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RAPORT DE ACTIVITATE
AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI SIGHIŞOARA
PE ANUL 2012
În exercitarea atribuţiilor care îmi revin în conformitate cu Legea 215/2001 a administraţiei
publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu Legea nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public, la fiecare început de an întocmesc un raport de
activitate pe anul precedent pe care vi-l prezint Domniilor Voastre, urmând a-l aduce la cunoştinţa
cetăţenilor municipiului Sighişoara prin postare pe pagina de internet www.sighisoara.org.ro.
După cum se poate vedea, volumul activităţilor desfăşurate de aparatul de specialitate, serviciile
publice precum şi instituţiile subordonate a fost, şi în anul 2012, foarte mare, raportul de faţă fiind o
prezentare sintetică a acestora, în ordinea prevăzută în organigrama valabilă anul trecut.
Fac precizarea că, deşi anul 2012 a însemnat sfârşitul unui mandat şi începutul altuia, activitatea
municipalităţii s-a caracterizat prin continuitate, aceasta fiind asigurată prin efortul întregului personal.

COMPARTIMENTUL PROTECŢIA CIVILĂ, PROTECŢIA MUNCII, P.S.I.
Compartimentul Protecţia civilă, evidenţa militară, mobilizare

Activitatea pe linie de Situaţii de Urgenţă în anul 2012 a constat în îndeplinirea obiectivelor
specifice:
- gestionarea datelor şi informaţiile privind situaţiile de urgenţă: recepţionarea avertizărilor
hidro-meteorologice, transmiterea la unităţile economice şi instituţiile cu sarcini în cazul apariţiei unor
situaţii de urgenţă şi a organizat serviciul de permanenţă;
- actualizarea documentelor oparative pentru Situaţii de Urgenţă privind înştiinţarea şi alarmarea
populaţiei, evacuarea, apărarea la inundaţii şi analiza şi acoperire riscurilor;
- actualizarea situaţiei privind evidenţa militară;
- actualizarea situaţiilor de mobilizare a economiei şi de pregătire a teritoriului pentru apărare şi
rechiziţii;
Am participat la toate activităţile organizate şi desfăşurate de instituţiile judeţene: I.S.U. „Horea”
al judeţului Mureş, Serviciul de Mobilizare şi Rechiziţii al Prefecturii şi C.M.J. Mureş.
Împreună cu Detaşamentul de Pompieri Sighişoara am participat la exerciţii şi aplicaţii practice
de intervenţie dar şi la completarea şi actualizarea documentelor operative proprii.
Cea mai gravă situaţie cu care sa confruntat sistemul de urgenţă în anul 2012 a fost
producerea alunecării de teren de pe strada Română în luna iunie. Procesul geologic este activ în
continuare pe ambele maluri ale Pârâului Şaeş oricând fiind posibilă crearea unui baraj natural
în retenţia căruia să fie inundat Cartierul Ana Ipătescu.
Din cauza instabilităţii accentuate a vremii în perioada aprilie - august cantităţile mari de
precipitaţii au produs inundaţii de străzi, curţi, locuinţe şi pivniţe şi au înfundat reţeaua de canalizare.
De asemenea, nivelul Pârâului Şaeş a depăşit cotele de inundaţie intrând în grădini în Cartierul
Ana Ipătescu.
Vijeliile din lunile iulie şi august au dărâmat 5 pomi, au avariat mai multe acoperişuri de locuinţe
şi au afectat reţeaua electrică pe mai multe porţiuni. De asemenea, trăznetele din timpul viljeliilor au
deteriorat aparatură electro-casnică din locuinţe.
În toate aceste situaţii alături de Detaşamentul de Pompieri Sighişoara, de echipele de intervenţie
de la Schuster-Ecosal, Aquaserv şi Electrica au participat şi echipele de intervenţie ale Primăriei (din
luna august SC Ecoserv Sig S.R.L.).
Întocmit: Anca Silvia Raţiu
Serviciul Relaţii Publice

În luna februarie a fost organizată şi desfăşurată activitatea de ajutorare a persoanelor sinistrate
de înzăpeziri masive din judeţul Buzău. În şcoli au fost organizate puncte de colectatre a bunurilor
materiale donate de populaţie, iar unele unităţi economice au donat diferite cantităţi din produsele
proprii.
Populaţia Sighişoarei a donat efecte personale, aparatură electrocasnică şi mobilă, S.C. Cesiro
S.A. şi S.C. Târnava S.A. au participat la acţiune cu produse noi.
În anul 2012 a debutat Proiectul Heritprot, privind prevenirea riscului de incendiu şi
îmbunătăţirea sistemelor de stingere a incendiilor în oraşele centre istorice incluse în patrimoniul
mondial din cadrul programului INTERREG IVC, din care face parte şi Sighişoara.
Delegaţia Sighişoarei a participat la primele două etape ale proiectului desfăşurate în Spania: La
Laguna (Tenerife) şi Cuenca, şi a fost gazdă în luna octombrie la etapa a treia.
Tot în luna octombrie, Primăria Sighişoara a găzduit 15 pompieri din Shropshire – Anglia (Fire
and Rescu Service) care au donat Detaşamentului de Pompieri Sighişoara din cadrul I.S.U. „Horea” al
judeţului Mureş, următoarele materiale: două autospeciale pentru situaţii de urgenţă, accesorii şi
complete de protecţie antichimică.

Compartimentul Securitatea Muncii, PSI

Compartimentul de Securitate şi Sănătate în Muncă şi PSI, este o structură de specialitate
organizată în cadrul Primăriei municipiului Sighişoara subordonată direct Primarului. În perioada
ianuarie – decembrie a anului 2012, activitatea Compartimentului de Securitate şi Sănătate în Muncă din
cadrul Primăriei municipiului Sighişoara, s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile legislaţiei de
securitate şi sănătate în muncă în vigoare şi a avut drept scop activitatea de prevenire şi diminuarea a
factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, existenţi în sistemul de muncă propriu.
Având în vedere numărul lucrătorilor şi diversitatea proceselor de muncă desfăşurate, activitatea
compartimentului a constat într-o analiză a locurilor de muncă şi implementarea unui sistem propriu de
management al securităţii şi sănătăţii în muncă.
În anul 2012, pentru îndeplinirea obiectivelor specifice, aplicarea şi implementarea prevederilor
legislaţiei în vigoare, s-au efectuat controale în teren, la locurile de muncă şi punctele de lucru
dispersate pe aria municipiului. În urma acestor controale au fost întocmite procese verbale unde au fost
menţionate neconformităţile constatate şi măsurile care trebuiesc luate pentru remedierea acestor
deficienţe.
Componenta de bază a activităţii compartimentului, a constat în analiza sistematică a locurilor de
muncă, pentru identificarea şi evaluarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională la
nivel de primărie şi subunităţi. În urma acestei acţiuni, sau elaborat măsuri şi instrucţiuni proprii de
prevenire şi protecţie a accidentelor de muncă, structurate pe specificul fiecărui loc de muncă în parte.
Această structurare, oferă posibilitatea adaptării cu uşurinţă a instrucţiunilor la orice modificare
tehnologică, administrativă sau organizatorică la locurile de muncă. Astfel, a fost elaborată şi o
procedură de desfăşurare a instruirii pe linie de securitate a muncii pentru cele trei faze, programe
tematici care cuprind materialele care vor fi prelucrate cu fiecare categorie de personal angajat. Pentru
verificarea însuşirii cunoştinţelor au fost întocmite teste de verificare.
În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, pentru supravegherea stării de sănătate a
angajaţilor şi evaluarea riscurilor privind îmbolnăvirile profesionale, Primăria Sighişoara are incheiat un
contractul de prestari servicii cu un medic cu competente în medicina muncii. Anual salariaţii fac
contolul medical în urma căruia sunt eliberate fişele de aptitudini prin care se confirmă daca sunt apţi
din punct de vedere medical, pentru activitatea care o desfăşoara. În anul 2012 au fost examinaţi medical
174 de angajaţi. Din aceştia, 6 salariaţi au fost verificaţi medical şi pentru lucrul la înălţime şi de
asemenea au fost examinate medical 7 cadre medicale de la cabinetele şcolare. Pentru a se asigura
condiţii optime de muncă şi securitate maximă pentru angajaţi, compartimentul împreună cu Comitetul
de Securitate şi Sănătate în Muncă al instituţiei, în colaborare cu reprezentanţii lucrătorilor, în
conformitate cu Legea 319 din 2006, au elaborat un program anual de prevenire şi protecţie, care a stat
la baza activităţii pentru anul în curs.
Acest plan de măsuri cuprinde:
- instruirea, formarea şi perfecţionarea personalului în domeniul securităţii muncii;
- testarea medicală şi psihologică periodică a întregului personal;
- identificarea şi evaluarea riscurilor la locurile de muncă;
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- optimizarea procedurilor şi metodelor de lucru;
- dotarea cu materiale de instruire, testare şi informare;
- organizarea de consfătuiri în domeniul securităţii muncii;
- elaborarea listei de dotarea cu echipament individual de protecţie şi de lucru;
- dotarea cu materiale igienico-sanitare;
- dotarea cu sisteme, aparate şi dispozitive de combatere a riscurilor mecanice, electrice,
chimice, termice, biologice etc.;
- măsuri de îmbunătăţire a mediului de muncă (instalaţii de încălzire, de ventilaţie etc.);
- verificarea aparatelor şi dispozitive pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.
În cursul anului 2012 în cadrul primăriei şi unităţilor subordonate nu au fost înregistrate
accidente de muncă. Pe linie de PSI s-a efectuat studiu individual din legislaţia şi lucrătorii au participat
la instructaje de pregătire unde au fost prezentate noile reglementarii legislative în domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă şi PSI. Pe parcursul anului 2013 vor fi trimişi la cursurile de pregătire pe linie de
securitatea muncii angajaţii care nu au urmat aceste cursuri. Se va continua activitatea de evaluare a
riscurilor pentru locurile de muncă şi se vor elabora instrucţiuni proprii de securitatea muncii ţinând cont
de situaţia concretă de la fiecare loc de muncă. Se va dota cabinetul de protecţia muncii cu materialele
necesare desfăşurării unei activităţi de informare şi instruire corespunzatoare, a angajaţilor.

