a
orasului Iernut”
- HCL nr. 90/ 28.11.2016 - „Constituirea Comisiei Sociale de analiza a cererilor de locuinta
si repartizare a locuintelor, stabilirea numarului membrilor si atributiile acesteia”
- HCL nr. 100/ 19.12.2016 - „Aprobarea Planului de actiuni pe anul 2016 la nivelul orasului
Iernut”
- HCL nr. 101/ 19.12.2016 - „Aprobarea Planului Local de Actiune la nivelul orasului Iernut
pentru anul 2017 in vederea aplicarii Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a
cetatenilor romani apartinand minoritatii rome”
Dintre proiectele de investitii initiate de mine in anul 2015 și 2014, aprobate in Consiliul Local, sau finalizat in acest an, 2016, urmatoarele:
- ,,Modernizare strazi in orasul Iernut'' (HCL nr. 40/ 09.03.2015 )- investitie finalizata in anul
2016, in valoare de 5.404.585,48 lei
- „ Amenajare spatii verzi” , cartier 1 Decembrie 1918 (HCL nr.96/2009)– total investitie:
617.326,79 lei
- ,,Amenajare Parc de Agrement'' (HCL nr. 43/09.03.2015) oras Iernut – a fost dat in
folosinta in anul 2016, total valoare investitie:29,903 lei
- „ Construire pod peste valea Comlod in localitatea Lechința din orașul Iernut ( HCL nr. )
– total investiție: 458.059,73 lei
- Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare
trotuare in orasul Iernut, tronson I, II si III'' (HCL nr. 106/27.07.2015) – a fost finalizat in
anul 2016, total investitie: 526.706,10 lei
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Prin HCL nr 5/11.07.2016, s-au constituit comisiile de specialitate ale consiliului Local Iernutvalabile pentru urmatorii 4 ani, dupa cum urmeaza:
1. Comisia economica
2. Comisia juridica
3. Comisia de urbanism
4. Comisia sociala
5. Comisia de servicii
In cursul anului 2016, 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
Compartimentul Audit din cadrul U.A.T. orasul Iernut funcţionează în subordinea directă a
conducătorului entităţii publice, exercitând o funcţie distinctă şi independentă de activităţile
entităţii publice. Structura de audit intern din cadrul U.A.T. oraşul Iernut este organizată sub
forma unui compartiment.
Activitatea de audit public intern se desfasoara pe baza planului anual de audit conform Legii
672/2002 –privind auditul public intern si a normelor metodologice proprii privind exercitarea
activitatii de audit public intern, avizate de DGRFP Brasov .
Auditul public intern reprezintă activitatea funcţional independentă şi obiectivă, care dă
asigurări şi consiliere conducerii entităţii, pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor
publice, perfecţionând activităţile acesteia.
Ajută entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi
metodică ce evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat
pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare. Auditul public intern se
exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul Primăriei Orasului Iernut , inclusiv din
entităţile subordonate acesteia, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor, precum şi la
administrarea patrimoniului public. Auditul public intern ajută entitatea să- şi îndeplinească
obiectivele. Controlul ce se exercita prin această procedură este ulterior desfăşurării
operaţiunilor.
În cadrul Compartimentului Audit se desfăşoară activităţi de audit public intern pentru a
evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente
şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate..
Principalele rezultate privind activitatea de audit public intern de la nivelul Compartimentului
de Audit , au fost:
- realizarea integrală a misiunilor de audit cuprinse în Planul de audit intern aferent anului 2016
privind: modul de organizare a activităţii de achiziţii publice, activitatea de administrare a
ajutoarelor sociale, activitatea de gestionare a fondurilor alocate la cele două unităţi scolare ,
stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi stingerea prin executare silită a creanţelor fiscale;
- evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale a auditorului intern de către
persoanele din conducere prin completarea Raportului anual de evaluare a performanţelor
profesionale individuale pentru auditor;
-s-a întocmit raportul anual de audit public intern pe anul 2015 ;
-s-a elaborat planul anual de audit public intern pe anul 2017 ;
-s-a arhivat dosarele de audit public intern pe anul 2016.
Ca progrese rezultate în urma implementării recomandărilor se pot aminti:
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Îmbunătăţirea performanţelor entităţilor publice care au fost auditate;
Stabilirea clară a responsabilităţii fiecărei structuri;
Gestionarea mai clară a riscurilor şi evitarea acestora;

Compartiment Relatii cu publicul
Obiectivele principale ale activităţii desfăşurate în anul 2016 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 2016 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.
Ca si misiune a 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 obiective :
- 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
S-a procedat la :
Afişarea şi publicarea Buletinului informativ al instituţiei publice, care cuprinde
informaţiile de interes public ,comunicare din oficiu, prevăzute la art.5, din Legea
nr.544/2001;
Întocmirea şi afişarea Rapoartelor de evaluare şi rapoartelor de activitate anuale pentru
Legea 52/2003 şi Legea 544/2001;
Întocmirea şi afişarea raportului anual privind informatiile de mediu;
Afişarea proiectelor de act normativ, la afişier şi pe site-ul primăriei şi gestioanarea
propunerile,opiniile şi observaţiile persoanelor
S- a asigurat depunerea şi ridicarea coletelor primăriei oraşului Iernut, inregistrarea si
depunerea actelor care se trimit prin Posta Romana
In cursul anului 2016, inspectorul a oferit informaţii şi a îndrumat cetăţenii - în medie 2025 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 2016
au fost expediate 3292 de scrisori simple si 4120 scrisori cu confirmare de primire, restul
raspunsurilor fiind trimise prin posta electronica.
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S-a procedat la afisarea a unui numar de 25 publicatii de vanzari imobiliare. De
asemenea, s-a intocmit un numar de 18 procese verbale ca urmare a sedintelor Consiliului local
(12 sedinte ordinare si 5 sedinte extraordinare si 1 sedinta de indata).
Strict legat de relatia cu publicul este colaborarea cu serviciile primăriei privind colectarea
informaţiilor pentru audienţe, înscrierea şi participarea efectivă la audienţe. În anul 2016 în
audienţă la Primarul Orasului s-au înscris aproximativ 1250 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 2016, au fost înregistrate 11
solicitari în baza Legii 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public. Aceste
solicitari au fost depuse de 10 persoane fizice si 1 persoane juridice. La aceste cereri au fost
formulate răspunsuri în baza informaţiilor primite de la compartimentele din cadrul instituţiei si eu
fost transmise prin posta electronica. Aceaste solicitari au vizat informatii privind costurile totale
ale contractelor pentru deszapazire aferent perioadei de iarna 2015-2016, lungimea de km a
drumurilor acoperite de aceste contracte, caietul de sarcini aferent acestora, costul contractelor
pentru intretinere spatii verzi, lista cu toate terenurile din domeniul privat sau public
detinute/incentariate in cadrul UAT Iernut, daca au fost aprobate finantari nerambursabile in
baza Legii nr. 350/2005, cuantumul total al sumelor alocate de la bugetul public al primariei
pentru sarbatorirea zilei de 1 Decembrie , in perioada anilor 2012-2015, numarul de steaguri, ,
numele programului de contabilitate, costul anual de emntenanta a contractului referitor la acest
program, costul de achizitie, sponsorizarile pentru diferite evenimente, , persoane cu dizabilitati
angajate, rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de
inters public si raportul de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala
pentru anul 2016, lista cuprinzand documentele de ineteres public, sursele financiare, bugetul,
bilantul, programe si strategii, urbanism
În anul 2016 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 2016 la organizarea celor 5 dezbateri publice .
Primaria, cu sprijinul Compartimentului de Relaţii Publice a desfăşurat, in cursul anului
2016, 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 2016 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.
Obiectivul strategic al acestui compartiment a fost in 2016 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
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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 2017, 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.
Inca 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 pusă la dispoziţie de către
Ministerul Mediului şi acoperăo perioadăde 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 apeidin judeţ. Master Planul propune strategia judeţului în domeniul
gestionării deşeurilor, precum şi planul de investiţii pe termen lung care să asigure 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. 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 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 2016, în parteneriat cu SISTEM DE COLECTARE –
SLC MURES, 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 2016 au avut loc 2 actiuni de colecatre a DEEE-uilor, in luna
aprilie si luna octombrie si au fost colectate aprox. 6683 kg deşeuri DEEE. Tot in cursul anului
2016, a fost colectată de la populaţie o cantitate de 2201,90 tone de deşeuri municipale si
asimilabile, si au fost incredintate spre valorificare 12,229 tone pet-uri si 8,183 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
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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 2016 a fost trimis spre neutralizare 4 capete bovine decedate si 1 capate
cabalina decedata.
Amenajarea spaţiilor verzi intravilane devine o problema de mare actualitate, pe de o
parte datorită necesităţii de a asigura spaţii verzi de recreere, iar pe de altă parte din dorinţa de
reamenajare şi o mai bună întreţinere 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.
Au fost efectuate analize fizico-chimice si bacteriologice la fantani si izvoare publice din loc.
Iernut, Salcud si Deag, de catre Directia de Sanatate, in urma rezultatelor primite au fost
montate placute avertizoare APA NU ESTE BUNA DE BAUT !.
Pe tot parcusul anului 2016, 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 2016 au fost:
► Cu ocazia zilei Mondiale a Apei desfasurata pe intreaga planeta, sub egida Natiunilor Unite ,
in data de 21 martie impreuna cu elevii si cadrele didactice de la Scoala Gimnaziala si liceul
Tehnoloc Iernut s-a desfasurat o actiune de voluntariat de protectie a mediului, s-au strans
gunoie din oras, de la Monumentul Eroilor Oarbe de Mures, si de pe albia raului Mures. Cu acest
prilej elevii au prezentat esee si proiecte scrise / desenate cu titlul APA – ELEMENT ESENTIAL
AL VIETII, iar Priamria a oferit fiecarui participant cate o diploma, sperand ca a reusit sa atraga
atentia asupra importantei apei si gestionarea durabila si echitabila a resurselor de apa pentru a
contrubui la imbunatatirea conditiilor de viata prin sanse egale la apa.
► Pe pagina oficiala a Primariei si de Facebook a Primariei s-au publicat diferite anunturi cu
ocazia unoo evenimente cum ar fi : Ziua Mondiala a apei, Ziua Pamantului, Ziua Mondiala a
Mediului, Saptamana Mobilitatii Europene, Ziua circulate fara masini, Ziua Mondiala a Curateniei
etc.
► Cu ocazia celebrarii Saptamanii Europene a Mobilitatii , in data de 16 septembrie 2016,
impreuna cu elevii cadrele didactice de la Scoala Gimnaziala Iernut s-au desfasurat diferite
actiuni, si concursuri (In oras....fara masina mea! ) avand ca scop incurajarea locuitorilor oraselor
sa lupte impotriva poluarii atmosferice, s-au prezentat avantajele pe care le poate aduce mediului
inconjurator mersul pe bicicleta, pe jos, si a fost organizat un tur la localitatii cu bicicleta, au fost
impartiti fluturasi cu beneficiile mersului pe bicicleta. Au participat 60 de elevi.
►Cu ocazia zilei mondiale a curateniei, in data de 24 septembrie Primaria Iernut a participat
impreuna cu elevii cadrele didactice de la Scoala Gimnaziala Iernut si Liceul Tehnologic Iernut la
proiectul LETS DO IT, ROMANIA! in vederea protejarii mediului inconjurator intr-un mod
responsabil. La aceasta actiune au participat un numar de 102 persoane care au fost dotate cu
manusi si saci de unica folosinta. Au fost stransi 165 sacix90 litri. Tuturor celor prezenti Primaria
Iernut le-a acordat cate o diploma de voluntar.
► s-a intocmit Declaratia la fondul de mediu conform OUG nr.196/2005 privind Fondul de mediu
► s-a intocmit si trasmis lista cu informatiile de mediu
► Au fost efectuate activităţi de curătire a 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
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mediului, la aproximativ 40 persoane
► s-au desfasurat campaniile de curatenie de primavara ( 14 martie-25 martie ) si de toamna (
24 octombrie -04 noiembrie) , date la care pe langa gunoiul menajer au fost transportate si resturi
vegetale rezultate din gospodariile, respectiv gradinile cetatenilor, toaletarea pomilor etc.
► s-au efectuat lucrari de dezinsecţie şi deratizarea pe domeniului public, la pomii aflati in toate
cartierele din oras, parcuri;
► S-au efectuat lucrari de deratizare la toate containerele de gunoi din cartierele orasului
► S-au efectuat lucrari de dezinfectie si dezinsectie la locuintele sociale
► Au fost plantate flori si diferiti arbori pe domeniul public , in parc etc la care s-a aplicat lucari de
intretinere necesare
► 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 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.
► S-au facut propuneri in vederea intocmirii Calendarului targurilor, pietelor si oboarelor din
judetul Mures pentru anul 2017
► S-au completat diferite chestionare privind managementul deseurilor la solicitarea unor
autoritati
► S-a achizionat placute pentru inetrzicerea parcarii autovehiculelor in parcarea rezervata
microbuzelor scolare, intre anumite ore
► S-au emis adresa la toate persoanele fizice si juridice pentru luarea tuturor masurilor pentru
indepartarea zapezii in perioada de iarna 2016-2017
► Impreuna cu reprezentantii Garzii de Mediu-Comisariatul Judetean Mures s-au efectuat
contraole in urma depunerii unor sesizari
► La cererea unor locatari din cartierul 1 Decembrie 1918 s-au taiat copaci care reprezentau
pericol pentru populatie
► S-au procurat 150 buc. Indicatoare de securitate autocolante cu textul PASTRATI
CURATENIA ! care au fost montate pe toate cosurile si containerele de gunoi din oras si satele
apartinatoare
► Impreuna cu Asociatiile de vanatoare au fost luate masurile necesare in vedrea prinderii
vulpilor din oras, ca urmare a unor sesizari venite din partea cetatenilor
► 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 18 aprilie -15 mai si 15
octombrie-30octombrie 2016,
► S-a mediatizat si afisat materiale infomative cu privire la contextul epidemiologic in care riscul
pentru aparitia pestei porcine africane este masre si masurile de biosecuritate care trebuie
luate, ca urmare a solicitarii Institutiei Prefectului-Judetul Mures.
► Au fost emise adrese catre toate Asociatiile de proprietari din oras pentru luarea masurilor de
curatenie, igiena, intretinere spatiu verde din zona blocurilor unde locuiesc.
► S-a emis adresa catre Ocolul Silvic Ludus, in vederea luarii tuturor masurilor necesare pentru
parcarea padurii invederea taierii lemnelor pentru foc in deserviorea acestora catre populatie
2016-2017.
► au fost emise anunturi cu privire la efectuarea lucrarilor fitosanitare la copacii din oras ca
urmare a invaziei unei specii de omizi.
► S-a incheiat un acord de colaborare in vederea colectarii si valorificarii deseurilor de baterii si
acumulatori portabili, cu SNRB Bucuresti, in urma caruia Primaria Iernut si Scoala Gimnaziala
Iernut au fost dotate in mod gratuit cu recipienti/containere de colectare a bateriilor uzate,
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Primaria Iernut a promovat acest proiect , s-au efectuat poze , si s-a participat la un concurs Fii
un exemplu pentru comunitatea pe care o conduci! , fapt remarcat si in editia din luna aprilie 2016
a revistei ECOLOGIC mediu dezvoltare
► 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.
► Au fost emiese anunturi catre populatie si Asociatiile de Proprietari cu privire la actiunile pe
care trebuie sa le respecte pentru perioada de iarna , respectiv indepartarea gheturilor si a
zapezilor
► Hcl. Iernut nr. 110/2015 privind republicarea Regulamentului de gospodarire a orasului Iernut
si a satelor apartinatoare a fost modificat, respectiv au fost cuprinse si alte obligatii ale
cetatenilor cu privire la cresterea anuimalelor
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;
Pentru anul 2017 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,
accesarea unor fonduri pentru programul Compost prin care cetățenii ar putea beneficia, de
finanțări pentru gestionarea deșeurilor biodegradabile în propriile gospodării si a fondurilor pentru
poluarea cu nitrati, implicarea cetatenilor si elevilor la actiunile de protectie a mediului.

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al oraşului Iernut
Acest 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.
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)
rezultând 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 2016 ,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.
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Situatia centralizata a activității SVSU pe anul 2016 se prezintă astfel:
Din care :
COOPERARE
ISU
3-Tg.Mures
6-T-veni

3-T-veni
1-Sarmas

6 deblocari, salvari animale
Aplicatii, instruiri,
7 antrenamente, concursuri
profesionale