BIROUL RELAŢII PUBLICE
Interfaţă a municipalităţii în relaţia cu comunitatea locală şi organizaţiile cu care Municipiul
Sighişoara colaborează, Biroul Relaţii Publice şi-a desfăşurat activitatea 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, relaţii internaţionale,
învăţământ, cultură, turism, sport, tineret, protocol.
Conform organigramei valabilă în anul 2012, biroul a cuprins trei compartimente: Compartiment
Informaţii Cetăţeni şi Relaţii Internaţionale – cu două posturi din care unul vacant - Compartiment
Cultură, Sport, Turism Tineret - cu două posturi din care unul vacantat în luna iulie – şi Compartiment
Registratură – cu două posturi. Atribuţiile care nu se regăsesc în aceste compartimente, rămase
descoperite la restructurarea din 2010, au fost îndeplinite de şeful de birou şi cei doi funcţionari publici
existenţi, pe bază de ore suplimentare şi voluntariat.
În anul 2012 aceste direcţii de activitate au însemnat următoarele acţiuni concrete:
Compartimentul Informaţii Cetăţeni şi Relaţii Internaţionale
Consilierul a oferit informaţii şi a îndrumat cetăţenii - în medie de 40 persoane/zi. De asemenea,
a redactat fluturaşi informativi cu actele necesare pentru diverse documentaţii care se adresează
serviciilor Municipiului Sighişoara 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 pliante 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 gestionarea Poştei civice –
conţinutului acesteia, înregistrarea eventualelor scrisori şi urmărirea modului de soluţionare al acestora,
precum şi a panoului de afişaj al Primăriei. O altă atribuţie a acestui funcţionar public este coordonarea
programului de audienţe al Primarului municipiului: asistarea cetăţenilor pentru a urma procedura de
înscriere în audienţă, colaborarea cu serviciile primăriei privind colectarea informaţiilor pentru audienţe,
înscrierea şi participarea efectivă la audienţe. În anul 2012 în audienţă la Primarul Municipiului s-au
înscris 248 persoane.
Telefonul Cetăţeanului – 0265/779779 – operat de funcţionarul public din acest compartiment –
s-a dovedit a fi, şi în 2012, un instrument util de comunicare directă şi eficientă cu sighişorenii care au
sunat semnalând diverse situaţii, numărul apelurilor ridicându-se la aproximativ 500. În funcţie de
natura problemei ridicate, au fost întocmite note de serviciu către compartimentele de specialitate sau,
după caz, s-au soluţionat pe loc.
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În domeniul Relaţiilor internaţionale, în anul 2012 Municipiul Sighişoara a continuat
dezvoltarea legăturilor cu localităţile partenere şi înfrăţite: Citta di Castello-Italia, Blois-Franţa,
Dinkelsbuehl-Germania, Zamosc-Polonia, Kiskunfelgyhaza-Ungaria, desfăşurând în acelaşi timp
activităţi în vederea stabilirii unor noi relaţii de parteneriat cu: Neu Isenburg-Germania, Tabor-Cehia,
Baden-Elveţia, Castel Viscardo-Italia, Feltre-Italia, Ptuj-Slovenia, Samokov-Bulgaria, Lanciano-Italia,
Siguenza-Spania şi Sozopol-Bulgaria.
Ca membră a reţelei de oraşe partenere a oraşului Kiskunfelegyhaza - Braunfels (Germania),
Kjellerup (Danemarca), Die şi Bagnol-sur Ceze (Franţa), Carcaixent (Spania), Eeklo (Belgia), Feltre
(Italia), Newbury (Marea Britanie), Rohrmoos-Untertal (Austria), Corund (România) - Sighişoara a fost
implicată în o serie de proiecte europene, cum este şi cel care s-a finalizat în cadrul evenimentului „10
ani de înfrăţire cu Sighişoara 20 de ani de înfrăţire cu Braunfels” desfăşurat în perioada 17-21 august
a.c. la care a participat o delegaţie a Sighişoarei formată din domnul viceprimar Dan Eugen Bândea,
domnii consilieri Gall Erno, Iosif Marin şi Tiberiu Ferenţ precum şi doi funcţionari din aparatul de
specialitate al primăriei, vorbitori de limba maghiară. Atât pregătirea vizitei cât şi redactarea
documentelor necesare adoptării hotărârii Consiliului Local, a textului protocolului semnat cu această
ocazie, respectiv participarea la proiectul de fotografie, s-a realizat prin grija funcţionarilor acestui
birou.
În cursul anului 2012 s-au menţinut legăturile cu oraşele partenere şi înfrăţite, prin invitarea unor
delegaţii la diferitele manifestări organizate de Municipiul Sighişoara: Festivalul de Film Sighişoara
Film Fest 2012, Festivalul Academia Sighişoara, Festivalul „Sighişoara Medievală”. Cu aceste ocazii sau consolidat bunele relaţii cu acestea şi s-au pus la punct detalii ale viitoarelor proiecte comune.
Biroul Relaţii Publice a asigurat buna desfăşurarea a vizitelor delegaţiilor oraşelor partenere
organizând şi participând la Protocolul primirilor la conducerea instituţiei a unor personalităţi din ţară
sau străinătate, care au formulat propuneri concrete de proiecte pentru Sighişoara:
Vocaţia europeană a Sighişoarei, recunoscută la Strasbourg – Sighişoara, pe cea mai înaltă
treaptă a Premiului Europei!
Municipalitatea sighişoreană a fost onorată în 2012 de cea mai înaltă recunoaştere a eforturilor
făcute în direcţia propagării ideilor europene şi s-a străduit să fie la înălţimea aprecierii astfel exprimate.
Astfel, Sighişoarei i-a fost acordată Diploma de Onoare al Consiliului Europei în anul 1998, Drapelul de
onoare al Consiliului Europei în anul 1999, iar Placheta de Onoare în anul 2003. Ca şi în anii anteriori,
Biroul Relaţii Publice, a elaborat documentaţia de participare la competiţia Premiul Europei, pe baza
căreia Sighişoara a ajuns în finala competiţiei, ocupându-se nemijlocit şi de realizarea filmului prezentat
în faţa această ultimă etapă în faţa comisiei, întrunind punctajul maxim.
Prin, câştigarea alături de oraşul italian Corciano, a Trofeului Premiul Europei pentru 2012,
Sighişoara a devenit singura localitate din România deţinătoare a celor patru distincţii europene, fiind
totodată singurul oraş ajuns vreodată în etapa finală a competiţiei.
Ceremonia de decernare a Trofeului a fost organizată, conform Regulamentului competiţiei în
Sighişoara, alegându-se, de comun acord cu reprezentanţii comisiei, o zi în cadrul Festivalului
Sighişoara Medievală, respectiv 21 iulie 2012.
Dincolo de semnificaţia în sine a câştigării unuei asemenea distincţii, se cuvin a fi menţionate
aprecierile preşedintelui Comisiei Premiul Europei, Sir Alan Meale, vizavi de redactarea documentaţiei,
realizarea filmului de prezentare şi nu în ultimul rând de organizarea ceremoniei, exprimate atât direct
prin luările de cuvânt cât şi în scris, după întorcerea la Strasbourg. De menţionat faptul că premiul în
bani primit împreună cu trofeul - 5.000 Euro - va fi utilizat în vederea susţinerii deplasării Fanfarei
Sighişoara la Strasbourg în cadrul sesiunii parlamentare de la sfârşitul lunii iunie, la invitaţia aceluiaşi
inimos parlamentar britanic, impresionat de prestaţia acestei formaţii în cadrul manifestărilor la care a
participat la Sighişoara.
Compartimentul Registratură a primit şi înregistrat în anul 2012 un număr de 26.807 petiţii
din care 8.791 pentru Biroul “Impozite şi Taxe”. De asemenea, prin acest compartiment au fost
expediate aproximativ 100.000 de scrisori.
Compartimentul Cultură, Sport, Turism, Tineret
O coordonată esenţială a activităţii Biroului Relaţii Publice a fost, şi în 2012, organizarea
evenimentelor cuprinse în calendarul cultural al localităţii: Ziua Culturii Naţionale, Unirea Principatelor
Române, Ziua Europei, Ziua Independenţei României, Ziua Victoriei, Ziua Eroilor, Ziua Internaţională a
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Copilului, Săptămâna Mobilităţii Europene, Ziua Drapelului Naţional, Ziua Mediului, Ziua Imnului
Naţional, Solidarităţii Oraşelor din Patrimoniul Mondial, Ziua Armatei, Ziua Internaţională a
Persoanelor Vârstnice, Săptămâna Mobilităţii Europene, Ziua Naţională a României, Ziua Revoluţiei,
etc.
Ziua Culturii Naţionale la Sighişoara
Municipiul Sighişoara, prin instituţiile de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Local –
Muzeul de Istorie, Bibiloteca Municipală şi Casa de Cultură – şi în colaborare cu asociaţiile culturale şi
instituţiile de învăţământ sighişorene a organizat în perioada 13-16 ianuarie 2012 Zilele Culturii
Naţionale, programul fiind coordonat de Biroul Relaţii Publice.
În luna februarie a fost organizată, în colaborare cu Fundaţia ”Metro Ministries” (Rhema), a doua
ediţie a „Săptămânii Căsătoriei” o sărbătoare internaţională dedicată relaţiei de căsătorie şi a cuplului
căsătorit. Scopul acestei sărbători este promovarea căsătoriei şi a valorilor familiei în societate şi în
lume.
Carnavalul Lolelor Sighişoara 2012
Carnavalul Lolelor reprezintă unul dintre cele mai vechi obiceiuri săseşti din Ardeal. Având
originile în Evul Mediu, evenimentul s-a desfăşurat sute de ani în Agnita, după obiceiul strămoşesc.
Tradiţia a fost pentru mult timp uitată însă a fost reînviată recent la Sighişoara de către Centrul Cultural
“Petre Ţuţea” care a propus municipalităţii în urmă cu patru ani, organizarea în luna februarie a unui
eveniment având această temă, cu sprijinul Municipiului Sighişoara, prin Biroul Relaţii Publice,
Maratonul Internaţional „Transilvania” organizat de Municipiul Mediaş în colaborare cu
Municipiului Sighişoara, Consiliul Judeţean Mureş, Consiliul Judeţean Sibiu şi Şcoala Sportivă Mediaş
s-a bucurat şi în acest an de atenţia sportivilor şi a presei.
Sighişoara oraş european
În data de 5 mai de Ziua Consiliului Europei, Municipiul Sighişoara, prin Biroul Relaţii Publice,
a organizat în colaborare cu Muzeul de Istorie, sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema „Local,
regional, naţional, în context european”. În data de 9 mai, de Ziua Europei, în Sala de expoziţii
temporare de la parterul Turnului cu ceas va avea loc vernisajul expoziţiei „Sighişoara, oraş european”
care a inclus lucrări reprezentative ale elevilor sighişoreni.
Noaptea Muzeelor la Sighişoara – ediţia 2012
Municipiul Sighişoara, prin Biroul Relaţii Publice, Muzeul de Istorie Sighişoara şi unităţile de
învăţământ sighişorene au organizat Noaptea Muzeelor în noaptea de 19/20 mai 2012. Prima ediţie a
Nopţii Muzeelor a avut loc în 14 mai 2005, la iniţiativa Ministerului Culturii şi Comunicării din Franţa.
Ediţiile organizate în perioada 2008-2011 s-au dovedit a fi tot atâtea succese datorită unei ample
implicări a comunităţii locale şi a unui număr mare de vizitatori.Tema ediţiei 2012 a fost ˝Noapte de
poveste˝.
Ziua Eroilor - 24 mai 2012
În fiecare an, la 40 de zile de la Sfintele Paşti, Biserica Ortodoxă sărbătoreste praznicul Inălţării
Domnului. In Biserica Ortodoxă Română, sărbatoarea Inălţării Domnului este şi ziua dedicată pomenirii
Eroilor neamului. În această zi au fost pomeniţi Eroii Neamului iar clopotele tuturor bisericilor au bătut
la ora 12 în cinstea celor morţi pentru credinţă, dreptate şi patrie. Şi în 2012 ceremonia a fost organizată
de Municipiul Sighişoara, în colaborare cu Batalionul 72 Apărare CBRN „Negru Vodă”, cu sprijinul
Protopopiatului Ortodox.
Simpozionul aniversar organizat de ASTRA sighişoreană – 75 de ani de la înfiinţarea Corului
Catedralei Ortodoxe din Sighişoara – a fost găzduit în data de 25 mai 2012 în Sala Festivă a
Municipiului Sighişoara
Zilele Culturii Germane la Sighişoara 2012
În perioada 31 mai-3 iunie 2012 s-au desfăşurat Zilele Culturii Germane la Sighişoara. Tema
ediţiei 2012, organizate ca de obicei de Filiala Sighişoara a Forumului Democrat German în parteneriat
cu Municipiul Sighişoara fiind: “Pe urmele sighişorenilor”.
1 iunie - Ziua Internaţională a Copilului
În prima zi de vară Sighişoara îşi sărbătoreşte pe cei mai tineri şi frumoşi cetăţeni ai săi. Biroul
Relaţii Publice, s-a îngrijit ca şi în acest an acest eveniment tradiţional să se desfăşoare în cele mai bune
condiţii, spre bucuria celor mici şi mândria celor mari.
Expoziţii de artă în Turnul Fierarilor
Întocmit: Anca Silvia Raţiu
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Municipiul Sighişoara în parteneriat cu Asociaţia Artiştilor Plastici „Alma Mater Castrum Sex”
au organizat pe tot parcursul anului expoziţii colective sua personale în Turnul Fierarilor. De menţionat
tabăra de pictură realizată în luna august în parteneriat cu ALZIAR şi Consiliul Judeţean are s-a finalizat
cu expoziţia „Instantanee Medievale”, lucrările fiind inserate într-un calendar distribuit atât în ţară cât şi
în străinătate. Succesul acestei prime ediţii a făcut ca ALZIAR şi Centrul Cultural al Judeţului Mureş să
propună permanentizarea acţiunii, astfel încât, în 2013 Municipiul Sighişoara este partener în proiectul
depus spre finanţare la AFCN.
Nunta de Aur a sighişorenilor 2012
Ca în fiecare an, acest eveniment s-a organizat cu ocazia zilei de 1 octombrie - Ziua
Internaţională a Persoanelor Vârstnice, prin grija Biroului Relaţii Publice, fiind un prinos de
recunoştinţă şi apreciere pentru păstrătorii valorilor tradiţionale ale societăţii româneşti: iubire, respect,
cinste, muncă şi devotamnent.
Săptămâna Mobilităţii Europene
În perioada 16 – 22 septembrie 2012 s-a derulat la nivel european cea mai cunoscută campanie
de imagine în vederea sensibilizării cetăţenilor în a folosi preponderent transportul public local. Această
campanie poartă numele de Săptămâna Mobilităţii Europene.Tema propusă pentru anul 2012 a fost
„Moving in the right direction”.
Municipiul Sighişoara s-a alăturat iniţiativei oraşelor europene din anul 2002, marcând la nivel
local Săptămâna Mobilităţii Europene şi Ziua fără Maşini. Programul acţiunii, coordonat de Biroul
Relaţii Publice, a cuprins o campanie de informare prin mijloacele mass-media a locuitorilor Sighişoarei
şi promovarea folosirii transportului în comun, sighişorenii având în această zi posibilitatea de a circula
gratuit cu mijloacele de transport în comun.
Festivalul Fanfarelor 2012
Ediţia a IX-a a Festivalului Fanfarelor Sighisoara a avut loc în 9 septembrie 2012, constituinduse într-un punct de atracţie suplimentar, luna septembrie fiind o perioadă în care Sighişoara este încă
asaltată de turiştii dornici să descopere farmecul locurilor. Muzica de promenadă şi dansul majoretelor
au întregit acest farmec, iar sighişorenii s-au putut bucura de o duminică frumoasă de toamnă „în pas de
dfilare”.
Întâlnirea saşilor sighişoreni din Dinkelsbuhl, Germania: 18-24 septembrie 2012
Prin grija Biroului Relaţii Publice, au fost făcute demersuri pentru sprijinirea deplasării Grupul
Burgspatzen din cadrul FDGR la întâlnirea anuală a sighişorenilor de origine germană stabiliţi în
Republica Federală Germania.
Concerte pe tema „Muzica suprimată” 11 - 30 septembrie 2012 la Sibiu - Mediaş - Sighişoara Braşov
În perioada 11-30 septembrie 2012 s-a desfăşurat cea de-a doua ediţie a unui turneu dedicat
exclusiv Muzicii suprimate. Sighişoara a fost inclusă în acest program cu două concerte organizate în
Sala Festivă, fiind asigurate condiţiile pentru buna desfăşurare aacestora, respectiv publicitatea
concertelor.
25 octombrie 2012 – Ziua Armatei Române
În cadrul manifestărilor dedicate sărbătoririi „Zilei Armatei României”, Batalionul 72 Apărare
CBRN „Negru Vodă” a organizat, în colaborare cu Municipiul Sighişoara, o ceremonie militară în
Cimitirul Eroilor.
1 Decembrie – Ziua Naţională a României
Sighişorenii au fost invitaţi de municipalitate să participe la manifestările închinate acestei
sărbători a românilor organizate de Municipiul Sighişoara, în coordonarea Biroului Relaţii Publice, care
au cuprins un adunare solemnă organizată la Monumentul Latinităţii, Lansarea Anuarului Muzeului
„Alt Schesburg” în Sala Festivă a Primăriei şi un spectacol muzical-coregrafic la Sala „Mihai
Eminescu”.