5*

TOTAL GENERAL

51

5*

3

3

3

9

11

80

14 –Tg.Mures
9- T-veni
1- Sarmas

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 2016 . 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 18-20% din numărul gospodăriilor cetăţeneşti, care deţin adăposturi pentru animale,
depozite de furaje, alte anexe gospodăreşti, care sunt mai vulnerabile la incendii.
Pregatirea si profesionalismul acestui serviciu a fost demonstrata si cu ocazia
concursurilor preofesionale la care au participat si in 2016, la care a ocupat locuri fruntase.
Ca dovada de apreciere a modului cum a actionat acest serviciu, precum si modul cum sia 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 locală
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
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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;
- Disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
- Protecţia mediului;
- Activitatea comercială;
Principalele obiective ale Serviciului pe linie de Ordine şi Linişte Publică, în anul 2016, 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.
Serviciul de paza la obiectivul Primaria Iernut, se executa de regula de catre portarul
angajat prin organigrama, care executa serviciul de luni pana joi intre orele 7,00-15,30, si vinerea
intre orele 7,00-13,00, sau de catre celelalte persoane din cadrul Servciului in situatia acordarii
de zile libere titularului postului sau in caz de concediu de odihna si de boala.
De regula, in teren actioneaza o patrula terestra, care participa la menţinerea ordinii şi
liniştii publice, în baza planului de ordine publică, in intervalul 06,00-22,00 zilnic, iar in functie de
resursele umane disponibile s-a actionat cu o patrula si in intervalul orar 22,00-06,00 formata din
doua persoane angajate ale serviciului sau patrula mixta format din lucrator al Politiei orasului
Iernut si un lucrator al Politiei Locale.
Patrulele executa serviciul de patrulare in cele trei zone de ordine publica stabilite prin
planul de ordine si siguranta publica aprobat anual prin hotarare de Consiliul Local Iernut, iar ca
regula generala in fiecare dimineata intre orele 7,30-8,00 patrula politiei locale actioneaza in zona
unitatilor de invatamant pentru cresterea gradului se siguranta a elevilor si a personalului didactic
si prevenirea delicventei juvenile, in care sens la nivel de oras exista un plan de actiune comun
incheiat intre Primaria Iernut, Politia orasului Iernut si Liceul Tehnologic, respectiv Scoala
Gimnaziala Iernut. Aceleasi activitati se desfoasoara zilnic si la iesirea elevilor de la cursuri,
respectiv la orele 12,00; 13,00 si 14,00.
Zilnic la ora 8,00 echipajul de serviciu al politiei locale este prezent la sediul primariei cu
ocazia semnarii condicii de prezenta de catre persoanele care beneficiaza de ajutor social si care
trebuie sa presteze actiuni sau lucrari de interes local, iar in timpul efectuarii acestor actiuni, la
solicitarea reprezentantului primariei care are in coordonare aceste persoane, verifica prezenta la
locurile de munca in scopul identificarii celor care dupa semnarea condicii de prezenta se sustrag
de la efectuarea activitatilor.
In functie de situatie si disponibilitati se efectueaza patrulari cu autoturismul din dotarea
serviciului si in satele apartinatoare orasului Iernut, ocazionate fie de deplasarea la anumite
sesizari, la solicitarea responsabililor de sat, sau prin planificarea acestor actiuni in graficul de
servicii.
In perioada campaniei agricole de toamna, au fost organizate actiuni de patrulare pe raza
orasului Iernut si a satelor apartinatoare, utilizand autoturismul din dotare, precum si 35 actiuni
de panda in zonele cultivate cu cereale, in scopul prevenirii sustragerilor de produse agricole.
Intregul efectiv al politiei locale a fost angrenat in cursul anului 2016 la paza panourilor de
afisaj electoral cu ocazia alegerilor locale din luna iunie si a celor parlamentare din luna
decembrie, actiuni finalizate fara evenimente deosebite, chiar fara probleme.
Pentru prevenirea faptelor de vagabondaj si cersetorie sambata si duminica intre orele
8,30-12,30 s-a executat 103 actiuni de patrulare in zona centrala si a locaselor de cult din orasul
Iernut.
Prin sistemul de patrulare s-a urmărit:
-respectarea prevederilor Legii nr. 61/1991R, privind ordinea şi liniştea publică;
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-respectarea măsurilor stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local date în competenţă,
combaterea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, un accent deosebit punându-se pe
activitatea de prevenire.
In cadrul actiunilor de patrulare au fost legitimate un numar de 38 de persoane. La toate
acestea se adaugă 22 misiuni de ordine la meciurile echipei de fotbal „CS Iernut”, aflată în Liga a
III-a.
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 132 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 4146 materiale reprezentand:
instiintari privind parcarile acoperite; anunturi catre asociatiile de proprietari; materiale de sedinta
consiliu local; afisari procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor transmise
spre comunicare de alte organe de constatare; instiintari catre agentii economici; instiintari de la
APIA; anunturi de angajare; afise; raspunsuri la diferite solicitari precum si felicitari adresate
populatiei cu ocazia Pastelui si Craciunului.
Personalul serviciului a luat măsuri legale privind prevenirea cerşetoriei, in care sens au
actionat in cazul a 74 de persoane la dispersarea acestora din zona centrala, biserici si
supermarket “PENNY”, iar persoanele in cauza, cu domiciliu in Cipau au fost indrumate si chiar
conduse catre domiciliu. La 59 dintre acestea au fost aplicate avertismente verbale, iar la un
numar de 15 persoane le-au fost aplicate amenzi din care 7 amenzi au fost aplicate parintilor
pentru neluarea masurilor de supraveghere a minorilor pentru a-i impiedica de la fapte de
cersetorie sau vagabondaj iar 8 amenzi au fost aplicate pentru apelare la mila publicului.
Intr-un numar de 146 de cazuri, personalul Politiei Locale a insotit personalul din alte
compartimente ale primariei in actiuni ca: supravegherea accesului vehiculelor si autovehiculelor
in piata de animale si de marfuri cat si pe caile de acces catre acestea; efectuatea de anchete
sociale; verificarea si reverificarea unor sesizari; asfaltarea strazilor din orasul Iernut si DC 119
Lechinta-Dateseni; 7 actiuni de capturare caini fara stapan impreuna cu o firma specializata din
Turda; ridicare pamant rezultat din colmatarea santurilor adiacente DN 15 in Iernut si Cipau;
aplicarea de marcaje rutiere in Iernut si Sfantu Gheorghe; ridicarea cadavrelor de animale de
PROTAN Codlea in situatii punctuale; sesizari privind prezenta vulpilor in 2 gospodarii ale
populatiei; inventarierea pagubelor cauzate de furtuna din luna iunie; distribuirea de alimente
acordate ca sprijin de U.E.; deratizare, dezinfectii si dezinsectii in parcuri, zone verzi si strada
Garii din Cipau, precum si in actiunea de internare intr-o unitate spitaliceasca a numitei Puchi
Ana Maria din Cipau, persoana bolnava psihic care a creat problem dupa cum se stie in sensul
ca devenea foarte agresiva pe fondul bolii de care suferea, fiind cazuri nenumarate in care s-a
dezbracat in central orasului sau a facut baie in fantana arteziana din parcul central.
Si in anul 2016 au fost cazuri in care echipe mixte formate din reprezentanti ai
compartimentului de protectia mediului si ai politiei locale s-au deplasat pentru verificarea
modului de crestere a animalelor in gospodariile populatiei in conditiile primirii de sesizari din
partea vecinilor pentru crearea de disconfort. Cu toate ca s-a limitat in anul 2015 prin HCL
numarul de animale ce poate fi detinut intr-o gospodarie in functie de zona unde este amplasata
gospodaria si de racordarea la canalizare, cu respectarea conditiilor prevazute de OMS nr. 119
din 2014, cresterea acestor animale chiar in limita impusa prin HCL creeaza in continuare
disconfort vecinilor in unele cazuri, si problema nu este rezolvata in continuare.
Având în vedere si un răspuns al SC AQUASERV SA Tg. Mures, prin care se arata ca
este interzisa deversarea in sistemul de canalizare publica a dejectiilor provenite de la animalele
crescute in gospodariile populatiei, consideram ca este necesara o noua abordare a cresterii
animalelor in gospodariile populatiei pe raza orasului Iernut, prin modificarea corespunzatoare a
HCL 110/2015 privind Regulamentul de gospodarire a orasului Iernut si a satelor apartinatoare.
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 18 masuri de ordine.
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Din partea cetățenilor au fost primite un număr de 199 sesizari, din care 30 scrise si 169
telefonic, care au fost verificate, luate masurile legale si intocmite raspunsuri catre petenti in
termenul legal privitor la cele formulate in scris.Sesizarile primite se refera la: pasunat cu animale
pe domeniul public; curatenie in curti(creare disconfort la vecini); scurgeri de ape reziduale din
gospodarii individuale pe domeniul public; prezenta caini fara stapan pe domeniul public; diferite
sustrageri de bunuri; utilaje pe domeniul public; scandaluri in familie; scandaluri in public; intrarea
pe drumurile publice cu autovehicule sau utilaje cu noroi pe roti; copii nesupravegheati; probleme
legate de vecinatati; parcari ilegale pe trotuar sau zone verzi; gunoi si resturi vegetale depozitate
pe domeniul public; cersetorie; obturare santuri drumuri publice prin araturi; constructii ilegale;
pasunat in terenuri atribuite altor beneficiari; agresiuni fizice; vanzari ambulante domeniul public
Solicitările de la persoane juridice se refera in principal la comunicarea de procese
verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor intocmite de alte organe constatatoare sau
invitatii din partea SPCLEP Iernut privind punerea in legalitate a persoanelor pe linie de evidenta
a populatiei.
Referitor la problema câinilor fără stăpân, in cooperare cu inspectorul de protectia
mediului din cadrul Primariei, lucratorii Politiei Locale au participat la sapte 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 77 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
aglomerari mari de persoane cum este cazul celor din strada Garii din Cipau sau str. Horea nr. 3
din Iernut.
Cu toate aceste greutati s-a reusit extragerea din principalele locuri frecventate de cainii
fara stapan, a unor exemplare care au prezentat pericol pentru persoanele care trecaeau prin
zona, acordarea de sprijin echipelor specializate in capturarea cainilor fara stapan fiind in
continuare in atentia noastra.
In luna noiembrie 2016 seful serviciului impreuna cu inspectorul de protectia mediului din
primarie au vizitat adapostul de caini apartinand primariei Tg. Mures, in scop de documentare, in
care sens s-a intocmit un raport prezentat primarului orasului Iernut.
Sesizarile care nu au fost de competenta Serviciului Politia Locala in totalitate, sau au
privit si alte aspect au fost redirectionate catre autoritatile competente conform prevederilor
legale.
Lucratorii Politiei Locale sesizandu-se din oficiu despre sustragerea de dale de pe aleea
ce leaga parcul din zona ANL a cartierului Mihai Eminescu de str. Petru Maior, 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 2016 s-au aflat inregistrate un numar de 50
mandate de executare a sanctiunii de prestare a unei activitati in folosul comunitatii, care nu au
fost puse in executare intrucat contravenientii nu s-au prezentat sa presteze munca in folosul
comunitatii, despre acest aspect fiind informate instantele emitente a mandatelor.
Incepand cu data de 05.12.2016, lucratorii politiei locale au asigurat zilnic 24 de ore, paza
patinoarului mobil din parcul central si a instalatiilor anexate acestuia.
In luna decembrie 2016 la nivelul serviciului politiei locale a fost implementat un sistem ce
permite accesul la bazele de date ale MAI in ceea ce priveste persoanele, autovehiculele,
persoane urmarite si auto furate, accesul in aceste baze de date efectuandu-se strict in probleme
de interes operativ, pe baza de chei de acces si cu justificarea in scris a fiecarei interogari.
Totodata in luna decembrie 2016 au fost instalate pe raza orasului Iernut un numar de 16
camere de supraveghere, astfel cum a fost stabilit prin hotarare de Consiliu Local, urmand sa mai
fie instalate in oras un numar de 4 camere de supraveghere si un numar de 8 bucati in satele
apartinatoare. Imaginile captate de acestea sunt stocate pana la 30 zile, sunt prelucrate conform
Regulamentului existent, in caz de nevoie, dupa care sunt sterse automat.
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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
in patru cazuri de furt, un caz de talharie si un caz de vatamare corporala.
Totodata au incheiat un proces verbale de constatare, privind sustragerea panoului de
publicitate de la un comerciant, autorii fiind identificati si predate organelor de politie nationala la
aproximativ 2 ore de la comiterea faptei(infractiune flagranta), precum si actele de sesizare
privind sustragerea de dale din cartierul Mihai Eminescu:
In ceea ce priveste constatarile agentilor de politie locala, concretizate in aplicarea de
sanctiuni contraventionale, rezultatele sunt dupa cum urmează:
-Avertismente verbale aplicate= 129, din care preponderent pentru: depozitarea de gunoi pe
domeniul public; producerea de zgomote in orele de liniste; pasunatul animalelor pe domeniul
public; parcari pe trotuare sau zone verzi; utilizarea necorespunzatoare a mobilierului stradal;
joaca pe drumurile publice; utilaje agricole pe domeniul public; animale in libertate pe domeniul
public; rascolit in tomberoanele de gunoi; nedotare carute cu sac colector; aprindere de foc si
ardere resturi vegetale; fapte de cersetorie; consum de bauturi alcoolice in locuri publice; detinere
si utilizarea de petarde in perioada sarbatorilor de iarna.
-Procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor intocmite= 112
-Contraventii constatate = 118.
-Amenzi aplicate
= 82
-Avertismente in scris aplicate = 32
-Valoare amenzi aplicate = 33.050 lei.
Din totalul proceselor verbale incheiate, un numar de 5 au fost contestate in fata instantei
de judecata, in doua cazuri plangerile au fost respinse, in doua plangerile au fost admise in parte
si inlocuita sanctiunea amenzii aplicata de agentul constatator cu sanctiunea AVERTISMENT, iar
intr-un caz actiunea este in stare de judecata. Mentionam ca nici un proces verbal din cele
contestate nu a fost anulat de instanta de judecata ceea ce denota ca au fost intocmite temeinic
si legal, activitatile de pregatire a personalului in ceea ce priveste intocmirea proceselor verbale
de constatare si sanctionare a contraventiiolor avand un efect benefic.
In ceea ce priveste numarul de procese verbale de constatare si sanctionare a
contraventiilor intocmite pe lucratori(anexa nr.4) se evidentiaza agentii Popa Raul, Sand Liviu si
Budian Paul, la polul opus fiind Sabau Ioan, personal contractual.
In cursul anului 2016 la nivelul serviciului nu au fost inregistrate fapte care sa conduca la
aplicarea de sanctiuni disciplinare in randul personalului.
Pe raza orasului Iernut nu au avut loc in anul 2016 evenimente soldate cu tulburarea
grava a ordinii si linistii publice.
Indicatorii de performata evaluati in anul 2016 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 2016, serviciul de evidenta a populatiei a desfasurat urmatoarele activitati
(indicatori statistici de performanta):
-Persoane luate în evidenţă la naştere – 163 ( vs. 166 -2015, 157-2014)
-Cărţi de identitate eliberate – 1390 ( vs.1411-2015, 1680-2014)
-Cărţi de identitate provizorii eliberate – 23 ( vs. 34 -2015, 25- 2014)
-Număr de elevi puşi în legalitate la împlinirea vârstei de 14 ani - 165 (vs. 185 -2015, 144-2014)
-Persoane verificate în R.N.E.P.– 3916 (vs. 6242 -2015, 5239-2014)
-Reşedinţe – 106 (vs.132 -2015, 150-2014)
-Controale efectuate în instituţii sanitare şi de protecţie socială : 12 ( vs. 12-2015, 15-2014)
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-Decese operate în baza de date 180 ( vs. 211-2015, 180-2014)
-Comunicări privind acte de naştere transcrise operate în baza de date – 23 ( vs. 20-2015, 182014)
-Menţiuni operative culese în baza de date – 343 (vs. 128-2015, 176-2014)
-Au fost transmise 246 invitaţii pentru persoane cu acte de identitate expirate (vs. 254-2015, 812014)
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 2016 s-au atins urmatorii indicatori statistici de performanta:
s-au inregistrat 53 de casatorii (vs. 54 in 2015) si 77 de decese ( vs. 96 in 2015);
menţiuni la exemplarul I : Operate: 221 mentiuni ( vs. 217 in 2015),iar in curs de aşteptare: 5 (
vs. 11 in 2015);
acţiuni în instanţă: - Rectificări – 3 ( vs. 4 in 2015);
schimbări de nume pe cale administrativă : 1, similar cu anul 2015
Transcrieri – 23 ( vs. 20 in 2015), alte cazuri ( divorţuri ) – 3 ( vs. 0 in anul 2015);
certificate eliberate: 218 ( vs. 361 in anul 2015), din care:
Naştere – 83 ( vs. 88 in anul 2015), Căsătorie – 90 ( vs. 91 in anul 2015), Deces – 108 ( vs. 182
in anul 2015);
extrase multilingve eliberate – 3 ( vs. 7 in 2015) din care: N: 2 (vs. 6, anul trecut -2015) C : 1 (
similiar ca in 2015), D: 0 ( similar cu anul 2015) .
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 2016 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.
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Conform dispozitiei Prefectului si tinand cont de legislatia administratiei publice locale,
precum si HCL nr. 102/19.12.2016 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii a
orasului Iernut, primaria are un numar de 124 de posturi – aparat specialitate primar dupa cum
urmeaza:
- 2 demnitari;
- 1 secretar;
- 6 functii publice de conducere;
- 37 functii publice de executie;
- 78 personal contractual.
La acestea, se adauga 11 posturi aferente serviciilor de asistenta sociala si sanatate.
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 2016, 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;
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
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Compartimentul Autorizare Activităţi Economice
În cursul anului 2016, au fost înregistrate în registrul de intrări–ieşiri al Compartimentului
Autorizare Activităţi Economice 109 de cereri/petiţii ( vs. 59 in anul 2015). Prin soluţionarea
cererilor/petiţiilor au fost vizate şi eliberate autorizaţii de funcţionare catre diversi agenti
economici, astfel:
autorizaţii emise : 7 (7 x 68 = 476 lei vs. 2040lei in 2015))
autorizaţii completate sau modificate : 3 ( 3 x 19 lei = 57 lei vs 133 lei in 2015 )
autorizatii modificate pentru avizarea orarului : autorizaţii suspendate pe o perioada de 3 ani : Pentru serviciile mentionate anterior, a fost încasată suma de 533 lei vs. 2173 lei in 2015
De asemenea, tot in anul 2016 au fost emise 4 autorizaţii pentru comerţ în piata orasului
( vs. 9 in anul 2015), în valoare totală de 272 lei si au fost vizate 24 de societati (vs. 41 in anul
2015) (24 x 34 lei= 816 lei vs. 1394 lei in anul 2015).
In plus, au fost vizate 94 de acorduri pentru puncte de lucru ( vs. 246 in anul 2015),
respectiv pentru prelungirea unor avize existente ( s-au vizat 12 acorduri referitoare la
alimentatie publica si 82 acorduri pt alte activitati economice) in valoare totala de 11.265,22 lei.
Au fost anulate 5 autorizaţii de funcţionare pentru puncte de lucru ( vs. 20 in anul 2015), la
cererea agentilor economici si au fost retrase din oficiu 120 acorduri de functionare pt
neprezentare la viza ( vs. 5 in anul 2015).
Totodata, in cadrul acestui compartiment, in anul 2016 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 a fost aplicata incepand
cu anul 2016 in functie 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 2016 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 2016 a fost : scurtarea termenului de eliberare a autorizaţiilor de
funcţionare cu 8%
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 2017, obiectivul strategic propus este „Respectarea principiilor comunicării,
transparenţei, eficienţei, participării, responsabilităţii, coerenţei în administraţia publică”.
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Serviciul Buget-Fintante
Serviciul Buget Finante a avut în decursul anului 2016 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.
√ 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