„Shoebox” 2012 la Sighişoara – 14 decembrie 2012
Municipiul Sighişoara s-a alăturat Campaniei „Shoebox” din anul 2010 prin organizarea unui
punct de colectare a cadourilor la Sala Mihai Eminescu. Campania „Shoebox”, ajunsă la cea de-a VI-a
ediţie, este o iniţiativă de ajutare a copiilor orfani, proveniţi din familii dezorganizate sau sărace. Şi la
această ediţie, Sighişoara s-a clasat pe locul al doilea la nivel naţional.
Advent la Sighişoara 2012
Întocmit: Anca Silvia Raţiu
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Fundaţia Veritas şi Filiala Sighişoara a F.D.G.R. au iniţiat şi organizează de peste 6 ani aceste
evenimente care au intrat în tradiţia Sighişoarei. An de an implicarea comunităţii a fost mai consistentă,
autoritatea locală sprijinind din toate punctele de vedere organizatorii în munca lor.
Marşul Luminilor a avut loc în data de 16 decembrie, ocazie cu care creştini din toate bisericile
din Sighişoara au fost invitaţi să se întâlnească pentru a se ruga împreună pentru binele oraşului.
Concertul ecumenic a avut loc în 20 decembrie în Biserica Mănăstirii din Cetate, prin bunăvoinţa
părintelui Hans Bruno Fröhlich, şi a cuprins colinde tradiţionale din culturi diferite, în limbi diferite,
unind creştinii în spiritul sărbătorii Crăciunului. În 15 decembrie, în Parcul Central a avut loc a cincea
ediţie a Târgului de produse tradiţionale locale „Slow food”, organizat de Fundaţia Adept. Ca şi cele
anterioare, această ediţie, care s-a constituit intr-un veritabil eveniment al comunităţii, a fost sprijinită de
municipalitate prin punerea la dispoziţie a spaţiului de desfăşurare şi asigurarea sonorizării spectacolelor
precum şi a liniştii şi ordinii publice.
În perioada 17-20 decembrie a.c. în ultimele zile de şcoală înaintea vacanţei de iarnă, copiii
sighişoreni au fost primiţi la sediul Municipiului Sighişoara pentru a colinda în Sala festivă.
Colindători sighişoreni în Italia
Grupul Coral „Nicolae Bogdan”, înfiinţat de regretatul profesor de muzică al cărui nume îl
poartă de la dispariţia acestuia, a fost invitat să participe la evenimentul organizat de comunitatea
românească din Aosta-Italia în ocazia hramului bisericii al cărei părinte paroh este preotul de origine
sighişoreană Alin Neagu. Pentru a putea onora invitaţia transmisă de părintele paroh al Bisericii Române
din Aosta-Italia, preşedintele acestui grup coral a solicitat sprijinul municipalităţii pentru acoperirea unei
părţi a cheltuielilor pe care această deplasare le implică.
Capitalul de imagine pe care o astfel de participare o aduce Sighişoarei, precum şi importanţa
schimburilor culturale în afirmarea identităţii europene a municipiului nostru au fost argumente
puternice care au determinat consilierii locali să aprobe proiectul de hotărâre întocmit de Biroul Relaţii
Publice şi prezentat de Primarul Municipiului în acest sens, astfel încât şi cu sprijinul generos al unor
sponsori locali, deplasarea în Aosta a fost posibilă.
În domeniul Turismului şi promovării, prin grija Biroului Relaţii Publice, s-au redactat materiale
de prezentare şi promovare a obiectivelor turistice ale municipiului şi a evenimentelor culturale, precum
şi calendare de perete. S-au încheiat contracte privind includerea Municipiului Sighişoara în albume,
pliante, ghiduri turistice:
- Ghidul Turistic al României – a 12-a ediţie, ghid ce a fost lansat la Târgul de Turism al
României din martie 2012.
- Cartea Primăriilor din România 2012-2016 – Monografia României, editată de PR Agency în
colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.
- Ghidul Primăriilor din România editat de S.C. Millenium Management S.R.L.
Două elemente importante în strategia de promovare a imaginii municipiului au fost şi în anul
2012 Toboşarul Cetăţii, respectiv Fanfara Sighişoara. Coordonarea activităţii acestora a fost făcută şi în
acest an, conform contractelor încheiate, de Biroul Relaţii Publice.
Municipiul Sighişoara a fost reprezentat prin Toboşarul Cetăţii la inaugurarea Centrului Naţional
de Informare şi Promovare Turistică din Suceava, precum şi la evenimentul „Zilele Cetăţii Alba
Carolina” din Alba Iulia.
În vederea promovării celor mai importante obiective şi destinaţii turistice din România, o echipă
de jurnalişti francezi a filmat în Cetatea medievală. Reportajul realizat de aceştia a fost difuzat pe mai
multe posturi de televiziune franceze, atât la nivel naţional, cât şi regional.
În perioada 11-13 iulie 2012 a avut loc la Sighişoara, cea de-a unsprezecea ediţie a Universităţii
Internaţionale de Vară „UNIversitatea în SOcietate – UNISO 2012”, cu tema: „Noi calificări şi rute
profesionale ”. Manifestarea a fost organizată de Asociaţia pentru Transfer de Cunoştinţe din România –
ATCR, Autoritatea Naţională pentru Calificări – ANC, şi Conservatorul Naţional pentru Arte şi Meserii
– Le Cnam, cu sprijinul Municipiului Sighişoara, prin grija Biroului Relaţii Publice, al Universităţii din
Versailles „Saint-Quentin en Yvelines”, al Universităţii din Piteşti, al Universităţii Tehnice din ClujNapoca, al Asociaţiei managerilor şi inginerilor economişti din România – AMIER şi al Institutului
Tehnologic din Dublin.
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În perioada 19-26 august 2012 European Law Student’s Association Iaşi (ELSA Iaşi) a organizat
la Sighişoara, cu sprijinul Municipiului Sighişoara, prin grija Biroului Relaţii Publice, prima Şcoală de
Vară axată pe Dreptul Internetului din România. Evenimentul a adus în discuţie una dintre problemele
de actualitate ale acestui secol: criminalitatea informatică.
Municipiul Sighişoara a fost reprezentat, prin colaborare cu Asociaţia Turistică Sighişoara la
Târgurile de Turism ale României, ediţia de primăvară şi de toamnă de la Bucureşti.
Sighişoara promovată de Radio România Internaţional
Radio România Internaţional în colaborare cu autorităţile locale mureşene au organizat un
concurs de cultură generală cu titlul „Mureş, istorie şi contemporaneitate”. Concursul a trezit un mare
interes în rândul radioascultătorilor din lumea întreagă şi s-a bucurat de participarea a peste 350 dintre
aceştia.
Câştigătorii au petrecut o zi la Sighişoara – 7 iunie - despre care ştiau deja foarte multe lucruri
din documentarea pentru concurs. Impresiile despre această zi au fost foarte bune, la sfârşitul zilei
declarându-se îndrăgostiţi de atmosfera unică a locului şi promiţând că vor reveni cât de curând. Ihor
Kanevski:
„... ne-a plăcut Sighişoara, cetate medievală, oraş monument protejat de UNESCO. Foarte bine s-au
păstrat turnurile de apărare şi clădirile. Un astfel de oraş monument merită să fie vizitat de turiştii din
Europa şi din întreaga lume. Numai pentru Sighişoara a meritat să venim în România.”
Învăţământ-tineret
Biroul Relaţii Publice a desfăşurat multiple activităţi în colaborare cu unităţile de învăţământ
sighişorene – evenimente culturale şi sportive dar şi campanii de conştientizare a tinerei generaţii faţă de
valorificarea patrimoniului cultural dar şi a importanţei menţinerii unui mediu sănătos. Ca reprezentant
al Primarului în consiliile de administraţie a unităţilor de învăţământ, şeful biroului întocmeşte periodic
rapoarte privind reperele activităţii acestora astfel încât să existe un tablou actualizat al situaţiei
învăţământului. Prin participarea reprezentantului Primarului în echipele de implementare a proiectelor
derulate de şcoli şi licee, municipalitatea participă nemijlocit la derularea acestora:
Proiectul NaviNatur „Descoperă şi prezintă durabilitatea de o manieră transnaţională şi prin noi
modalităţi, Educaţie pentru o dezvoltare durabilă (ESD) prin rute educaţionale GPS create în cadrul unui
program de schimb de elevi între şcoli din România şi Germania”, este un proiect finanţat de Fundaţia
Federală de Mediu din Germania care pune accent pe ideea-cheie a educaţiei pentru dezvoltare durabilă
cu raportare la situaţia specială dată de şcolile model participante la proiect care vor deveni repere
pentru predarea metodologică în România şi Germania. La finalul proiectului materialele rezultate vor fi
incluse într-un manual conceput pentru iniţierea şi implementarea unor viitoare parteneriate între şcoli
Est şi Vest Europene cu accent pe dezvoltarea durabilă. La acest proiect, care a început la 1 ianuarie
2011 şi se va finaliza în 2013, au participat Liceul „Joseph Haltrich” Sighişoara, Marion-Dönhoff Gymnasium Mölln, respectiv Şcoala Gimnazială din Sf. Gheorghe, judeţul Tulcea, şi Haupt- und
Realschule Salzhausen/IGS Lueneburg.
Simpozion internaţional „Mircea Eliade şi călătoriile sale”
În cadrul săptămânii „Şcoala altfel”, Colegiul Naţional Mircea Eliade şi Inspectoratul Şcolar
Judeţean Mureş, cu sprijinul Municipiului Sighişoara, a organizat în perioada 4-5 aprilie 2012, în
Amfiteatrul „Mircea Eliade” al Colegiului Naţional „Mircea Eliade”, Simpozionul internaţional cu tema
„Mircea Eliade şi călătoriile sale”.
Proiect educţional româno-elveţian
În anul 1999, o dată cu includerea Cetăţii Medievale în Patrimoniul mondial UNESCO, la
Sighişoara a început un proiect de schimburi de elevi în care au fost implicaţi copii de la Liceul „Joseph
Haltrich” în parteneriat cu Liceul Kantonschule din Schaffhausen
Ziua Dascălului German – Sighişoara a găzduit cea de-a 22-a ediţie a Zilei Dascălului German.
Organizată de Comisia de educaţie a Forumului transilvănean, manifestarea s-a bucurat de prezenţa
educatorilor şi formatorilor din majoritatea localităţilor din Transilvania unde funcţionează unităţi de
învăţământ cu predare în limba germană: Mediaş, Sibiu, Bistriţa, Deva, Sebeş, Braşov, Cluj-Napoca,
Târgu Mureş şi desigur Sighişoara oraşul gazdă.
Concursuri naţionale şi internaţionale:
„Patrimoniul Mondial în viziunea tinerilor” Banska Stiavnica 2012 – organizat sub auspiciile
OVPM
Întocmit: Anca Silvia Raţiu
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Ca şi în 2011, municipalitatea, prin grija Biroului Relaţii Publice, a sprijinit participarea
gimnaziile sighişorene oferindu-le cu asistenţa necesară şi asigurând expedierea centralizată celor 72 de
lucrări astfel încât, această experienţă să contribuie la facilitarea unei profunde înţelegeri de către copii a
celor mai importante valori ale umanităţii şi, în acelaşi timp, la o mai bună apropiere între naţiunile
lumii. Faptul că cele 693 lucrări din 15 ţări participante au fost incluse într-o expoziţie itinerantă, a
constituit un nou prilej de promovare a patrimoniului Sighişoarei.Sighişoara a obţinut, şi la această
ediţie, Premiul special al juriului, acordat elevilor de la Gimnaziul „Joseph Haltrich”.
„Dizabilitatea în ochii lumii”
Poetul cu dizabilitate Don Kichotka a transmis municipalităţii un anunţ cu privire la concursul
internaţional,,Dizabilitatea în ochii lumii”. Concursul este destinat înţelegerii opiniilor, evaluărilor,
sentimentelor persoanelor cu dizabilităţi, aşa cum se percep ele însele şi cum cred ele că sunt văzute de
alte persoane – cine sunt eu pentru mine însumi şi pentru alţii.
Concurs de planuri de afaceri
În 4 aprilie 2012, în Sala Festivă a Primăriei a avut loc un concurs în care peste 40 de tineri din
clasa a X-a de la Colegiul Naţional “Mircea Eliade” din Sighişoara, atât de la secţia română cât şi de la
secţia maghiară, au prezentat planuri de afaceri gândite în cadrul orelor de Educaţie Antreprenorială,
materie studiată în liceu în clasa a X-a.
Concurs judeţean de teatru pentru copii - 4 aprilie 2012
Ca în fiecare an Municipiul Sighişoara s-a aflat aproape de aceasta manifestare, desfăşurată în
aprilie 2012 acordând un sprijin important în organizarea acestui eveniment care de 12 ani a devenit un
eveniment important pentru activitatea culturală la nivel de elevi.
Concurs de creaţie literară “Primăveri luduşene”- 26 mai 2012
Ca şi în anii precedenţi municipalitatea a susţinut deplasarea micilor creatori asigurând
transportul acestor copii şi al îndrumătoarei lor prof. Angela Lupu.
Concurs Naţional al Copiilor „Căluşul Românesc” Slatina
În perioada 19 – 23 iunie 2012, pe esplanada de la Casa de Cultură a Sindicatelor din Slatina şi
pe scena construită în aer liber de la Casa de Cultură a Tineretului a avut loc cea de-a 14-a ediţie a
Concursului Naţional al Copiilor „Căluşul Românesc”. Fanfara Sighişoara a fost invitata de onoare a
evenimentului, deschizând parada participanţilor.
Concurs Naţional de Dans Modern la Sighişoara
În data de 29 iunie a.c. a avut loc în Sala de spectacole „Mihai Eminescu” a Casei de Cultură
Concursul Naţional de Dans Modern organizat de Clubul Copiilor Sighişoara cu sprijinul
municipalităţii. Competiţia este destinată copiilor şi este cuprinsă în Calendarul Naţional al Activităţilor
Extraşcolare din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Concursul Naţional de Educaţie Ecologică „Pământul e casa noastră”, ediţia a IX-a, organizat
de Clubul Copiilor şi Elevilor, cu sprijinul Municipiului Sighişoara organizează concurs înscris în
Calendarul Activităţilor Educative 2012 al Minsterului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a
avut loc în perioada 3-5 iunie a.c.
Campionat de lupte libere “Cupa Cetăţii”
În luna decembrie s-a desfăşurat la Sighişoara cea de-a patra ediţie a campionatului de lupte
libere “Cupa Cetăţii”, eveniment organizat de către Clubul sportiv „Spartacus” Sighişoara cu care
Consiliul Local a încheiat un acord de parteneriat în anul 2011, prin grija funcţionarilor acestui birou.
Campanii de conştientizare
Sighişoreni pentru o Cetate mai curată – 5 iunie 2012
De Ziua Mondială a Mediului la Sighişoara a organizată de municipalitate, prin Biroul Relaţii
Publice, în colaborare cu unităţile de învăţământ şi organizaţiile non-guvernamentale locale cea de-a
doua ediţie a acţiunii de curăţenie a Cetăţii Sighişoara: „Sighişoreni pentru o cetate mai curată”.
Campania de colectare deşeuri electrice şi electronice “Locul deşeurilor nu este în casă.
Trimite-le la plimbare!” a fost organizată în data de 19 mai 2012 de Municipiul Sighişoara în colaborare
cu Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec, cu participarea şcolilor din municipiu.Această acţiune a
făcut parte dintr-o amplă campanie de mediu derulată de Asociaţia RoRec la nivel naţional, în
parteneriat cu primăriile locale şi în conformitate cu Normele Europene şi legislaţia în vigoare (OUG
78/2000, Legea 426/2001, OUG 61/2006, Directiva 2002/96/CE, HG 448/2005 si OM 1225/2005)
Cantitatea de deşeuri colectate în acadrul acestei acţiuni a fost de 5.500 kg.
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Săptămâna mobilităţii europene – 16-22 septembrie 2012
Obiectivul general al campaniei este de a sensibiliza publicul cu privire la necesitatea de a
acţiona împotriva poluării cauzate de creşterea traficului prin folosirea frecventă a autovehiculelor
personale în mediul urban. În fapt, această campanie nu este doar o acţiune civică la nivel de
administraţie locală de combatere a poluării atmosferice sau de zgomot, ci şi de îmbunătăţire a calităţii
vieţii în mediul urban, oferind o alternativă viabilă pentru mobilitatea totală a cetăţenilor.
Relaţia cu Consiliul Local
Şeful Biroului Relaţii publice a întocmit 38 proiecte de hotărîre, rapoarte de specialitate şi
informări care vizau domeniul de activitate extins al biroului, pe care le-a prezentat în şedinţele
Consiliului Local, rezultând un număr de 32 hotărâri. După adoptarea hotărârilor, funcţionarii din cadrul
biroului s-au preocupat de ducerea la îndeplinire a prevederilor acestora.
De asemenea, au fost întocmite rapoarte de oportunitate pentru încheierea unui număr de 27 de