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 2016, dezvoltarea
comunitatii. Astfel, examinând fiecare componentă în elaborarea bugetului pe anul 2016, 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 2016, partea de
dezvoltare a comunitatii a avut major de suferit.
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In consecinta, bugetul anului 2016 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 2016 realizarea veniturilor curente peste
incasarile din anul 2015, 2014 si 2013, respectiv total venituri realizate anul 2016 =
16.079.884,24 lei, 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 1.278.794,87 lei în 2016 față de anul 2015,
cu 1.682.010,13 lei in 2016 fata de 2014, respectiv cu 2.816.884,24 lei fata de 2013. Obiectivul a
fost realizat în procent de 107,95 % 2016 vs 2015.
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 2016.
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 2016, Primăria Oraşului
Iernut a parcurs toate etapele pentru promovarea unui proces bugetar transparent.
Bugetul de venituri si cheltuieli al orașului Iernut a fost in anul 2016 la partea de
venituri de 19.917.164,66 lei, realizat in proportie de 84.34% fata de proiectul de buget pe anul
2016 , asa cum a fost aprobat de catre Consiliul Local al Orasului Iernut, respectiv de 22.805.000
lei.

Veniturile bugetului local pe anul 2016 in total de 19.917.464,66 lei, au provenit din:
A. Venituri curente : 16.079.884,24 lei
Venituri fiscale : 14.779.536.94 lei
-

Venituri nefiscale: 1.300.347,3 lei

B. Operatiuni financiare: 856.000 lei
- Sume din excedentul bug local pt finantarea ch.de dezvoltare –856.000 lei
C. Subventii

si venituri din capital : 2.909.459,11 lei

- Subventii curente: 2.730.499,44, din care:
-Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale sustinere proiecte fonduri externe – 10.984,
44 lei
-Subventii primite din Fondul de Interventie**) - 2.682.000 lei
-Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili
petrolieri – 16.269 lei
- Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii : 21.246 lei
- Subventii de la alte administratii: 178. 959,67 lei, din care:
- Subvenţii de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copii cu cerinte
educationale speciale integrati in invatamantul de masa – 16.156 lei
- Alte subventii primite de la alte administratia centrala pentru finantarea unor activitati –
162.803,67 lei

D. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari:
71.821,31 lei, din care:
-Fondul European de Dezvoltare Regionala: 71.821,31 lei
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Veniturile bugetului local 2016
14.61%

0.36%

4.30%
Venituri curente
Operatiuni financiare
Subventii
FEDR
80.73%

În totalul veniturilor pe anul 2016, structura veniturilor curente in anul 2016, in total de
16.079.884,24 lei, este, dupa cum urmeaza:

A. Venituri fiscale : 14.779.536,94 lei,, din care:
a. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital : 4.403.276,44 lei
b. Impozite si taxe pe proprietate : 2.745.990,83 lei din care:
-

Impozit pe cladiri pers fizice 396.362,5 lei
Impozit si taxa pe cladiri pers juridice 1.314.119,15 lei
Impozit teren persoane fizice 345.772 lei
Impozit si taxa pe teren persoane juridice 165.942,15 lei
Impozit pe terenul extravilan 352.322 lei
Taxe judiciare de timbru 22.757,9 lei
Alte impozite si taxe pe proprietate 148.715,13 lei
c. Impozite si taxe pe bunuri si servicii : 7.625.632,55 lei, din care :
Sume defalcate din TVA: 7.177.200 lei
Taxe pe servicii specifice: 145,45 lei
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de
activitati : 425.148,1 lei, din care: - Impozit pe mijloacele de transport 352.774,8 lei
- Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de
functionare: 107 lei
- Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii
bunurilor sau pe desfasurare de activitati: 72.266, 3 lei
Venituri din capital : 23.139 lei

B. Venituri nefiscale : 1.300.347,3 lei, din care:
a. Venituri din proprietate : 824.398 lei , din care:
- Venituri din concesiuni si inchirieri: 798.800 lei
- Alte venituri din proprietate: 25.598 lei
b. Vanzari de bunuri si servicii: 475.949,3 lei, din care:
- Venituri din prestari servicii 65.379 lei
- Venituri din taxe administrative,eliberari permise 14.105,59 lei
- Amenzi penalitati,confiscari : 242.768, 15 lei
- Diverse venituri 65.549, 56 lei
- Donatii si sponsorizari: 88. 200 lei
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Structura veniturilor curente 2016
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Structura veniturilor bugetare pe ultimii 3 ani, pe surse:

a. venituri proprii:
2016=9.758.684.24 lei
2015=8.439.395 lei
2014=8.341.696,69 lei
b. alte venituri:
2016 = 10.158.480,42 lei
2015= 6.361.694 lei
2014 =6.056.177,42 lei
Structura veniturilor bugetare pe ultimii 3 ani
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Cheltuielile bugetului local pe anul 2016 au cuprins finanţarea:
(a) administraţiei locale;
(b) Serviciului Public de Pază şi ordine;
(c)Serviciului Public de Asistenta Socială;
(d)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);
(f)a unor cheltuieli cu sănătatea;
(g)costurilor de salubrizare stradala, iluminat public, întreţinere a zonelor verzi si a domeniului
public al oraşului;
(h)a întreţinerii drumurilor si străzilor;
(i)a serviciului de transport public local;
Cheltuielile pe anul 2016 le voi prezenta pe doua secțiuni: funcționare si dezvoltare,
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astfel:

A. Cheltuieli- sectiunea functionare
Anul 2016 s-a incheiat cu un total de 13.796.188,28 lei cheltuieli la sectiunea de
functionare. Comparativ, in anul trecut 2015, acestea au fost in total de 13.962.906 lei, reusind
astfel sa reducem nivelul cheltuielilor de functionare cu 166.717,72 lei
Structura cheltuielilor –sectiunea functionare- se prezinta astfel:
1. Autoritati publice (executive) = 1,667,069.86 lei, din care:
a.cheltuieli de personal : 1,207,555.00 lei
b.bunuri si servicii: 459,514.86 lei
2. Alte servicii publice generale = 79,907.73 lei, din care:
a.Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor: 71.680,09 lei
b.Alte servicii publice generale : 8.227,64 lei
3. Dobanzi = 313.484,80 lei
4. Ordine publica si siguranta nationala = 650.702,32 lei, din care:
a. Politie locala : 315.130,60 lei
b. Protectie civila si protectie contra incendiilor : 335.571,72 lei
5. Invătământ = 6.058.623,29 lei, din care:
a.Cheltuieli de personal: 5.271.690,00 lei
b.bunuri si servicii: 735.271,28 lei
c.ajutoare sociale in natura:17.355,01 lei
d.burse: 34.307,00 lei
6. Sănătate = 305.023 lei, din care:
a. Serv. de sanatate publica: 55.023 lei
b. Alte institutii si actiuni sanitare: 250.000 lei
7. Cultură, recreere si religie = 960.198,79 lei, din care:
a.Biblioteca: 47.528,12 lei
b.Casa de cultura: 65.980,41 lei
c.Camine culturale : 21.383,19 lei
d. Alte servicii culturale: 211.531,16 lei
e. Sport : 316.899,26 lei
f. Intretinere gradini publice, parcuri si zone verzi: 168.565,65 lei
g. Servicii religioase: 37.500 lei
h. Alte servicii in domeniul culturii: 90.811
8. Asigurari si asistenta sociala = 1.329.387,91 lei, din care:
a. Asistenta acordata persoanelor in varsta: 128.609,91 lei
b. Asistenta sociala in caz de boala si invaliditati: 1.063.755 lei
c. Asistenta sociala pentru familie si copii: 20.030 lei
d. Ajutoare pentru locuinte: 33.000 lei
e. Ajutor social: 89.993
9. Locuinte, servicii si dezvoltare = 812.587,19 lei, din care:
a. Alte cheltuieli in domeniul locuintei (ANL-intret.): 21.433,75 lei
b. Alimentare cu apa:125.450,51 lei
c. Iluminat public:395.316,88 lei
d. Alte servicii in dom locuintelor serviciilor si dezv.:270.386,05
10. Protectia mediului = 556.200,66 lei, din care:
a. Salubritate: 1.330,98 lei
b. Colectarea, tratarea si distrug deseurilor: 495.942,20 lei
c. Canalizare si tratarea apelor reziduale: 58.927,48 lei
11. Actiuni generale economice = 13.924,60 lei, din care:
a. Prevenire si combatere inudatii si ingheturi: 13.924,60 lei
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12. Transporturi = 1.049.708,13 lei, din care:
a. Drumuri si poduri: 246.222,66 lei
b. Strazi: 731.376,51 lei
c. Alte cheltuieli in domeniul transporturilor: 72.108,96 lei
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B. Cheltuieli – sectiunea dezvoltare:
Finantarea cheltuielilor de investitii pentru anul 2016 a fost asigurata din venituri proprii si din
fonduri de la Autoritatea fondul de mediu- pentru proiectul Spatii verzi – cartier 1 decembrie
1918”.
Totalul cheltuielilor –sectiunea dezvoltare locala, de 2.903.939,01 lei este aproape dublu fata
de anul trecut, 2015, cand a fost de 1.842.687 lei. Structura chletuielilor pe secțiunea
dezvoltare se prezintă astfel:
1. Autoritati publice: 0 lei versus 56.321,46 lei în 2015
2. Invatamant : 571.873,19 lei versus 723.896,27 lei în 2015
3. Cultura,recreere si religie : 216.782,21 lei versus 14.310,38 lei în 2015
4. Locuinte,servicii si dezvoltare publica :231.239, 90 lei versus 526.581,77 lei în 2015
5. Transporturi (strazi) : 1.884.060,71 lei versus 521.577,21 lei în 2015

Cheltuieli-sectiunea dezvoltare 2016 vs 2015
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10,000
1,000
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Autoritati publice
Cultura,recreere si religie

Invatamant
Locuinte,servicii si dezvoltare publica

Transporturi

Plățile au fost efectuate in limita creditelor bugetare , pe destinatiile stabilite, respectanduse reglementarile privind angajarea , lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor.
Sumele aprobate la partea de cheltuieli , prin buget, in cadrul carora s- au angajat,
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ordonanțat, 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.
Dacă luăm total venituri din impozite si taxe persoane fizice si juridice anul 2016 =
3.194.423,38 lei, si total cheltuieli pe „ invățământ”, „locuinte,servicii si dezvoltare”, precum si
„transporturi ” = 4.472.153,21 lei, am putea spune ca practic, s-au întors în comunitate per capita
140%.
Dacă ținem cont că la recensamantul din 2011 au fost inregistrati 8705 locuitori, am putea
spune că media impozitului colectat de la persoanele fizice in 2016 ( 1.691.223,08 lei) a fost de
194,29 lei per locuitor. Beneficiul investițiilor în comunitate, raportat la acelasi numar de locuitori,
respectiv 8705, in anul 2016 a fost de 513,75 lei per locuitor, in timp de in anul 2015 a fost de
211.7 lei per locuitor. Rezida faptul ca nu numai banii dati de contribuabil ( persoana fizică) s-au
intors 100% in comunitate sub forma de investitii locale, ci chiar mai mult decât dublu : 265%.
Ținând cont de cele prezentate, concluzionăm ca bugetul primăriei a fost eficient
instrumentat, având in centrul acțiunilor administrației publice locale, ca în fiecare an,
comunitatea, cetățeanul – plătitor de taxe și impozite.

Investitii în comunitate- o promisiune ce se concretizează an de an, din 2008 încoace
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 lânga venituri, gradul de dezvoltare a unei comunitati poate fi măsurat prin nivelul
accesului la serviciile de canalizare, apa potabila, educație, energie termică sau transport.
Pentru ca aceste servicii să existe, este necesară construirea de infrastructura specifică. Astfel
că, si in 2016, ca de 9 ani încoace, prioritar a fost pentru mine ca și primal al tuturor cetățenilor,
să continuăm investițiile în acest domeniu- așa 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 sa pornit 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 2016, 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 de mai sus.
Cu privire la investitiile referitoare la dezvoltarea durabilă a orașului, vor fi alocate în
continuare fonduri din veniturile bugetului general al Consiliului Local pe anul 2017 (contributie
proprie 100% sau cofinantarea în proiecte pe fonduri structurale sau fonduri guvernamentale),
pentru activităţile gestionate de Primaria Orasului Iernut şi anume:
1. Pentru derularea programului de ecologizare şi de salubrizare a orasului
Anul 2017 ne va aduce, sperăm, un operator nou pe colectare selectivă a deșeurilor- în
respect cu Master planul pe deșeuri pe județul Mureș, la care ne-am aliniat, odată cu intrarea
noastra in ADI Ecolect.
Pe de altă parte, ca în fiecare an, suntem preocupați de informarea cetățenilor permanent
pe acest subiect, și avem ăn vedere ample campanii, atăt la nivelul de învățămănt, cât și la
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fiecare locuitor- plătitor a taxei de salubrizare.
2. În domeniul educaţiei (învăţământ)
a. 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. Astfel, avem in vedere:
- finalizarea în anul 2017 a lucrărilor începute în 2016 la Căminul cu program prelungit,
- introducerea sistemului de termoficare la Gradinița din Sălcud,
- clădirea inceputa in 1994- Gradinita cu 8 grupe, care dorim s-o transformam in Scoala clasele
0-IV. Astfel, în 2016 am efectuat o expertiză tehnică și Documentația de avizare a lucrărilor, iar în
2017 ne propunem să obținem finanțare pentru a reusi demararea lucrărilor la acest obiectiv de
investiții
-amenajarea curtilor interioare a scolilor: la Coreea, intenționăm să facem o baza multisportivă,
din fonduri proprii sau guvernamentale
- Alocarea de fonduri pentru îmbunătăţirea condiţiilor din învăţământul gimnazial și liceal, astfel
încât să asigurăm un sistem de educaţie de elită- vom depune țn acest sens solitări de finanțare
la MDRAPFE- pentru obținerea de fonduri (dorim să schimbăm mobilierul, sa dotăm școlile cu
laptopuri, videoproiectoare, table magnetice, etc.)
b. 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 în decursul anului 2017 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 2017,amintim:
- 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
- Modernizare str. G. Coșbuc, oraș Iernut- investiție demarată în 2016
- Proiect integrat Cipău – modernizare drum (cel de lângă școală)
- Modernizare str. Garii- Cipău
- Modernizare DC 119 Lechința Dătășeni- investiție demarată în 2016
De asemenea, ne-am propus țn anul 2017 să continuăm investițiile în 2016 referitoare la
transportul public, respectiv stații de autobuz, etc.
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, culturii si sportului
-reabilitare terenuri de sport in Coreea
- vom aloca babâni pentru studiu de fezabilitate „pistă de bicicliști”
6. Alocarea în continuare a unor sume din bugetul local pentru execuţia lucrărilor
aferente reţelelor de apă şi canalizare, precum și branșamente de apă /canal, 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 Cipaufinalizare proiect ( început prin OUG 7 în anul 2006).
-„Rețea de canalizare, branșamente și stație de epurare a apelor uzate în satul Cipău , UAT
Iernut, județ Mureș"
-„Extindere rețea de canalizare menajeră, stație de epurare și branșamente la rețelele de apă și
canalizare în satul Sălcud , UAT Iernut, județ Mureș"
7. Locuinţe: Pentru acest capitol bugetar se vor aloca in continuare bani pentru
realizarea
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următoarelor programe :
a. reabilitare termică a 4 blocuri prin fonduri UE
c. Blocuri de 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 Cultură pentru
cetăţenii din comunitatea noastra.
-vom propune colaborarea cu Consiliul Județean Mureș in vederea reactivării taberei de
sculptură, respectiv reabilitarea Monumentului de la Oarba de Mureș (in vederea pregătirii
manifestațiilor ce vor avea loc cu prilejul împlinirii a 150 de ani la la 1918)
- vom depune solicitare de finantare a proiectului : Construire Cămin Cultural, amenajare loc de
joacă – în satul Cipău
-Vom accesa fonduri europene în vederea reabilitării Casei de Cultură din orașul Iernut
-De asemenea, vom aloca bani din bugetul local pentru lăcaşurile de cult.

Compartiment Cultura, Recreere si Religie
Cele mai importante activități socio- culturale în orașul Iernut, din anul 2016, se regăsesc în
continuare:

15 Ianuarie – Ziua Culturii Naționale
Organizat de Primărie (prin bibliotecă) împreună cu Cercul Astra, Șc. Gimnazială Iernut, Palatul
Copiilor Tg. Mureș Filiala Iernut, evenimentul a găzduit elevi, profesori dar și admiratori ai
versurilor eminesciene, adulți sau copii care au recitat din poeziile nemuritoare sau au cântat
melodii după versurile marelui poet.

24 Ianuarie – Ziua Unirii
Locuitorii orașului s-au adunat în fața Casei de Cultură pentru a sărbători Mica Unire. S- a încins
hora în care adulții ( profesori- angajații primăriei- simpli trecători), participanți an de an la
eveniment înainte de 1989, au rememorat pașii apoi i-au transmis tinerilor de la școlile din oraș.
Organizatori : Primăria, Casa de Cultură – Biblioteca Orăşenească

1 Martie - Ziua Bibliotecii Iernut
S–a încheiat proiectul educaţional –“ Ion Creangă , cel mai frumos mărţişor” prin care elevii
claselor I A şi B l- au omagiat pe autorul „Amintirilor din copilărie.” Cele 8 activităţi cuprinse în
proiect au loc la bibliotecă sau în sala de clasă începând cu data 1 februarie. La 1 martie, la
bibliotecă, s- au înmânat diplomele participanţilor. Aceştia au vizionat filmul “Amintiri din
copilărie” şi biografia autorului.

8 Martie – Ziua Internaţională a femeii
Organizat de bibliotecă şi cercul Astra, evenimentul a omagiat femeia. Profesorul Alina Alecu şi
elevii clasei a VI a de la Şcoala Gimnazială Iernut au prezentat biografii ale celor mai cunoscute
femei din România.

19 Martie – Earth Hour
Eveniment voluntar de mediu care a avut loc în parcul central al orașului Iernut, la data de 19
martie 2016. Participanţii au adus lumânări, lasere, lanterne iar primăria a asigurat torţe pentru a
lumina parcul pe parcursul marşului organizat pentru a ne alătura şi noi tuturor celor care își
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doresc un viitor mai curat pentru Terra. Organizatorul, primăria, a luat măsuri pentru a fi întrerupt
iluminatul public timp de o oră, de la 20.30.

28 Martie - Festivalul de Teatru “Gong”
În data de 28 martie 2016, ora 13, la Casa de Cultură Iernut a avut loc Festivalul Zonal de Teatru
pentru elevi„GONG”, prima ediţie, activitate cultural- artistică ce s-a desfășurat pe două secțiuni recitare şi teatru. Au fost 4 categorii de vârstă: preșcolari, ciclul primar, gimnaziu și liceu.
Evenimentul a avut un succes neaşteptat luând prin surprindere organizatorii. S- au înscris 28 de
formaţii din toată zona. Trofeul a fost câştigat de Palatul Copiilor Tg. Mureş.
Primăria a asigurat condiţii optime desfăşurării evenimentului.

1 – 7 Aprilie – Săptămâna lecturii
Tinerilor vizitatori li s- a făcut cunoştinţă cu autorii români de cărţi pentru copii. Ei au vizionat, la
sediul bibliotecii, mai multe filme autobiografice sau după operele scriitorilor români cunoscuţi din
manuale. Au participat elevii claselor I – VIII de la Şcoala Gimnazială Iernut.