contracte de achiziţii publice, urmărindu-se derularea acestora în condiţii corespunzătoare.
În cele de mai jos, sunt prezentate, succint, cele mai importante hotărâri la care s-a lucrat în
2012:
Hotărârea nr 37/2012 privind susţinerea activităţii Clubului Atletic Municipal Sighişoara pe
anul 2012
Având în vedere H.C.L. nr.11/29.01.2004 privind participarea Consiliului Local ca membru
fondator în Asociaţia Clubul Atletic Municipal Sighişoara, s-a aprobat susţinerea logistică şi financiară a
activităţii Clubului Atletic Municipal Sighişoara, conform art. 15 şi 16 al Regulamentului de organizare
şi funcţionare al Clubului Atletic Municipal, aprobat prin HCL nr. 26/2011 respectiv alocarea sumei de
25.000 lei din bugetul local, pentru finanţarea activităţii C.A.M. pe anul 2012, sumă ce se va împărţi în
tranşe decontate lunar, pe baza documentelor justificative;
Hotărârea nr. 12/ din 3 februarie 2012 privind organizarea Festivalului Sighişoara Blues
Festival 2012
S-a aprobat organizarea Festivalului Sighişoara Blues Festival în perioada 23-25 februarie 2012
în parteneriat cu Asociaţia Culturală „Sighişoara Blues Hospital”: desfăşurarea spectacolelor în Sala
„Mihai Eminescu” a Casei de Cultură a Municipiului Sighişoara şi alocarea sumei de 43.000 lei din
bugetul local pentru participarea la cheltuielile de organizare.
Hotărârea nr. 41/ 2012 privind organizarea Festivalului Academia Muzicală Sighişoara 2012
Având în vedere Acordul de principiu nr. 67/CL/09.01.2012 emis în şedinţa Consiliului Local din
22.12.2011 privind organizarea Festivalului Academia Muzicală Sighişoara 2012, s-a aprobat
organizarea Festivalului Academia Muzicală Sighişoara, în perioada 1-14 august 2012, în parteneriat cu
Fundaţia „Elan” Bucureşti desfăşurarea spectacolelor în Sala Festivă a Municipiului Sighişoara
respectiv probă alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local pentru participarea la cheltuielile de
organizare.
Hotărârea nr. 64/ 2012 privind aprobarea organizării unor evenimente cultural-educative în
parteneriat cu Fundaţia cultural-ştiinţifică Gaudeamus
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 119/20 iunie 2006 privind aprobarea parteneriatului cu
Fundaţia cultural ştiinţifică Gaudeamus din Sighişoara s-a aprobat alocarea sumei de 8.000 lei din
bugetul local pentru organizarea unor evenimente cultural-educative în parteneriat cu Fundaţia CulturalŞtiinţifică Gaudeamus. Din suma alocată s-au achitat, în baza unor contracte de achiziţii publice,
cheltuielile de cazare şi masă ale participanţilor, conform documentelor justificative prezentate.
Hotărârea nr. 63/2012 privind aprobarea deplasării unor consilieri municipali în oraşul
Kiskunfélegyhàza, Ungaria
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr.32/29.03.2001 privind stabilirea
relaţiilor de înfrăţire a Sighişoarei cu oraşul Kiskunfélegyhàza, s -a aprobat deplasarea la
Kiskunfélegyhàza, Ungaria, în perioada 4 -7 mai 2012 a doamnei consilier municipal Izolda Szasz –
membru în Comisia pentru Administraţie Publică Locală, Juridică, Apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti - şi a domnului consilier municipal Gall Erno – membru în Comisia
de relaţii externe şi în Comisia pentru servicii publice, comerţ, agricultură şi turism din cadrul
Consiliului Local Sighişoara, cu decontarea corespunzătoare a cheltuielilor aferente.
Hotărârea nr. 65/2012 privind organizarea Festivalului „Sighişoara Film Festival” 2012
completată cu HCL nr. 77/2012
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Având în vedere Acordul de principiu al Consiliului Local nr 68/CL/9.01.2012, s-a aprobat
organizarea Festivalului „Sighişoara Film Festival” 2012 în perioada 28 iunie - 1 iulie 2012, în
parteneriat încheiat între Municipiul Sighişoara şi Fundaţia Română pentru Educaţie şi Educatori
Bucureşti, punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a terenului aparţinând domeniului public din Piaţa Cetăţii
pentru desfăşurarea evenimentului respectiv alocarea sumei de 40.000 lei din bugetul local pentru
participarea la cheltuielile de organizare, respectiv pentru achitarea contravalorii cazării participanţilor;
suma se va achita în baza contractelor de achiziţii publice încheiate cu furnizorii;
Hotărârea nr. 78/2012 privind organizarea ediţiei a VI-a a Festivalului Naţional de Folclor
„Datini” completată cu HCL 85/2012
Având în vedere Acordul de principiu nr. 10/CL/08.03.2012 emis în şedinţa Consiliului Local
din 23.02.2012 privind organizarea ediţiei a VI-a a Festivalului Naţional de Folclor „Datini”, s-a aprobat
organizarea în parteneriat cu Asociaţia L.C.S.- Speranţa a Festivalului Naţional de Folclor „Datini” în
perioada 1-2 decembrie 2012: punerea la dispoziţie cu titlu gratuit pentru desfăşurarea evenimentului a a
Sălii „Mihai Eminescu” şi a foaierului acesteia, respectiv alocarea a 28.000 lei din bugetul local pentru
contribuţia la cheltuielile de organizare.
Hotărârea nr. 79/ 2012 privind organizarea evenimentului Zilele Culturii Germane 2012
S-a aprobat desfăşurarea în parteneriat cu Forumul Democrat al Germanilor din România Filiala Sighişoara a evenimentului Zilele Culturii Germane în perioada 31 mai-3 iunie 2012 cu
transmiterea în folosinţă gratuită către Forumul Democrat al Germanilor din România - Filiala
Sighişoara, pe perioada desfăşurării evenimentului Zilele Culturii Germane 2012, a terenului situat în
Piaţa Cetăţii, aparţinând domeniului public, pentru desfăşurarea manifestării.
Hotărârea nr. 80/ 2012 privind organizarea Taberei Medievale a Ordinului Cavalerilor Cerb
Sighişoara
S-a aprobat organizarea în perioada 6 iunie – 30 septembrie 2012 a Taberei Medievale a
Ordinului Cavalerilor Cerb Sighişoara, în parteneriat cu Asociaţia „Green Entertainement” Sighişoara:
transmiterea în folosinţă gratuită către Asociaţia „Green Entertainement” Sighişoara, pe perioada
desfăşurării taberei a terenului aparţinând domeniului public respectiv alocarea sumei de 3.000 lei din
bugetul local ca şi contribuţie la cheltuielile de organizare.
Hotărârea nr. 81/2012 privind organizarea ediţiei 2012 a Târgului Meşteşugarilor
Având în vedere Avizul de principiu exprimat în şedinţa ordinară a Consiliului Local din 29
martie 2012 s-a aprobat organizarea Târgului Meşteşugarilor de către Fundaţia Veritas Sighişoara, în
perioada 5 -7 iulie 2012, în parteneriat cu Municipiul Sighişoara: transmiterea în folosinţă gratuită pe
perioada desfăşurării Târgului Meşteşugarilor a terenului aparţinând domeniului public pentru
desfăşurarea manifestării situat în Piaţa Muzeului, între Turnul cu Ceas, Casa Veneţiană şi Biserica
Mănăstirii.
Hotărârea nr 7/2012 privind aprobarea deplasării unor consilieri municipali în oraşul
Kiskunfélegyhàza, Ungaria
Se aprobă deplasarea la Kiskunfélegyhàza, Ungaria, în perioada 17-21 august 2012 a următorilor
consilieri municipali:Gall Ernő, Iosif Marin, Ferenţ Tiberiu cu decontarea cheltuielilor de deplasare şi
diurnă cuvenite, din bugetul local.
Hotărârea nr. 8/2012 privind organizarea Festivalului Sighişoara Medievală 2012
S-a aprobat organizarea Festivalului Sighişoara Medievală în perioada 20-22 iulie 2012, în
parteneriat cu Asociaţia Turistică Sighişoara, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Festivalului
Sighişoara Medievală 2012, desfăşurarea evenimentului pe domeniul public al municipiului Sighişoara,
respectiv participarea cu 130.000 lei din bugetul local la cheltuielile de organizare.
Hotărârea nr. 32/2012 privind aprobarea organizării unor evenimente culturale în parteneriat
cu Asociaţia Culturală „Sighişoara Blues Hospital”.
S-a aprobat încheierea unui acord de parteneriat cu Asociaţia Culturală „Sighişoara Blues
Hospital” în vederea susţinerii logistice prin punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a Sălii Festive a
Primăriei pentru realizarea unei înregistrări respectiv găzduirea unui concert extraordinar de jazz în
zilele de 16-17 septembrie 2012 cu transmiterea în folosinţă gratuită a Sălii Festive a Primăriei, către
Asociaţia Culturală „Sighişoara Blues Hospital”. N.B. Din motive neprecizate, organizatorii au anulat în
săptămâna când trebuia să aibă loc evenimentul.
Hotărârea nr. 34/.2012 privind organizarea ediţiei a IX-a a Festivalului Fanfarelor Sighişoara
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S-a aprobat organizarea ediţiei a IX-a a Festivalului Fanfarelor Sighişoara în data de 9 septembrie 2012,
respectiv suma de 9.000 lei din bugetul local, pentru cheltuielile de organizare.
Hotărârea nr. 35/2012 privind organizarea evenimentului „PRO ISTORIA FEST”
Având în vedere Acordul de principiu nr. 56/CL/05.10.2011 a Consiliului Local Sighişoara şi
Scrisoarea de intenţie a Asociaţiei „Star Education” înregistrat cu nr. 17784/28.08.2012 s-a aprobat
organizarea evenimentului PRO ISTORIA FEST în perioada 15-16 septembrie 2012, în parteneriat cu
Asociaţia „Star Education” din Bucureşti.
Hotărârea nr. 31/2012 privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar din municipiul Sighişoara
Hotărârea nr. 83/2012 privind aprobarea unui parteneriat cu Asociaţia Domus Alma Libertatis
Bucureşti
Având în vedere HCL nr. 70/27.09.2012 privind acordul de principiu privind încheierea unui
parteneriat cu Asociaţia Domus Alma Libertatis Bucureşti, s-a aprobat parteneriatul cu Asociaţia Domus
Alma Libertatis Bucureşti, în proiectul „Casa (mică) a Istoriei Europene” şi găzduirea expoziţiei în Sala
de Muzică a Sălii „Ciprian Porumbescu” din Str. Turnului nr. 1.
Hotărârea nr. 86/2012 privind aprobarea finanţării activităţilor Clubului Sportiv „Spartacus”
Sighişoara pe anul 2012
Ţinând cont de prevederile Acordului de parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.
25/2011, în vederea sprijinirii activităţilor şi proiectelor sportive derulate şi organizate de Clubul Sportiv
„Spartacus” precum şi adresele nr. 2.013 şi 19. 075 ale Clubului Sportiv Spartacus cu solicitarea de
finanţare a activităţilor acestuia pe anul 2012 s-a aprobat alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local
pentru finanţarea anuală a activităţilor Clubul Sportiv „Spartacus” din Sighişoara, conform obligaţiilor
prevăzute în Acordul de parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 25/2011.
Hotărârea nr. 102/2012 privind aprobarea calendarului manifestărilor culturale desfăşurate în
municipiul Sighişoara în anul 2013.
Hotărârea nr. 110/2012 privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului
Sighişoara doamnei profesoare Ana Rodica Proteasa pentru prestigioasa activitate desfăşurată în
cadrul Corului „Vox Animi” Sighişoara timp de 20 ani.
În spiritul deschiderii manifestate şi a preocupării constante pentru o viaţă culturală bogată în
decursul anilor, municipalitatea este partener în organizarea principalelor evenimente culturale care se
desfăşoară în Sighişoara. Biroul Relaţii publice s-a ocupat de ducerea la îndeplinire a obligaţiilor
asumate de Municipiul Sighişoara prin acordurile de parteneriat aprobate de Consiliul Local pentru
buna desfăşurare a acestor evenimente.
Biroul de presă – structură inexistentă formal dar cu activitate concretă şi vizibilă public - a
asigurat comunicarea cu mass-media locale, judeţene şi naţionale prin organizarea de conferinţe de presă
săptămânale, redactarea şi transmiterea de comunicate de presă cu ocazia acţiunilor şi evenimentelor pe
care le-a organizat Municipiul Sighişoara. Pentru o corectă şi completă informare a cetăţenilor, cât şi
pentru promovarea eficientă a activităţii, în anul 2012 s-au editat şi tipărit 16 ediţii ale publicaţiei
bilunare „Glasul Cetăţii” care cuprinde informaţii de interes public şi informaţii despre proiectele
municipalităţii, cu menţionarea evenimentelor sighişorene precum şi, orice alte informaţii utile
cetăţenilor Sighişoarei. Pentru obţinerea de feedback s-a consacrat rubrica Glasul cetăţeanului – cadru
de exprimare a opiniilor sighişorenilor.
De asemenea, s-au făcut eforturi pentru actualizarea paginii de internet www.sighisoara.org.ro, a
contului de Facebook al Municipiul Sighişoara cu informaţii utile sighişorenilor precum şi celor care
intenţionează să viziteze Sighişoara.
Prin şeful biroului, în calitate de responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public au fost
preluate de la instituţii publice, ONG-uri şi persoane fizice, 15 solicitări scrise în baza Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, la care au fost formulate răspunsuri
favorabile ca urmare a informaţiilor primite de la compartimentele din cadrul instituţiei. Aceste solicitări
au vizat: utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli, finanţări nerambursabile, etc); modul
de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice; acte normative, reglementări şi activitatea liderilor
instituţiei.
Aceeaşi persoană, numită responsabiă pentru Relaţia cu societatea civilă, a desfăşurat activitatea
de publicitate aferentă dezbaterilor publice organizate în baza Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
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decizională în administraţia publică locală, contribuind şi la organizarea a patru dezbateri publice în
cadrul cărora au fost supuse atenţiei cetăţenilor diferite proiecte ale Consiliului local Sighişoara de
interes major pentru comunitate.
Relaţia cu asociaţiile şi fundaţiile care desfăşoară activităţi în Sighişoara, a fost de asemenea, un
domeniu în care fără a avea un compartiment care să îndeplinească aceste atribuţii. Dintre acestea, unele
s-au concretizat în parteneriate pentru evenimente culturale, sportive, sociale şi au fost descrise mai sus.
Nu trebuie uitată buna colaborare cu Fundaţia Veritas, Fundaţia Metro Ministries, Fundaţia Adept,
Fundaţia MET etc. care a generat activităţi ale întregii comunităţi cum ar fi: Ziua Mediului, Târgul
Meşteşugarilor, Festivalul Pro Istoria FEST, Târgul de Slow Food, etc.
În aceleaşi condiţii, au fost îndeplinite şi atribuţiile derivând din calitatea de membru al
Municipiului Sighişoara la OVPM, FMCU, AJT Mureş, AMR, ALZIAR, AEMFH, Handbal Club
Municipal cu care a fost întreţinută corespondenţa pe tematica concretă, în acelaşi timp amintind
Direcţiei economice cuantumul şi termenul de plată al cotizaţiilor.
După adoptarea în anul 2008 a pachetului legislativ al Uniunii Europene privind clima şi energia,
Comisia Europeană a lansat Convenţia primarilor pentru a sprijini eforturile depuse de autorităţile locale
în punerea în aplicare a politicilor privind energia durabilă. Astfel, în 2012, în luna februarie Municipiul
Sighişoara a aderat la Convenţia primarilor (The Convenant of Mayors) prin adoptarea HCL nr.
19/23.02.2012, şeful biroului Relaţii Publice ocupându-se de redactarea documentaţiei necesare pentru
promovarea proiectelor de hotărâri corespunzătoare. Convenţia primarilor reprezintă principala mişcare
europeană în care sunt implicate autorităţile locale şi regionale care se angajează în mod voluntar pentru
creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor de energie regenerabilă în teritoriile lor. Prin
angajamentul lor, semnatarii Convenţiei îşi propun atingerea şi depăşirea obiectivului Uniunii Europene
de reducere cu 20 % a emisiilor de CO2 până în anul 2020.
Având în vedere condiţiile dificile de ducere la îndeplinire a tuturor sarcinilor aflate mai mult
sau mai puţin în aria de competenţă a acestui birou, s-a solicitat atât în scris cât şi oral armonizarea
structurii acestuia în ceea ce priveşte atribuţiile şi numărul de funcţionari aflate într-o evidentă
disproporţie.

COMPARTIMENTUL ADMINISTRAREA FONDURILOR EUROPENE
În anul 2012 componenţii compartimentului „Administrare Fonduri Europene” au întocmit
referate de specialitate pentru 19 proiecte de hotărâri şi au prezentat Consiliului Local 3 informări. Tot
în anul 2012 au participat la întocmirea portofoliului de proiecte pentru perioada 2014 – 2020, în cadrul
Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru şi au participat, în cadrul grupului de lucru judeţean, la
realizarea Programului Judeţean pentru Dezvoltare.
Membrii compartimentului au implementat proiecte cu finanţare din fonduri europene şi
programe naţionale, după cum urmează:
Proiectul „Crearea şi dotarea unui centru naţional de informare şi promovare turistică în
municipiul Sighişoara ’’
Proiectul îşi propune realizarea unui cadru organizaţional necesar pentru promovarea valorilor
Sighişoarei ce se poate îndeplini prin crearea unui Centru de Informare şi Promovare Turistică într-o
zonă cu un flux ridicat de turişti, accesibil acestora. Spaţiul de desfăşurare a activităţii va fi dotat cu
echipamente necesare şi cu personal calificat care să acopere toate domeniile de activitate din cadrul
centrului (marketing, bază de date, materiale de promovare, etc.). Centrul de Informare Turistică va fi
situat la parterul Sălii „Ciprian Porumbescu” şi va fi structurat după cum urmează: un birou pentru
informarea turiştilor, două birouri pentru personalul centrului, o sală de conferinţe pentru organizarea de
diverse evenimente turistice, o sală pentru expoziţii şi prezentări pentru turişti şi anexe (holuri, grupuri
sociale).
Contractul de finanţare a fost semnat de către Ministerul Dezvoltării Regionare şi Turismului şi
municipiul Sighişoara în data de 14.03.2012 şi este în valoare de 1.869.294,40 lei din care valoare
eligibilă nerambursabilă din FEDR 1.283.867,69, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional
196.356,24 lei, cofinanţarea municipiului Sighişoara 30.208,65 lei şi TVA 358.861,82 lei. La finele
anului 2012 proiectul era realizat în proporţie de cca. 20%.
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Proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” proiect finanţat prin POS Mediu.
Valoarea totală a proiectului este de 110.875.965 Euro fără TVA, din care finanţare
nerambursabilă din Fondul de Coeziune în valoare de 84.518.530 Euro. Obiectivul proiectului
“Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” constă în reabilitarea şi
extinderea sistemului de alimentare şi tratare a apei şi a sistemului de colectare şi tratare a apei uzate în
scopul conformării cu obligaţiile privind calitatea apei prevăzute în Tratatul de Aderare, precum şi cu
obiectivele Programului Operaţional Sectorial de Mediu.
Proiectul constă, în principal, în măsuri de reabilitare a captării de suprafaţă, extindere şi
reabilitare a conductelor de aducţiune, a reţelei de distribuţie, inclusiv a staţiilor de pompare,
rezervoarelor şi a staţiilor de tratare a apei, precum şi reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare,
inclusiv a staţiilor de pompare şi extinderea şi modernizarea staţiilor de epurare. Prin acest proiect este
asigurat accesul la servicii de alimentare cu apă de calitate, pe baza principiului maximizării eficienţei
costurilor, calităţii în operare şi suportabilităţii populaţiei. Astfel, la finalul perioadei de implementare,
rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 100 % în aglomerările din Târgu
Mureş, Reghin, Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Iernut şi Cristuru Secuiesc, aproximativ 349.000 locuitori
urmând să beneficieze de acest proiect.
În anul 2012 a fost întocmit Contractul de servicii: “MS-SER-01 Asistenţă Tehnică pentru
pregătirea Documentaţiilor de Atribuire pentru contractele de lucrări, publicitate şi supervizarea
lucrărilor“ şi au fost demarate procedurile de achiziţii pentru lucrările ce se vor executa în zona
municipiului Sighişoara. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în zonă, vor fi de cca.10,8 milioane Euro.
Proiectul “Heritprot”
În cadrul proiectului Heritprot, în cursul anului 2012, au avut loc următoarele evenimente:
25 - 28 aprilie -Conferinţa de lansare a proiectului, eveniment ce a avut loc în oraşul partener La
Laguna, din Tenerife.
20 - 22 iunie -primul atelier de lucru din cadrul proiectului, eveniment desfăşurat în Cuenca,
Spania.
17 - 19 octombrie, în municipiul Sighişoara s-a desfăşurat Seminarul tematic, organizat printr-o
strânsă colaborare cu partenerul nostru intern ISU "Horea" al judeţului Mureş. La acest seminar au
participat 8 dintre cei 9 parteneri externi: Consorţiul de prevenire şi stingere a incendiilor din Tenerife –
Spania (partener lider), Serviciul pentru prevenire şi stingere a incendiilor din Merseyside (Liverpool) Marea Britanie, Serviciul de protecţie civilă din insulele Azore – Portugalia, primăriile oraşelor, Cuenca
- Spania, Riga - Letonia, Varsovia - Polonia, Holloko - Ungaria, şi Vilnius – Lituania, lipsind doar
reprezentanţii oraşului Bergen din Norvegia. Prima zi a seminarului a fost dedicată comunicărilor în
plen, petrecute în Sala Mare a primăriei municipiului Sighişoara, a doua zi a fost rezervată unui exerciţiu
practic privind stingerea unui incendiu, salvarea vizitatorilor, a personalului şi a patrimoniului mobil din
Turnul cu Ceas, precum şi o vizită la sediul ISU ”Horea” al judeţului Mureş, unde de asemenea a avut
loc un exerciţiu practic de alarmare. În ultima zi a avut loc un atelier de lucru referitor la schimbul de
experienţă şi bunele practici între oraşele partenere, pregătindu-se de asemenea şi următorul seminar al
reţelei, care va avea loc în primăvara anului 2013 la Holloko, în Ungaria.
Proiectul „Îmbunătăţirea calităţii mediului prin înfiinţare parc în municipiul Sighişoara, jud.
Mureş”
Proiectul a fost finanţat în cadrul „Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin
realizarea de spaţii verzi în localităţi”, din Fondul pentru Mediu.
Lucrările de amenajare a parcurilor au fost realizate de către S.C. Mondo Holding Concept
S.R.L.
În cadrul acestui proiect au fost realizate patru parcuri:
Locaţia I: str. Ana Ipătescu f. nr. (lângă magazinul Coralia), 435mp;
Locaţia II: str. Crizantemelor f. nr. (lângă imobil nr. 9) 2047mp;
Locaţia III: str. Crizantemelor f. nr. (lângă imobil nr. 13), 2086mp ;
Locaţia IV: str. Mihai Viteazul f. nr. (lângă magazinul Kaufland), 1797mp.
În toate parcurile s-a avut în vedere, aşa cum prevedea programul de finanţare, în primul rând
realizarea de spaţii verzi, prin amenajarea terenului, plantarea de arbori, arbuşti şi realizarea gazonului.
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Parcul de pe strada Ana Ipătescu a fost conceput ca un loc de odihnă şi relaxare, cu alei şi bănci
şi este dotat cu măsuţe pentru şah. Parcul de pe strada Garoafelor (locaţia II) este destinat în primul rând
copiilor, fiind dotat cu mai multe elemente de joacă: leagăne, tobogane şi bănci. În vecinătatea acestuia,
parcul de lângă blocul nr.12 (locaţia III) este destinat relaxării şi odihnei, adresându-se în special
persoanelor mai în vârstă. Este dotat cu o fântână arteziană şi bănci. Parcul de pe strada Mihai Viteazul
este destinat mai ales copiilor, având mai multe elemente de joacă: leagăne, tobogan, nisipar dar şi bănci
şi măsuţe de şah.
Toate parcurile au fost dotate cu sisteme de iluminat, coşuri de gunoi şi trei dintre ele şi cu
sisteme de irigaţii.
Valoarea totală a proiectului realizat este de 1.364.001,21 lei.
Proiectul a fost finalizat în luna noiembrie 2012.