18 – 19 aprilie - Şcoala altfel
Biblioteca a prezentat elevilor de la Şcoala Gimnazială Iernut un film- biografie a scriitorului M.
Sadoveanu şi filmul “ Dumbrava minunată. “ Liceenii au vizionat “ Împăratul muştelor”şi au
discutat despre lecția socială aferentă filmului .Profesori și elevii au la dispoziție o serie de cinci
activități. Prima activitate vizează înțelegerea filmului, a narațiunii și a contextului în care este
plasată acțiunea. Cea de-a doua este o activitate de grup al cărei scop este identificarea
stereotipurilor de gen generate sau susținute de filmele vizionate de elevi . Activitatea numărul
trei pornește de la o secvență din film și propune spre discuție traumele suferite de personajele
din film din cauza negării individualității și drepturilor omului. În următoarea activitate veți
descoperi cum inegalitatea de gen și stereotipurile îi pot afecta pe oameni iar ultima activitate
conține un exercițiu în care elevii sunt împărțiți în grupuri și lucrează în echipe pentru a identifica
transformările prin care trec eroii şi argumentarea acestora.

22 Aprilie – Lansare de carte
– “Credinţă întru vindecare sau vindecare întru credinţă”, autor Maria Dorina Paşca. Evenimentul
a avut loc la Biblioteca Orăşenească.

29 Aprilie - Ziua Mondială a Dansului
A avut loc un spectacol de dans la Casa de Cultură. Acesta a fost susţinut de ansamblul
Iernuţeana dar şi de trupele de dans sportiv Apollo şi street- dance Energy Kids şi New
Generation.

9 Mai - Ziua Victoriei şi a Comemorării Eroilor
Primăria a organizat depunerea de coroane la monumentele eroilor din raza oraşului Iernut. Au
participat detaşamente de la Garnizoana din Tg. Mureş dar şi oficialităţi ale judeţului şi oraşului.

26 Mai – Pe urmele lui Macedonski
Evenimentul a fost organizat de Biblioteca Orăşenească împreună cu cercul Astra. Prezentarea
biografiei scriitorului şi a operei sale a fost prezentată de prof. Monica Pop.

1 iunie – Ziua Internaţională a copilului.
Soarele ne-a zâmbit de dimineață, trenulețul și bungee - jumping - ul au fost instalate.
Teatrul interactiv ” Capra cu trei iezi” a încântat 400 de copii, spectatori energici care au aplaudat,
au tropăit, au râs și s-au bucurat alături de actori.
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La ieșire, în holul Casei de Cultură, școlarii de la clasele 0- IV își așteaptă colegii cu o expoziție
de desene și pictură cu tema ” 1 iunie” - Liber la copilărie” și cu prăjiturele oferite de sponsori. În
timp ce pe aleile din parc se aud cântecele pentru copii, micuții se distreză făcând poze cu
personaje din povești sau din desene animate din lemn montate printre copaci. Trenulețul a
funcționat non- stop, trambulina la fel .
Desenele cu cretă colorată pe asfalt și baloanele colorate au creat decorul potrivit pentru recitalul
lui Andrei Bocheș, elev la Școala de Arte.
Organizator al evenimentului a fost Primăria Iernut.

12- 14 August – Zilele oraşului Iernut
Primăria a organizat spectacole de teatru, muzică, meciuri de fotbal, foc de artificii dar şi lansări
de carte. Anul acesta, trei scriitori iernuţeni ne- au prezentat noile lor creaţii: C. Mărginean, G.
Luca şi R. Chiper.

26 august – 100 de ani de la intrarea României în război
Pentru a marca cum se cuvine demersul nobil de cultivare al memoriei eroilor, Prefectura Mureș
și Garnizoana Tg. Mureș, în colaborare cu Consiliul Județean, Primăria Municipiului Tg. Mureș,
Primăria Reghin și Primăria Iernut au organizat concomitent în cele 3 orașe, azi, 26 august 2016
ceremonii militare și religioase de rostire solemnă a numelor eroilor căzuți în Primul Război
Mondial.

29 Septembrie – George Coşbuc
La Biblioteca Orășenească Iernut a fost organizat un moment de aducere aminte a celui ce a fost
numit poetul țărănimii – George Coșbuc. Membrii Cercului ASTRA "Alexandru Macarie” din
Iernut au sărbătorit, împreună cu oaspeții lor, împlinirea a 150 de ani de la nașterea poetului.
Doamna Veturia Cormoș, profesoară de limba și literatura română la școala din localitate ( acum
pensionară ) a impresionat invitații prin prezentarea biografiei lui Coșbuc dar și prin ”spectacolul”
de înaltă calitate regizat de dânsa. Recitatori talentați au citit din versurile nemuritoare. Elevi,
studenți, profesori sau preoți, ingineri, functionari sau oameni pur și simplu îndrăgostiți de creația
poetică a bardului din Năsăud, au recitat sau au cântat melodii după versurile lui Coşbuc. Actorul
Rudy Moca a interpretat desăvârșit pe câțiva din eroii lui Coșbuc.

28 Octombrie – Shakespeare
Marele dramaturg englez a fost omagiat de Biblioteca Orăşenească Iernut şi membrii cercului
Astra la 400 de ani de la moarte. Activitatea a avut loc la sediul bibliotecii. Au fost prezentate nu
numai biografia şi opera lui dar s- a putut viziona un fragment din opera Hamlet. În încheiere,
muzica din Romeo şi Julieta interpretată de Richard Clyderman, a fost ascultată cu plăcere de
participanţii la eveniment.

1 Decembrie - Ziua Naţională a României
Primăria a organizat depunerea de coroane la care au participat oficialităţi ale judeţului şi oraşului
dar şi un spectacol de muzică patriotică cu solişti iernuţeni.

5 Decembrie - Târgul de Iarnă ediţia a VIII a
Acest eveniment este un festival prin care promovăm obiceiurile şi tradiţiile de Crăciun. El
cuprinde o expoziţie cu vânzare a produselor create de școlari, preșcolari şi tineri CES
(ornamente decorative şi podoabe pentru pomul de Crăciun) şi un program artistic (colinde, dans,
piese de teatru, etc.) prezentat de aceştia pentru întreaga comunitate. În același timp este un
eveniment caritabil care dorește să implice întreaga comunitate pentru a aduce bucuria
sărbătorilor și în casele copiilor dezavantajați.
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Obiectele decorative prezentate în cadru expoziţiei au fost cumpărate de către vizitatori
iar sumele obţinute au fost donate în scop caritabil unor familii nevoiașe cu copii, cu ocazia
sărbătorilor de iarnă.

21 Decembrie – Spectacol de Colinde
Primăria a organizat un spectacol de colinde şi tradiţii de Crăciun. Au participat ansamblul
“Iernuţeana” , „ New Generation” si „Energy Kids”. Elevii claselor V – VIII de la Şcoala Gimnazială
Iernut au interpretat colinde , pluguşorul, sorcova, capra.

Serviciul Public de asistenta sociala
1.Centrul de ingrijire la domiciliu
Centrul de ingrijire la domiciliu isi dedica intreaga activitate unui numar de 20 de persoane in
varsta. Activitatile desfasurate in anul 2016 au fost numeroase, cateva dintre ele sunt mentionate
mai jos:
-procurarea medicamentelor pentru persoanele in varsta
-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 2016 s-au intocmit 41 dosare noi , respectiv 41 anchete la dosar;
√ Întocmirea Dispoziţiilor primarului pt. stabilirea a 41 de dosare/2016 privind primirea de ajutor
social, modificarea a 27 de cazuri, precum si suspendarea ajutorului social pentru 85 de
persoane, repunere 52 dosarea ajutor social si incetare ajutor social: 40 de dosare;
√Anchete sociale prezentate spre aprobare Primarului, cu propunerea de acordare de ajutoare
de urgenţă – 2 cazuri; au fost aprobate in anul 2016 prin HCL ajutoare de urgenta in valoare de
1.200 lei
√ Întocmirea lunara a listei persoanelor apte de muncă si numărul orelor de efectuat în folosul
comunităţii ; Total persoane apte de muca 101/2016; total numar ore efectuate in fololosul
comunitatii aproximativ 48.497 ore/2016.
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 noiembrie 2015-martie 2016:
√ în baza Legii 416/2001 –87 dosare
√ cf. OUG 70/2011 – total dosare : 376, din care:
- Lemne – 76 dosare
- Gaze naturale – 300 dosare
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In toate situaţiile s-a completat Dispoziţiile primarului privind sumele aprobate pt. Lemne si gaze
naturale.
2. Preluarea Cererii şi Declaraţiei pe proprie răspundere pt. acordarea ajutorului pt.
încălzirea locuinţei cu gaze naturale si lemne pe perioada sezonului rece noiembrie
2015-martie 2016: 327 cereri

c). 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 108 de anchete, astfel:
- bani de liceu
13 anchete
- burse sociale
22 anchete
- divorţ
19 anchete
- handicap adulţi 37 anchete
- handicap minori
17 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 - 13 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 : total 52 cazuri, din care: 42 dosare pentru indemnizatie cresterea copilului si 10
dosare pentru stimulent de insertie pentru cresterea copilului
√ Primirea dosarelor in vederea obtinerii alocatiei de stat pentru copii – L61/1993 si transmiterea
acestora la Agenţia Judeţeană pt. Prestaţii Sociale Mureş: 89 cazuri
√ Distribuirea de alimente provenite din stocurile UE, pentru persoanele defavorizate pentru un
număr de peste 1.454 beneficiari.
√ cu privire la Programul de constructii locuinte sociale, derulat in conformitate cu prevederile
Legii Locuintei nr. 114/1996: s-au primit 74 de solicitari in anul 2016.