DIRECŢIA ECONOMICĂ
Principalele obiective specifice ale Directiei Economice pentru anul 2012 au fost urmatoarele:
- pe baza bugetelor pe programe a fost intocmit la termenele prevazute de lege, proiectul
bugetului general al Municipiului Sighisoara, asigurand prezentarea tuturor documentelor necesare
ordonatorului principal de de credite si consiliului local in vederea aprobarii bugetului pe anul 2012;
- a organizat, asigurat şi răspuns de exercitarea, conform prevederilor legale, a controlului
financiar preventiv intern propriu;
- a urmarit ducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului Local Sighisoara care i-au fost
incredintate;
- a urmarit permanent realizarea bugetului local stabilind masurile necesare si solutiile legale
pentru buna administrare,intrebuintare si executare a acestuia,cu respectarea disciplinei financiare.
- a verificat periodic incasarea veniturilor si incadrarea cheltuielilor in creditele aprobate prin
bugetul local si a informat conducerea institutiei despre cele constatate;
- a condus evidenta contabila privind incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor prevazute in
bugetul de venituri si cheltuieli aprobate din bugetul local si din bugetul unitatilor autofinantate,
defalcate pe capitole, subcapitole, articole, aliniate;
- a urmarit incadrarea cheltuielilor in limita prevederilor din bugetul local pentru cheltuielile
proprii si pentru unitatile autofinantate;
- a urmarit incadrarea in cheltuielile bugetare aprobate alocate ordonatorilor tertiari de credite;
- a intocmit lunar comunicarile de deschidere de credite catre trezorerie pentru toate conturile de
cheltuieli si notele justificative si de fundamentare ale sumelor utilizate pentru diverse cheltuieli;
- a organizat şi condus întreaga evidenţă contabilă, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare pe urmãtoarele actiuni:
- contabilitatea mijloacelor fixe si evidenta operativã la locurile de folosire, astfel încât sã
rãspundã cerintelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe;
- contabilitatea materialelor si a obiectelor de inventar;
- contabilitatea mijloacelor bãnesti;
- contabilitatea deconturilor;
- contabilitatea cheltuielilor conform clasificatiei bugetare.
- pe baza documentelor justificative intocmite de compartimentele de specialitate, a dispus
intocmirea documentelor de plata catre organele bancare,catre agenti economici sau alte institutii
publice;
- a executat operatii privind gestionarea mijloacelor banesti si a altor valori;
- a intocmit documente pentru plati reprezentand avansuri in numerar pentru cheltuieli de
deplasare, cheltuieli de aprovizionare cu marfuri, cheltuieli de protocol;
- a exercitat controlul zilnic asupra operatiunilor de casa precum si documentelor justificative
care stau la baza inregistrarilor contabile;
- a intocmit lunar balanta de verificare si contul de executie;
- a intocmit trimestrial bilant contabil si dare de seama contabila;
- a intocmit anual contul de incheiere a exercitiului bugetar;
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- a intocmit pe baza pontajelor statele de plata pentru personalul aparatului propriu si de
specialitate al consiliului local, a intocmit statele de plata pentru indemnizatiile consilierilor;
- a intocmit ordinele de plata pentru drepturile salariale si obligatiile catre bugetul de stat
conform statelor de plata cu respectarea legislatiei in vigoare;
- a intocmit raportarile lunare si trimestriale privind fondul de salarii, precum si alte situatii si
raportari legate de activitatea de salarizare;
- a efectuat lucrarile referitoare la intocmirea si predarea declaratiilor privind contributiile catre
bugetul FNUASS, SOMAJ si CAS;
- a inregistrat rezultatele inventarierii patrimoniale efectuate in baza Ordinului 2861/2009;
- a inregistrat reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniu conf OMF
3471/2008;
- a tinut evidenta finantarilor rambursabile contractate de autoritatea publica si a rapoartelor
lunare sau la perioada catre institutiile abilitate, respectiv Ministerul Economiei si Finantelor, Directia
Generala a Finantelor Publice, Institutia Prefectului etc;
- a condus Registrul datoriei publice locale;
- a urmarit constituirea garantiilor materiale pentru persoanele care gestioneaza valori materiale
si banesti,a tinut evidenta garantiilor materiale ale gestionarilor institutiei publice, a intocmit notele
contabile privind garantiile materiale;
- a tinut evidenta fondurilor speciale,respectiv a proiectelor cu finantare externa nerambursabila
pe fiecare sursa de venit,a intocmit balante de verificare distincte pentru fiecare proiect in care are
calitatea de asistent financiar, a intocmit rapoartele financiare trimestriale, intermediare si finale privind
aplicarea OMFP 946/2005;
- a aplicat standardele de control intern-managerial conform OMFP 946/2005.
- a asigurat stabilirea, constatarea şi controlul impozitelor şi taxelor locale precum şi soluţionarea
obiecţiunilor, contestaţiilor şi plângerilor formulate la actele de control şi de impunere.
- contribuabilii persoane fizice sunt împărţiţi în patru sectoare care cuprind străzile din
municipiul Sighişoara, sat Hetiur precum şi cartierele: Venchi, Angofa, Viilor, Valea Crişului, Rora,
Soromiclea, Bendorf.
- sunt gestionate un număr de 14.405 matricole clădiri, 7.474 matricole auto.
- pentru contribuabilii persoane juridice (societăţi comerciale, fundaţii, unităţi de cult), sunt
gestionate un număr de 1.074 matricole clădiri, 1.553 matricole auto.
- pentru contribuabili persoane fizice, procentul mediu de încasare pentru principalele categorii
de venituri a fost de 92 %, la data de 31.12.2012.
- pentru contribuabili persoane juridice, procentul mediu de încasare pentru principalele categorii
de venituri a fost de 93 % la data de 31.12.2012.
- a asigurat recuperarea creantelor fiscale datorate bugetului local, constand din impozite, taxe si
amenzi de la contribuabili persoane fizice si juridice in conformitate cu prevederile OG 92/2003
Republicata privind Codul de procedura fiscala.
In cursul anului 2012 pentru recuperarea acestor creante s-au luat urmatoarele masuri:
In temeiul art. 141 si 145 din OG 92/2003 am procedat la intocmirea si comunicarea somatiilor
insotite de titlurile executorii catre toti restantierii respectiv 4409 pentru persoane fizice si 693 pentru
persoane juridice;
In conformitate cu prevederile art. 60 alin OG 92/2003 am solicitat Administratiilor financiare
din tara sa ne comunice bancile unde au deschise conturi unii agenti economici, aceasta pentru a proceda
la infiintarea popririi asupra disponibilitatilor banesti intocmind un numar de 760 popriri;
In baza prevederilor art. 52 si 60 din OG 92/2003 ale art. 4 lit. “b” si “c” din Ordinul 1323 emis
de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale referitor la gratuitatea informatiilor furnizate
organelor fiscale, am solicitat la ITM Mures-Punct de lucru Sighisoara precum si de la agenti economici
informatii privind locul de munca, iar la Casa judeteana de pensii Mures am solicitat informatii
referitoare la dosarul de pensii al unor persoane fizice, aceasta pentru a proceda la infiintarea popririi
asupra drepturilor banesti ale acestora facand un numar de 316 de popriri;
In baza art. 25 din OG 92/2003 alin (2) lit “d” am procedat la luarea angajamentelor de plata de
la unele persoane fizice rau platnice la un numar de 462 persoane;
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In conformitate cu prevederile Deciziei nr. 7/20.09.2010 prin care Inalta Curte de Casatie si
Justitie a admis recursul in interesul legii ce viza divergenta in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art.
9 alin (3)-(5) din OG 2/2001 privind Regimul Juridic al Contraventiilor raportate la art. 9 alin (1) si (2)
din acelasi act normativ art. 1 din OG 55/2002 privind Regimul Juridic al sanctiunii prestarii unei
activitati in folosul comunitatii, am returnat organelor constatatoare ale contraventiei (pentru persoanele
fara venituri si fara bunuri urmaribile) procesele verbale de contraventie in vederea sesizarii instantei de
judecata pe a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia pentru un numar de 104 cazuri;
In baza Notificarilor primite privind deschiderea procedurii de insolventa in baza Legii 85/2006
Legea insolventei, am procedat la depunerea Declaratiei de creanta la Tribunalele Comerciale de la care
am primit notificarile pentru contribuabili persoane juridice aflate in lichidare judiciara pentru 24 de
cazuri.
Urmare masurilor aratate mai sus pana la 31.12.2012 din suma totala de 3.867.297 lei la
persoane fizice s-a incasat suma de 1.757.631 lei, ramanand de incasat suma de 2.109.666 lei si se
continua eforturile de recuperare.
La persoane juridice din suma totala de 7.725.815 lei s-a incasat suma de 2.762.716 lei ramanand
de incasat suma de 4.963.099 lei, din aceasta ponderea cea mai mare in suma de 2.592.230 o reprezinta
sumele de recuperat de la cele 24 de societati comerciale aflate in reorganizare / lichidare judiciara,
procese aflate pe rol la tribunalele specializate in suma de 2.592230 lei si sumele aflate in litigiu in 12
cazuri, procese pe rol la Judecatorie in suma de 1.665.996 lei.
Pentru restul sumei de 704.873 lei sunt infiintate popririle asupra disponibilitatilor banesti la
banci.
Biroul executare creanţe
Biroul Executare Creante asigura recuperarea creantelor fiscale datorate bugetului local,
constand din impozite, taxe si amenzi de la contribuabili persoane fizice si juridice in conformitate cu
prevederile OG 92/2003 Republicata privind Codul de procedura fiscala.
In cursul anului 2012 pentru recuperarea acestor creante s-au luat urmatoarele masuri:
- în temeiul art. 141 si 145 din OG 92/2003 am procedat la intocmirea so comunicarea somatiilor
insotite de titlurile executorii catre toti restantierii respectiv 4409 pentru persoane fizice si 693 pentru
persoane juridice;
- în conformitate cu prevederile art. 60 alin OG 92/2003 am solicitat Administratiilor financiare
din tara sa ne comunice bancile unde au deschise conturi unii agenti economici, aceasta pentru a proceda
la infiintarea popririi asupra disponibilitatilor banesti intocmind un numar de 760 popriri;
- în baza prevederilor art. 52 si 60 din OG 92/2003 ale art. 4 lit. “b” si “c” din Ordinul 1323 emis
de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale referitor la gratuitatea informatiilor furnizate
organelor fiscale, am solicitat la ITM Mures-Punct de lucru Sighisoara precum si de la agenti economici
informatii privind locul de munca, iar la Casa judeteana de pensii Mures am solicitat informatii
referitoare la dosarul de pensii al unor persoane fizice, aceasta pentru a proceda la infiintarea popririi
asupra drepturilor banesti ale acestora facand un numar de 316 de popriri;
- în baza art. 25 din OG 92/2003 alin (2) lit “d” am procedat la luarea angajamentelor de plata de
la unele persoane fizice rau platnice la un numar de 462 persoane;
- în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 7/20.09.2010 prin care Inalta Curte de Casatie si
Justitie a admis recursul in interesul legii ce viza divergenta in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art.
9 alin (3)-(5) din OG 2/2001 privind Regimul Juridic al Contraventiilor raportate la art. 9 alin (1) si (2)
din acelasi act normativ art. 1 din OG 55/2002 privind Regimul Juridic al sanctiunii prestarii unei
activitati in folosul comunitatii, am returnat organelor constatatoare ale contraventiei (pentru persoanele
fara venituri si fara bunuri urmaribile) procesele verbale de contraventie in vederea sesizarii instantei de
judecata pe a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia pentru un numar de 104 cazuri;
- în baza Notificarilor primite privind deschiderea procedurii de insolventa in baza Legii 85/2006
Legea insolventei, am procedat la depunerea Declaratiei de creanta la Tribunalele Comerciale de la care
am primit notificarile pentru contribuabili persoane juridice aflate in lichidare judiciara pentru 24 de
cazuri.
Urmare masurilor aratate mai sus pana la 31.12.2012 din suma totala de 3.867.297 lei la
persoane fizice s-a incasat suma de 1.757.631 lei, ramanand de incasat suma de 2.109.666 lei si se
continua eforturile de recuperare.
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La persoane juridice din suma totala de 7.725.815 lei s-a incasat suma de 2.762.716 lei ramanand
de incasat suma de 4.963.099 lei, din aceasta ponderea cea mai mare in suma de 2.592.230 lei o
reprezinta sumele de recuperat de la cele 24 de societati comerciale aflate in reorganizare / lichidare
judiciara, procese aflate pe rol la tribunalele specializate in suma de 2.592.230 lei si sumele aflate in
litigiu in 12 cazuri, procese pe rol la Judecatorie in suma de 1.665.996 lei.
Pentru restul sumei de 704.873 lei sunt infiintate popririle asupra disponibilitatilor banesti la banci.
COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN
Activitatea de audit public intern a fost asigurata in anul 2012 la Municipiul Sighisoara de doi
auditori interni si a avut ca baza legala, Legea nr. 672/19.12.2002 privind auditul public intern, OMFP
nr.38/15.01.2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public
intern, Normele metodologice proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern la Municipiul
Sighisoara, aprobate de DGFP Mures si Planul anual al activitatii de audit public intern intocmit pentru
anul 2012, plan inclus in Planul Strategic de audit public intern intocmit in data de 25.11.2009 pentru
anii 2010, 2011, 2012.
Conform Planului anual de audit public intern aferent anului 2012, activitatea de audit public
intern desfasurata a cuprins atat activitatile materializate in misiunile de audit desfasurate pe parcursul
anului 2012 la structurile institutiei, cat si activitatatile specifice auditului intern, desfasurate in
conformitate cu activitatile stabilite prin insasi atributiile compartimentului de audit public intern,
conform cadrului legislativ existent, dar si o misiune solicitata de Politia municipiului Sighisoara,
activitatile specifice auditului intern concretizandu-se in:
- întocmirea de rapoarte de activitate, respectiv al Raportului anual al activitatii de audit public
intern desfasurate in anul 2011 la Municipiul Sighisoara, conform solicitarilor Serviciului de audit
public intern din cadrul DGFP Mures, raport intocmit la inceputul anului 2012;
- întocmirea Planului anual de audit public intern aferent anului 2013, a referatului de justificare
a modului cum au fost selectate misiunile de audit public intern incluse in planul intocmit si a referatului
de aprobare a planului;
- Intocmirea planului strategic de audit public intern intocmit pentru anii 2013, 2014, 2015, a
referatului de justificare a modului cum au fost selectate misiunile de audit public intern incluse in
planul strategic si a referatului de aprobare a planului;
- redactarea tuturor documentelor de audit intern aferente celor 18 proceduri obligatorii a fi
aplicate in activitatea de audit conform prevederilor Legii 672/ 19.12.2002 privind auditul public intern
si al prevederilor OMFP nr.38/15.01.2003;
- activitati desfasurate conform atributiilor compartimentului de audit public intern referitoare la:
analizarea rezultatelor auditarilor realizate in anul 2012, pentru pregatirea documentatiei necesare
elaborarii Raportului anual al activitatii de audit public intern aferent anului 2012 pentru a fi transmis
D.G.F.P Mures si Curtii de conturi Mures, indosarierea documentelor primite si create in anul 2012,
studiu individual.
Aceste activitati in anul 2012, s-au materializat in urmatoarele documente si actiuni intocmite si
intreprinse de auditorii interni ai Municipiului Sighisoara, respectiv:
- elaborarea Raportului anual al activitatii de audit public intern pentru anul 2011 la municipiului
Sighisoara, intocmit la inceputul anului 2012, inregistrat cu nr.237/V/06.01.2012, transmis la DGFP,
raport elaborat dupa o structura minimala “a formei si continutului” obligatorie a fi respectata, transmisa
in prealabil de DGFP Mures si vizand in principal ca parte esentiala, capitolul privitor la contributia
auditului intern la imbunatatirea activitatii entitatilor publice din cadrul administratiei publice locale,
materializate in recomandarile compartimentului de audit public intern, sistematizate pe principalele
domenii auditate iar pentru fiecare domeniu auditabil in parte, urmarindu-se: riscurile semnificative
identificate, principalele constatari, concluzii si recomandari formulate, implementarea recomandarilor
prin stadiile de implementare si anume: implementate, neimplementate si in curs de implementare,
progresele inregistrate de structurile auditate in activitatea proprie ca urmare a punerii in practica a
recomandarilor. Raportul anual al activitatii de audit public intern pentru anul 2011 la municipiul
Sighisoara a fost transmis si Curtii de conturi Mures;
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- întocmirea informarii solicitate de Biroul relatii cu publicul, in vederea intocmirii raportului de
activitate pe anul 2011;
- arhivarea documentelor intocmite in anul 2011;
- misiune de audit public intern desfasurata la Biroul achizitii din cadrul Municipiului
Sighisoara, (misiunea nr.1);
- misiune de audit public intern desfasurata la Compartiment administrarea sistemelor
informatice din cadrul Municipiului Sighisoara, (misiunea nr.2);
- misiune de audit public intern desfasurata la Liceul theoretic Joseph Haltrich Sighisoara,
(misiunea nr.3);
- misiune de audit de interes national desfasurata ca urmare a adresei transmise de DGFP Mures,
misiune ce a avut ca tema: „evaluarea stadiului implementarii sistemului de control intern/managerial in
administratia publica locala”, (misiunea nr.4);
- misiune de audit public intern desfasurata la Liceul Grup Scolar Agricol Sighisoara, (misiunea
nr.5);
- verificarea efectuata la gimnaziul de stat Miron Neagu, solicitata de Politia municipiului
Sighisoara, (misiunea n.6);
- misiune de audit public intern desfausrata la Colegiul National Mircea Eliade Sighisoara,
(misiunea nr.7),
- elaborarea Planului anual de audit public intern pentru anul 2013 inregistrat cu nr.
24942/II/28.11.2012 insotit de:
 Referatul de justificare al modului cum au fost selectate misiunile de audit cuprinse in
Planul anual de audit public intern pentru anul 2013;
 Referatul de aprobare al Planului de audit public intern pentru anul 2013
- întocmirea Planului Strategic pe trei ani 2013, 2014, 2015 la municicpiul Sighisoara, insotit de
referatul de justificare si referatul de aprobare al planului stategic
- perfectionarea cunostintelor profesionale-studiu individual
Proiecte si obiective de realizat pentru anul 2013
Proiectele si obiectivele de realizat pentru anul 2013, reprezinta misiunile de audit ce se vor
desfasura pe tot parcursul anului 2013 la structurile auditabile, precum si a celorlalte activitati ce se vor
desfasura in cadrul compartimentului de audit public intern in conformitate cu atributiile stabilite in fisa
postului si in Planul anual de audit public intern intocmit pentru anul 2013, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 672/19.12.2002 privind auditul public intern, al OMFP nr.38/15.01.2003, pentru
aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern.
De asemenea dintre obiectivele de realizat pentru anul 2013, alaturi de obiectivele concretizate in
misiunile de audit si activitatile stabilite si cuprinse in Planul anual de audit public intern aferent anului
2013, se vor adauga si misiunile de audit stabilite, daca va fi necesar, de catre DGFP Mures, prin biroul
de audit intern sau de echipele de control ale altor institutii abilitate cu activitati de control.
Toate modificarile intervenite, in cazul in care se vor produce pe tot parcursul anului 2013, vor fi
cuprinse in referatele de modificare a planului de audit public intern aferent anului 2013, iar aprobarea
acestora va permite actualizarea planului de audit public intern, intocmit initial.

SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
Serviciul Administraţie Publică Locală, în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare,
asigură funcţionarea Consiliulului Local şi a aparatului de specialitate al primarului,iar în colaborare cu
celelalte servicii asigură organizarea şedinţelor Consiliului Local.
În anul 2012, Consiliul Local Sighişoara s-a întrunit în 12 şedinţe ordinare şi 7 şedinţe
extraordinare, adoptându-se un număr de 233 hotărâri.
Principalele probleme dezbatute în cadrul sedinţelor Consiliului Local au fost legate de
aprobarea bugetului local,stabilirea impozitelor şi taxelor locale,cofinanţarea unor proiecte de interes
local, finanţate prin diverse programe UE, studii şi proiecte economico –sociale, urbanism,însuşire
indicatori tehnico-economici la obiective de investiţii edilitar-gospodăreşti,vânzări locuinţe,închirieri,
concesionări,vânzări terenuri, administrarea domeniului public şi privat, servicii publice, comerţ şi
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turism, protecţie socială,organigrama şi statul de funcţii a aparatului de specialitate a primarului şi a
unităţilor administrative subordonate,aprobarea unor parteneriate, etc.
Primarul municipiului Sighişoara a emis un număr de 1187 dispoziţii, majoritatea cu referire la
probleme de personal, buget, ajutoare sociale, convocarea Consiliului local în sedinţe şi constituirea
unor comisii.
Hotărârile şi dispoziţiile au fost comunicate în termen, la instituţia Prefectului, cât şi celor
interesaţi.
Organizarea şedintelor Consiliului Local a fost realizată în bune condiţii, în colaborare cu alte
servicii şi personal de specialitate din aparatul propriu.
În cursul anului 2012 au fost adresate Cosiliului Local, de către cetăţeni şi organizaţii legal
constituite un număr de 45 petiţii. În funcţie de domeniul sesizat, petiţiile au fost repartizate spre
soluţionare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, compartimentelor de specialitate din aparatul
propriu şi serviciilor subordonate.
Au fost eliberate, în baza Registrului agricol,în vederea obţinerii de subvenţii, 335 de adeverinţe,
din care:
- 180 pentru obţinerea subvenţiei APIA
- 15 pentru măsura 141, sprijinirea fermelor agricole de subzistenţă
- 80 pentru întocmirea şi actualizarea dosarului de exploataţie şi a atestatului de fermier
- 60 pentru obţinerea subvenţiei – apicultori
Compartimentul Resurse Umane coordonează activitatile specifice de resurse umane
desfasurate la nivelul Primăriei Municipiului Sighişoara, gestionează funcţiile publice si funcţionarii
publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului cât şi funcţiile contractuale şi personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor şi unităţilor
subordonate.
În cursul anului 2012 s-a urmărit 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 pregatire profesională şi morală
ridicată.
De asemenea s-a continuat pregatirea şi instruirea personalului angajat din punct de vedere
profesional, pe baza reglementărilor legale, în vederea eficientizării activităţii şi ridicarea potenţialului
profesional al salariatilor.
Activitatea Compartimentului Resurse Umane s-a concretizat prin următoarele activităţi
specifice:
- promovarea HCL (expunere de motive si proiect HCL) privind aprobarea/modificarea structurii
organizatorice si a statului de functii;
- întocmirea planului de ocupare a functiilor publice;
- întocmirea, pastrarea si completarea dosarelor profesionale;
- întocmirea de referate si dispozitii privind angajarea, incetarea sau orice alta modificare a
raporturilor de serviciu/munca;
- urmarirea respectarii programului de munca prin administrarea evidentei de prezenta, a
concediilor de odihna, concediilor medicale, concediilor fara plata, etc;
- întocmirea actelor aditionale la contractile individuale de munca;
- asigurarea secretariatului comisiilor de concurs in organizarea concursurilor de ocupare a
posturilor temporar vacante;
- evidenta declaratiilor de avere si de interese ale functionarilor publici si transmiterea acestora
catre A.N.I.
- raportarea semestriala privind situatia implementarii procedurilor disciplinare pentru
functionarii publici;
- rezolvarea documentelor repartizate prin managementul documentelor;
- evidenta si gestionarea fiselor de post si a fiselor de atributii;
- întocmirea notelor de lichidare la incetarea raporturilor de serviciu/munca;
- întocmirea dosarelor de pensionare pentru salariatii care indeplinesc conditiile de pensionare
pentru limita de varsta / pensionare anticipate;
- eliberarea de adeverinte privind calitatea de angajat, calitatea de asigurat, etc;
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- eliberarea de adeverinte privind salariul angajatilor, in vederea obtinerii de credite bancare.
Compartimentul Informatică
Activitatea Compartimentului Informatică include deservirea întregii activităţii informatice a
instituţiei. Ca activităţi principale derulate în cursul anului 2012 se pot aminti următoarele:
- monitorizarea serverelor (Linux, Windows Server 2008, Windows Server 2003) şi efectuarea
intervenţiilor necesare în scopul funcţionării acestora în parametrii optimi;
- lucrări de intervenţie pe echipamentele I.T. în vederea remedierii problemelor apărute şi
asigurarea funcţionării acestora;
- efectuarea operaţiilor de rutină legate de buna funcţionare a sistemului informatic, indexări,
copieri, listări;
- actualizarea datelor de pe serverul Lex;
- asigurarea accesului la informaţiile cu caracter public prin site-ul propriu al instituţiei;
- devirusarea şi reconfigurarea unor sisteme informatice în vederea menţinerii funcţionalităţii lor;
- realizarea back-up pentru bazele de date.
A fost pus în funcţiune sistemul conector la SNEP (Sistemul Naţional Electronic de Plăţi) în
vederea facilitării efectuării plăţilor prin Internet a impozitelor şi taxelor locale.
A fost relizată şi pusă în funcţiune conexiunea pe fibră optică între Serviciul Comunitar Public
Local pentru Evidenţa Persoanelor, Poliţia Locală Sighişoara şi sediul primăriei, relizânduse astfel
conectarea la aplicaţiile ce rulează pe serverele primăriei.
Compartimentul Arhivă
În cadrul compartimentului Arhivă – din numărul total de 58 cereri înregistrate în anul 2012, au
fost soluţionate favorabil un număr de 52 de cereri , iar restul de 6 nu au fost soluţionate din lipsă de
documente existente în fondul de arhivă.
De asemenea, prin compartimentul Arhivă, s-au elaborat instrucţiuni privind elaborarea
Nomenclatorului arhivistic al documentelor realizate şi gestionate de către serviciile din cadrul Primariei
Sighişoara, instrucţiuni care, dupa aprobare la Direcţia Arhivelor Judeţene Mureş au fost aplicate în
cadrul instituţiei noastre.
Biroul Juridic
In anul 2012 au fost inregistrate la Serviciul Juridic un numar de 142 cauze noi, in afara celor
existente pe rolul instantelor judecatoresti din anii precedenti. Aceste litigii se desfasoara in fata
instantei de fond (Judecatorie sau Tribunal), in fata instantei de apel (la Tribunal sau la Curtea de Apel)
precum si in fata instantei de recurs (Curtea de Apel sau Inalta Curte de Casatie si Justitie).
Un numar de 32 de dosare au fost repartizate (atat in anul 2012 cat si in anii anteriori) la SCA
Costea & Gusatu, societate de avocatura care in baza contractului de asistenta juridica a asigurat cu
succes, reprezentarea institutiei noastre in fata instantelor judecatoresti.
In anul 2012, au fost solutionate definitiv si irevocabil un numar de 42 de dosare. Din numărul
total de 471 cereri depuse in baza Legii 10/2001, fata de cele solutionate in anii precedenti, un numar de
11 dosare au fost inaintate catre Institutia Prefectului-Judetul Mures spre a fi trimise Comisiei Centrale
pentru Stabilirea Despagubirilor Bucuresti, in vederea acordarii despagubirilor legal cuvenite
persoanelor indreptatite si au fost emise un număr de 2 dispozitii de restituire in natura a unor imobile
revendicate.
Au fost inregistrate un număr de 1225 documente, din care, la data întocmirii raportului sunt in
curs de solutionare un număr de 5 documente.
Au fost eliberate un număr de 75 cereri pentru deschiderea procedurii succesorale si au fost
communicate un numar de 10 hotarari judecatoresti penale catre SPCLEP al Municipiului Sighisoara.
De asemenea, au fost intocmite un numar de 230 procese-verbale de afisare a actelor de
procedura cuprinzand citatii, hotarari judecatoresti, cereri de declarare judecatoreasca a mortii, extrase
ale dispozitivului hotararilor judecatoresti, s.a.
SERVICIUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ
1. Anchete sociale efectuate în vederea obţinerii certificatului de încadrare în grad de handicap
precum şi a drepturilor şi facilităţilor prevăzute de Legea Nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare: 793
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2. Acordare indemnizaţii lunare pentru un număr mediu lunar de 142 persoane cu handicap grav
sau reprezentanţi legali ai acestora.
3. Anchete sociale efectuate la solicitarea Judecătoriei în vederea încredinţării minorilor la unul
dintre părinţi, respectiv la solicitarea notarilor publici, în vederea exercitării autorităţii părinteşti de către
ambii părinţi şi stabilirea domiciliului minorilor: 116
4. Anchete sociale cu propuneri privind luarea unor măsuri de protecţie specială/reevaluare
măsuri de protecţie specială faţă de minori şi întocmirea planurilor de servicii pentru prevenirea
separării copilului de părinţi: 84
5. Anchete sociale pentru reînnoirea atestatului de asistent maternal: 3
6. Eliberare lapte praf gratuit pentru copii cu vârsta între 0 – 12 luni: 22 kg., pentru un număr
mediu lunar de 2 copii.
7. Dispoziţii instituire curatelă pe seama minorilor sau altor persoane care nu-şi pot reprezenta
interesele: 11
8. Efectuarea demersurilor necesare instituirii tutelei pe seama a 6 persoane puse sub interdicţie
judecătorească (efectuare anchete sociale, întocmire proiecte dispoziţii şi înaintarea documentaţiei către
judecătorie).
9. Întocmirea documentaţiei necesare şi efectuarea anchetelor sociale cu propuneri privind
instituţionalizarea în Centre de Îngrijire şi Asistenţă a unui număr de 8 persoane.
10. Reprezentarea notarială a unui număr de 6 persoane vârstnice în vederea înstrăinării unor
bunuri în scopul îngrijirii lor, în baza Legii Nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor
vârstnice;
11. Acordare ajutor social conform Legii Nr. 416/2001, privind venitul minim garantat: la
sfârşitul anului 2012 se aflau în plata ajutorului social un nr. de 45 familii / persoane singure.
12. Acordare unui număr de 8 ajutoare de urgenţă conform Legii Nr. 416/2001, privind venitul
minim garantat, pentru acoperirea unor cheltuieli cu înmormântarea unor persoane din familii nevoiaşe,
achiziţionare medicamente şi intervenţii chirurgicale.
13. Acordare ajutoare pentru cheltuieli cu înmormântarea unor persoane din familiile beneficiare
de ajutor social: 1
14. Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri, pentru beneficiarii
de venit minim garantat: 38 familii sau persoane singure, pentru perioada 1 noiembrie 2012 – 31 martie
2013.
15. Preluare dosarelor, întocmirea proiectelor de dispoziţii şi a situaţiilor centralizatoare în
vederea acordării, pe perioada sezonului rece 2012 – 2013, de ajutoare pentru:
- energie termică – 26 familii sau persoane singure;
- gaze naturale – 933 familii sau persoane singure;
- combustibili solizi sau petrolieri: 309 familii sau persoane singure, altele decât beneficiarii de
venit minim garantat.
16. Anchete sociale cu propuneri privind acordarea bursei sociale pentru elevi şi studenţi: 29
17. Anchete sociale pentru acordarea unui sprijin financiar în vederea achiziţionării de
calculatoare pentru elevi: 4
18. Anchete sociale pentru obţinerea ajutorului financiar,,bani de liceu”: 76
19. Acordare masă gratuită la cantina de ajutor social: 19 persoane lunar (gratuităţi acordate de
Biserica Penticostală, în baza propunerilor făcute de Serviciul Public de Asistenţă Socială).
20.Preluare dosare indemnizaţii pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, respectiv
trei ani pentru copilul cu handicap: 169
21. Preluare dosare alocaţii pentru susţinerea familiei, întocmirea proiectelor de dispoziţii şi a
situaţiilor centralizatoare lunare care se înaintează AJPS Mureş: la sfârşitul anului 2012, se aflau în plată
un număr de 274 familii care pe parcursul anului au fost reevaluate semestrial prin efectuarea de anchete
sociale la domiciliul beneficiarilor.
22. Dosare alocaţii de stat pentru copii: 242 dosare preluate în cursul anului 2011.
23. Efectruarea demersurilor necesare şi preluarea produselor alimentare care urmează a fi
distribuite la începutul anului 2013 către un număr de 2005 persoane defavorizate, în cadrul PEAD 2012
– 33,420 tone făină albă; 11,250 tone făină mălai; 16,140 tone orez; 3,430 tone fasole boabe; 8,230 tone
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zahăr; 2,440 tone paste făinoase; 1,300 tone biscuiţi; 4,072 tone mazăre conservă; 2,842 tone bulion;
3,696 tone roşii în bulion.
24. Anchete sociale cu propuneri privind întreruperea sau amânarea executării pedepsei cu
închisoarea: 4
25. Identificarea persoanelor de etnie romă fără acte de identitate / stare civilă şi obţinerea
cărţilor de identitate pentru un număr de 37 persoane şi a certificatelor de naştere pentru 25 persoane.
26. Monitorizarea activităţii mediatorului sanitar şi prezentarea raportului de activitate semestrial
către Consiliul Local.
27. Rapoarte statistice şi situaţii lunare, trimestriale sau semestriale cu privire la: ajutoarele
băneşti acordate, gratuităţi la transportul urban, copii, persoane cu handicap etc.
28. Colaborarea cu Centrul Creştin, Social, Medical de Zi şi Asociaţia Crown Child Placement,
în baza parteneriatelor/protocoalelor de colaborare încheiate cu acestea, în vederea furnizării serviciilor
sociale destinate persoanelor sau familiilor aflate în situaţii de dificultate
29. Corespondenţă şi anchete sociale diverse.
SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI
În perioada ianuarie – decembrie 2012 pentru promovarea de proiecte de hotărâre, punerea în
aplicare a hotărârilor Consiliului Local şi îndeplinirea atribuţiilor direcţiei, au fost desfăşurate
următoarele activităţi şi întocmite următoarele acte şi documente:
Compartimentele – Domeniul Public şi Domeniul Privat
Au fost întocmite 114 rapoarte de specialitate şi tot atâtea proiecte de hotărâre a consiliului local
pentru închirierea, concesionarea, vânzarea şi însuşirea rapoartelor de evaluare a unor bunuri din
patrimoniul Municipiului Sighişoara, avizarea vânzarii unor locuinţe, transmiterea din
administrarea/folosinţa Municipiului Sighişoara în administrarea/folosinţa către terţi a unor bunuri,
clădiri şi terenuri, însusirea unor documentaţii cadastrale, constituirea unor comisii, aprobarea unor
regulamente, repartizarea unor locuinţe, modificarea sau prelungirea unor contracte de închiriere sau
concesiune, asocierea în participaţiune, inventarierea bunurilor materiale proprietatea municipiului şi
casarea unor bunuri etc.
S-a asigurat permanent relaţia de colaborare cu Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Sighişoara, pentru obţinerea de extrase de carte funciară pentru informare, copii conforme după cărţile
funciare, întabularea unor documentaţii cadastrale pentru dezlipirea şi evidenţierea unor imobile.
Sunt în curs de evidenţiere blocurile de locuinţe contruite prin ANL.
S-a asigurat permanent relaţia de colaborare cu notarii publici din municipiu pentru a putea fi
indeplinite atribuţiile direcţiei legate de evidenţierea unor bunuri, clarificarea situaţiei juridice a unor
imobile, întocmirea contractelor de vânzare-cumpărare.
În acest sens a fost realizată documentaţia şi s-au desfăşurat activităţile specifice pentru
întocmirea a 11 contracte de vânzare cumpărare pentru terenurile si construcţiile, aprobate spre vânzare
prin hotărâri ale Consiliului local.
Au fost întocmite un număr de 270 de contracte de închiriere şi acte adiţionale la contracte,
încheiate cu persoane fizice şi juridice pentru bunuri proprietatea Municipiului Sighişoara, respectiv
terenuri pentru construirea de garaje auto, scări acces, balcoane, extinderi şi amenajări uşoare (terase
pentru alimentaţie publică, amplasare tonete), terenuri agricole, spaţii cu altă destinaţie decât cea de
locuinţă ( spatii comerciale) etc.
Au fost întocmite un număr de 2 contracte de concesiune încheiate cu persoane fizice şi juridice
pentru bunuri proprietatea Municipiului Sighişoara, respectiv terenuri aferente construcţiilor.
Pentru încasarea chiriilor şi redevenţelor de la persoane juridice şi fizice au fost întocmite circa
4367 de facturi în anul 2012. De asemenea au fost actualizate şi calculate debitele la contractele de
închiriere, concesiune, asociere în participaţiune şi vânzare cumpărare cu plata în rate, încheiate în
cursul anului, efectuându-se periodic şi verificarea situaţiei debitelor încasate şi restante.
Au fost intocmite documentaţii specifice în vederea organizării sedinţelor de licitaţii pentru
închirieri, respectiv Caiete de Sarcini, planuri de situaţie, regulamente de organizare şi desfăşurare a
licitaţiilor. În acest sens pentru punerea în aplicare a hotărârilor consiliului local au fost organizate 5
proceduri de licitaţii publice pentru închirierea unor bunuri.
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La solicitarea cetăţenilor, au fost întocmite un număr de 5 documentaţii înaintate către Instituţia
Prefectului Judeţului Mureş pentru atribuirea în proprietate a terenului aferent construcţiei, în baza Legii
nr. 18/1991 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Au fost întocmite documentaţiile pentru ridicarea ipotecii în 14 de cazuri de contracte de
vânzare-cumpărare, cu ultima rata scadentă în acest an.
S-a derulat în continuare programul de organizare, gospodărire, întreţinere şi administrare a
păşunilor, cu precizarea că suprafeţe de păşunat sunt concesionate, prin concesionari derulându-se
programul anterior menţionat ce cuprinde în mare, lucrări de ameliorare a suprafeţelor de păşune,
fertilizări, etc.
În baza contractului de administrare autentificat sub nr.368/09.04.2003, modificat prin actul
aditional autentificat sub nr.355/08.10.2004 incheiat între Directia Silvica Targu Mures si Primaria
Municipiului Sighisoara, s-a colaborat permanent cu Ocolul Silvic Sighişoara pentru a se putea
administra cât mai eficient, în regim silvic fondul forestier, proprietatea Municipiului Sighişoara.
De asemenea s-au efectuat demersurile necesare pentru realizarea amenajamentului silvic al
fondului forestier aflat în proprietatea Municipiului Sighişoara, pentru perioada 01.01.2013 –
31.12.2022.
Precizăm că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 134/20.12.2012 s-a probat administrarea, în
regim silvic, a fondului forestier aflat în proprietatea Municipiului Sighişoara, pe durata de valabilitate a
amenajamentului silvic, respectiv 01.01.2013 – 31.12.2022, de către Regia Naţională a Pădurilor –
Romsilva prin Direcţia Silvică Mureş.
Au fost efectuate activităţi de control în teren privind respectarea prevederilor hotărârilor
consiliului local, măsurători în teren, gestionarea activităţii de comerţ stradal. De asemenea, în timpul
controlului în teren au fost sesizate si neregulile referitoare la disciplina în construcţii sau care aparţin de
gospodărie comunală, acestea fiind transmise Compartimentului Urbanism şi Serviciului Public
Gospodărie prin note de serviciu. Au fost întocmite rapoarte/informări cuprinzând toate neregulile
sesizate în teren, care au fost prezentate domnului primar.
Compartimentul Autorizare Transport în Regim de Taxi şi în Regim de Închiriere
Pentru reglementarea activităţii de taximetrie în Municipiul Sighişoara, conform reglementărilor
Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a Regulamentului privind organizarea şi efectuarea serviciului de transport în
regim de taxi şi de transport în regim de închiriere în Municipiul Sighişoara, în cursul anului 2012 s-a
urmărit şi controlat activitatea desfăşurată de către transportatorii autorizaţi.
La nivelul municipiului sunt eliberate un nr. de 13 autorizaţii taxi pentru transport persoane şi 3
autorizaţii penrtu transport marfă.
De asemenea au fost preschimbate autorizatii taxi, ca urmare a înlocuirii autoturismelor prin
cumpărarea unora noi sau ca urmare a încheierii contractelor de leasing.
Compartimentul Spaţiu Locativ
În cursul anului 2012 s-au depus 33 de cereri pentru locuinţe ANL (în total sunt 931 de
solicitări), - cereri pentru locuinţe din fondul de stat depuse de catre chiriasii evacuati din casele
retrocedate (în total sunt 142 de solicitări) si 17 cereri pentru locuinta (în total sunt 391 de solicitări). În
urma disponibilizării unor spaţii locative au fost repartizate 5 locuinţe, 4 apartamente construite prin
ANL şi o locuinţă socială.
S-au depus 11 de cereri pentru atribuirea de loturi de teren pentru tineri, in baza Legii nr.
15/2003 pentru constructia unei locuinte (în total sunt 268 de solicitări).
Pe tot parcursul anului 2012 personalul din cadrul compartimentului a participat la audienţele
Primarui Municipiului.
Precizăm că la nivelul municipiului există 243 de Asociaţii de proprietari gestionate de 138 de
administratori de imobile, a căror activitate este sprijinită şi verificată de către pesonalul din cadrul
compartimentului. În cursul anului 2012 în cadrul procedurilor de atestare a administratorilor de
imobile, conform Regulamentului privind atestarea administratorilor de imobile, aprobat de către
Consiliul local, au fost atestate 7 persoane.
Sunt în curs de derulare procedurile pentru atestarea a încă 4 persoane care desfăşoară activitatea
de administrator de imobile la asociaţii de proprietari.
Întocmit: Anca Silvia Raţiu
Serviciul Relaţii Publice