d.) In baza Legii nr.248/2015 –privind stimularea participarii in invatamantul prescolar
al copiilor din familiile defavorizate :
- in 2016 s-au intocmit un numar de 6 dosare, respectiv 6 anchete sociale si 6 dispozitii de
acordare a stimulentului educational;
- numar beneficiari copii: 9
- dispozitii de suspendare a stimulentului educational: 1;
- dispozitii de incetare a stimulentului educational: 1;
- numar tichete sociale pentru gradinita distribuite: 22;
- valoarea totala a tichetelor sociale: 1.100 lei
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 2016 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
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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
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 2015
Rezultate: numarul actiunilor de control s-a dublat in anul 2016 fata de 2015.
Evidenta documentelor care au fost intocmite si eliberate pentru anul 2016:
Autorizatii de construire/desfiintare
-total 37 de autorizatii din care 34 de autorizatii de construire si 3 autorizatii de desfiintare versus
anul 2015, in care am avut: 40 de autorizatii din care 36 de autorizatii de construire si 4 autorizatii
de desfiintare
Certificate de urbanism
-total 99 de certificate de urbanism, in coparatie cu anul 2015, in care am avut total 80 de
certificate de urbanism, din care nr.61-anulat
Autorizatii de spargeri
-3 autorizatii de spargeri versus 12 autorizatii de spargeri cate au fost in anul 2015.
Suma incasata din autorizatii spargeri – 6.000 lei
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;
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-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

Compartimentul Achizitii Publice
Pentru anul 2016, 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.e-licitatie.ro.
Obiective specifice:
1. Eficientizarea achiziţiilor publice prin :
■ achiziţia prin mijloace electronice, de bunuri servicii, lucrări.
■ finalizarea procedurilor prin derularea offline, prin licitaţie electronică
■ prin derulare online a procedurilor de achiziţie publică.
2. Respectarea principiilor comunicării, transparenţei, eficienţei, participării, responsabilităţii în
administraţia publică prin:
■Publicarea anunţurilor de intenţie, participare, atribuire, a invitaţiilor,
■ Publicarea rapoartelor semestriale privind achiziţiile publice,
■Publicarea programului anual al achiziţiilor publice.
Total achizitii pe anul 2016 conform datelor din contabilitate a fost de 5.015.748.35 lei (bunuri,
servicii, lucrări).
În urma întocmirii Programului Anual al Achiziţiilor Publice şi a actualizării acestuia, în
funcţie de Bugetul Local pe 2016 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;
- 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
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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%.
În urma obținerii avizului ANFP 40412/2016, in luna septembrie s-a creat Biroul de
achizitii, iar la sfarsitul anului s-a angajat o persoana cu responsabilităti pe achiziții. Astfel, se va
intocmi cu celeritate – Conform noii legi pe achizitii publice L98/2016- Strategia anuala de
contractare, respectiv Planul Anual de achizitii pe anul 2017.

Compartimentul Agricol
Registrul agricol
- transcrie în Registrul Agricol Anual al oraşului Iernut toate poziţiile de rol agricol ce totalizează
în prezent 3735 poziţii de rol agricol din care 2756 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 2016 s-au efectuat şi eliberat:
-111 de certificate de producător vs. 150 în 2015 și 110 in 2014
-430 de adeverinţe cu suprafaţa de teren pentru APIA vs 450 în 2015 și 730 în 2014;
-515 adeverinţe C.I. vs 500 în 2015, respectiv 520 in 2014;
-1400 adeverinţe componenţa familiei vs 1500 în 2015 și 50 in 2014;
-60 deschideri poziţie regristru agricol vs 80 in 2015 si 20 in 2014;
-60 modificări poziţie rol conform contract vânzare cumpărare, act donaţii, contract întreţinere,
sentinţe civile vs 70 in 2015 si 15 in 2014.
Alte activitati desfasurate pe parcursul anului 2016 au fost:
-au fost eliberate 460 adeverinte cu date registrul agricol pentru completarea dosarelor de
rechizite si burse scolare sau bani de liceu vs 475 in 2015 si 80 in 2014;
-au fost eliberate 300 adeverinte cu date registrul agricol pentru incheierea unor contracte cu
telefonia mobila vs 320 in 2015 si 240 in 2014;
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- au fost eliberate 50 adeverinte cu date registrul agricol pentru autoritati locale de Spania, Italia,
Germania in vederea acordarii ajutorului de somaj vs. 50 in 2015 si 30 in 2014;
- au fost eliberate 390 adeverinte cu date reg. agr. Pentru completarea dosarului ajutorului de
incalzire vs 394 in 2015 si 503 in 2014;
-au fost eliberate 1100 adeverinte cu date reg.agr. pentru completarea dosarelor de ajutor social
si alocatia de sustinere a familiei vs 1200 in 2015 si 1300 in 2014;
-s-a eliberat documentatia necesara in vederea accesarii Masurii 112, pentru 8 dintre tinerii
fermieri (adeverinte,copii de pe Reg.Agr) vs 12 in 2015 si 4 in 2014;
In 2016 nu s-a trimis nici o notificare privind declararea anuala a registrului agricol, similar
ca in anul 2015, in comparatie cu anul 2014 cand s-a trimis 1 notificare.

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 2016 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 21 strazi, dar si sa
amenam parcari (aproape 100 locuri de parcare acoperite, si tot atatea descoperite) , in fiecare
cartier, dar si in centrul orasului. Reuşim prin eforturi proprii să dăm comunităţii ce e al
comunităţii, adică imaginea unui oraş din ce în ce mai frumos.
In 2016, am reusit sa demaram o noua licitatie pentru 2 loturi, doua obiective de investitii; lot
1:„Regenerare urbana Mihai Eminescu – se refera la modernizarea strazii Targului, precum si
cele 2 parcari ramase neamenajate din cartierul vechi M Eminescu, dar si amenajarea unei
parcari la singurul targ de animale autorizat din judetul Mures, respectiv piata agroalimentara
saptamanala; lot 2: Proiect integrat Cipau –obiect 1 – modernizarea drumuri, ce cuprinde strada
principala (langa scoala), precum si intersectia din satul Cipau. De asemenea, am reusit din
bugetul propriu sa demaram lucrările de reabilitare la Gradinita cu Program Prelungit, la care a
mai ramas de amenajat doar curtea, unde copii din gradinita vor avea in sfarsit un spatiu al lor de
joacaTotodata, am demarat lucrarile de asfaltare la str. G. Cosbuc si la DC 119 Lechinta
Dataseni, investitii ce vor fin finalziate in 2017. Pe parcursul anului am avut de asemnea si
numeroase lucrari de reparatii si de intretinere strazi si drumuri comunale. Reabilitarea strazilor
din satele apartinatoare ce au fost calamitate in iunie 2016, va fi facuta procedura de achziitie
lucrari si executata lucrarea, cu bani primiti dela Guvernul Romaniei. Cu toate aceastea, in 2016
au fost realizate din bugetul local lucrari de reabilitare su piatra, greder, sapat de santuri in
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. La Sălcud de exemplu, lucrările au inceput inca din 2007 prin
OUG 7, abrogata intre timp si actualizata prin OUG 28/2013, iar in anul urmator vom incerca sa
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obtinem finantare pentru finalziarea acestor lucrari, astfel incat, intregul sistem de apa-canal sa
devina functional. Totodata, Tot in 2016 ne-am asigurat ca lucrarile pentru apa-canal de la Oarba
de Mures sa fie incluse in Master planul judetului Mures de apa-canal al judetului Mures si sa fie
introduse la finantare prin POS Mediu in urmatorii ani, la fel si partea ramasa nerealizata pe satul
Lechinta. Tot anul viitor, vom incerca sa obtinem finantare pentru sistemul de canalizare din satul
Cipau. Odata se sistemele de apa-canal vor fi functionale, vom putea sa demaram si lucrarile de
asfaltare in toate aceste sate.
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 schimbam usile, sa reabilitam interioarele. Toate unitatile 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 sau
fonduri guvernamentale.
Pentru anul 2017 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 sau de la
bugetul de stat 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 din orasul Iernut, 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, vom solicita sprinin de la Guvern pentru construirea de locuinte
sociale. 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 2017 se continuă lucrările
la DC 119 Lechinta Dataseni (proiect multianual ), urmand a se finaliza în primăvară. Proiectarea
si execuția de lucrări la DC 86 Iernut Sălcud se va finaliza in vara lui 2017, urmănd să demarăm
ulterior lucrările si pe acest sector de drum. În Cipău, in parilie 2017 vom finaliza procedura de
licitație la proiectul de drum din centrul satului, asfel ca finalul anului va aduce speram finalizarea
acestui proiect.

Sunt multe de făcut, și îmi doresc ca fiecare cetățean din comunitate să simtă că noi cei
din administrația publică locală suntem aici pentru ei, și tot ceea ce facem, facem în beneficiul
lor. Imi doresc ca implicarea și spiritul civic să existe la maximum de potențial, pentru că doar
prin comunicarea dintre primărie și comunitate orașul nostru evoluează, și reusim împreună să ne
păstrăm copiii în comunitate, să asigurăm un viitor cert tinerilor ce vin în urma noastră.
Mulţumesc dragi cetateni pentru susţinere și încrederea ce mi-ați acordat-o pentru cel de-l
treilea mandat ca primar, multumesc angajaților primăriei, 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 îi asigur pe toţi de
determinarea mea si a echipei mele în a duce până la capăt proiectele propuse spre
beneficiul comunității.

Primar Oraș Iernut,
Ioan Nicoară
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