24

La nivelul directiei, cu excepţia Compartimentului Autorizare Activităţi Economice, în anul
2012, au fost soluţionate un număr de 2901 cereri, petiţii şi adrese.
S-a colaborat în vederea rezolvării unor petiţii şi cereri cât şi în iniţierea unor proiecte de
hotărâre către Consiliul local cu Compartimentul Urbanism, Serviciul Public Gospodărie, Direcţia
Economică, Serviciul Administraţie Publică Locală, Compartimentul Juridic, Biroul Relaţii Publice şi
Poliţia Locală prin întocmirea în comun a unor documentaţii, studii şi lucrări.
Pentru o mai bună ilustrare a activităţi fost întocmită situaţia sintetică a debitelor şi a încasărilor
pe anul 2012 pentru persoane juridice şi fizice la nivelul direcţiei cu privire la contractele de închiriere şi
concesiune, taxele de ocupare teren şi parcare taxi, contractele de asociere şi administrare şi contractele
de vânzare – cumpărare.
Biroul pentru Cadastru şi Agricultură
În cursul anului 2012 au fost repartizate Serviciului Cadastru şi Agricultură şi soluţionate un
număr de 909 cereri, petiţii, adrese.
În ceea ce priveşte aplicarea Legii nr.1/2000 şi Legii nr.247/2005 pentru reconstituirea dreptului
de proprietate privată asupra terenurilor agricole şi a celor cu vegetaţie forestieră, au fost puse în posesie
un număr de 3 persoane îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate, cărora li s-a măsurat şi
perimetrat parcelele de teren şi s-au întocmit fişe de punere în posesie în vederea eliberării titlurilor de
proprietate.
Au fost eliberate la cererea cetăţenilor şi diferitelor societăţi comerciale un număr 70 planuri de
situaţie extrase din cadastrul imobiliar – edilitar al municipiului, realizându-se, în baza prevederilor
HCL 91/27.05.2010, un venit la bugetul Consiliului Local de 2800 lei precum şi un număr de 66 copii
după planurile de parcelare 1:5000, respectiv după procesele verbale de punere în posesie, realizându-se
un venit de 1320 lei.
Pe parcursul anului 2012 au fost verificate un număr de 54 de cereri pentru eliberarea (vizarea)
de Certificate de Producător. Au fost eliberate un număr de 29 Certificate de Producător Agricol,
conform H.G. nr.661/2001, iar un număr de 23 Certificate de Producător au fost vizate trimestrial.
S-a înregistrat un număr de 105 de contracte de arendare, respectiv prelungiri sau modificări ale
contractelor anterior înregistrate.
Au fost eliberate un număr de 196 certificate de nomenclatură stradală realizându-se, în baza
prevederilor HCL 91/27.05.2010, un venit la bugetul Consiliului Local de 1960 lei.
Au fost eliberate, de asemenea, un număr de 241 adeverinţe de certificare a numerelor cadastrale
şi amplasament a unor terenuri pentru care s-a solicitat atribuirea de subvenţii agricole prin APIA.
S-au efectuat identificări topo-cadastrale a unor imobile care au fost preluate abuziv de către stat
şi care se restituie, la cerere, foştilor proprietari în baza Legii nr.10/2001 şi s-a participat la un număr de
10 expertize topo-judiciare efectuate în teren legat de aceste imobile.
S-a eliberat un număr de 2 Ordine ale Prefectului judeţului Mureş pentru suprafaţa totală de
770,5 mp.
La contractele de închiriere a terenurilor în baza Legii nr. 15/2003 s-a efectuat măsurarea şi
perimetrarea precum şi identificarea amplasamentului acestor terenuri, în corespondenţă cu datele din
cadastrul imobiliar edilitar.
Pe lângă aceste activităţi majore, Biroul public pentru Cadastru şi Agricultură a îndeplinit şi alte
sarcini şi activităţi curente.
Compartimentul Autorizare Activităţi Economice
În cursul anului 2012 au fost înregistrate în registrul de intrări – ieşiri a Compartimentului
Autorizare Activitati Economice un număr de 1.049 cereri / petiţii.
Prin soluţionarea cererilor/petiţiilor s-au vizat şi eliberat autorizaţii de funcţionare astfel:
I.
Autorizaţii agenţi economici autorizaţi pentru activitate într-un anume loc:
a. Autorizaţii vizate/2012 : 787 - P.F.A./I.F./I.I./S.R.L./S.A. = 110.263 lei
b. Autorizaţii emise în 2012: 108 - P.F.A./I.F./I.I./S.R.L./S.A. = 13.660 lei
c. Autorizaţii completate, modif.: 17 x 30 lei = 510 lei
d. Autorizaţii modificate-aviz orar: 15 x 30 lei = 450 lei
TOTAL = 124.883 lei
II. Autorizaţii pentru comerţ în pieţele municipiului
58 aut. x 60 lei = 3.480 lei
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III. Autorizaţii ocazionale eliberate agenţilor economici pentru activitate într-un anume loc
Autorizaţii ocazionale (expozitii, activit.diverse)
8 = 983 lei
Autorizaţii sărbători
80 = 2.016 lei
(14 februarie, 1-8 martie, Sf.Nicolae, Crăciun, etc.) ..........................
TOTAL = 2.999 lei
IV. Avize de principiu eliberate agenilor economici
- un număr de 96 avize de principiu pentru noi puncte de lucru
II. Anulări autorizaţii de funcţionare pentru puncte de lucru
- 43 – la cerere
- 54 – din oficiu
- 6 – ca urmare a preschimbării
VI.
Autorizaţii ocazionale emise la manifestările culturale
Festivalul Sighişoara Medievală
- 114 autorizaţii = 3.780 lei
VII.
Activităţi de consiliere a reprezentanţilor agenţilor economici în vederea autorizării
Activităţi de consiliere a administratorilor 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 Municipiul Sighişoara –
Primăria 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 de către Primărie. În acest sens s-a colaborat cu Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş – punct de lucru Sighişoara.
Conform celor de mai sus prezentate în anul 2012 s-a încasat suma de 135.142 lei.
La nivelul directiei, în anul 2012, au fost soluţionate un număr de 3950 cereri, petiţii şi adrese.
SITUAŢIA DEBITELOR ŞI A ÎNCASĂRILOR PE ANUL 2012
PERSOANE JURIDICE ŞI FIZICE
Închirieri şi concesiuni
debite
P.J.
612.581,21
P.F. 304.297,09
916.878,30 lei

482.564,52
239.264,16

încasări
78,77%
78,63%

721.828,68 lei

78,70%

Taxe ocupare teren şi parcare taxi
debite
încasări
P.J.
38.245,64
31.044,43
81,17%
P.F. 242.352,40
224.156,51
92,49%
280.598,04 lei

255.200,94 lei

Asocieri şi administrare
debite
P.J.
587.363,21 lei
706.610,66 lei

90.95%
încasări
120,30%

Vânzare – cumpărare, diferenţă inflaţie şi dobândă
debite
încasări
P.J.
21.718,25
21.745,61
100,12%
P.F. 276.524,31
270.480,73
97,81%
298.242,56 lei

292.226,34 lei

97,98%

Total general
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debite
2.083.082,11 lei

încasări
1.975.866,62 lei

94,85%

Încasări taxe HCL
83.607,87 lei
.............................................................................................................
TOTAL ÎNCASĂRI
2.059.474,49 lei

secţii:

SERVICIUL PUBLIC GOSPODĂRIE
Serviciul Public Gospodărie a avut în anul 2012 în componenţă următoarele compartimente şi

- Compartiment întreţinere străzi şi siguranţa circulaţiei;
- Compartiment administrare depozit deşeuri;
- Secţia Construcţii Reparaţii;
- Secţia Sere-Zone Verzi;
- Compartimentul administrare pieţe;
În cursul anului 2012 au fost înregistrate la Serviciul Public Gospodărie un nr. de 744 cereri din
care au rămas în curs de soluţionare un nr. de 18.
Compartiment întreţinere străzi, siguranţa circulaţiei
În cadrul compartimentului s-au soluţionat problemele legate de întreţinerea drumurilor,
siguranţa circulaţiei rutiere şi pietonale şi semnalizare rutieră pe raza municipiului:
- S-au întocmit note de fundamentare, caiete de sarcini, documentaţii tehnice necesare
achiziţionării de lucrări şi servicii în domeniul drumurilor;
- S-au propus proiecte de hotărâri de consiliu şi s-au întocmit rapoarte de specialitate;
- În cursul anului 2012 s-au executat marcaje rutiere longitudinale (simple şi duble), transversale
şi diverse pe o suprafaţă de 8500 mp, în valoare de 96.151,21 lei;
- S-au reparat străzi cu mixturi asfaltice pe o suprafaţă de 3300 mp în valoare de 166.139,25 lei;
- S-au inregistrat un număr de 25 vehicule noi pentru care nu există obligativitatea înmatriculării
conform OUG 195/2002 şi s-au schimbat certificate de înregistrare în valoare totală de 1431 lei;
- S-au eliberat un nr. de 109 plăcuţe de înregistrare vehicule care nu se supun înmatriculării în
valoare totală de 2725 lei;
- S-au eliberat un nr. de 12 autorizaţii privind transporturile care depăşesc limitele legale admise
pe străzile Municipiului Sighişoara în valoare de 18371,46 lei;
- S-a monitorizat activitatea S.C. Ecoserv Sig S.R.L. în ceea ce priveşte lucrările de întreţinere şi
reparaţii străzi şi siguranţa circulaţiei şi mobilier urban în perioada august- decembrie 2012.
Compartiment administrare depozit deşeuri
- S-a monitorizat funcţionarea staţiei de epurare a levigatului din Depozitul de deşeuri
nepericuloase;
- S-au efectuat cântăriri ale deşeurilor la intrare în Depozitul de deşeuri şi s-a completat
registrul cântăririlor;
- S-a asigurat paza Depozitului de deşeuri nepericuloase şi a staţiei de epurare a levigatului;
Secţia Construcţii Reparaţii
În cursul anului 2012, perioada ianuarie- iulie, s-au executat următoarele lucrări de reparaţii şi
întreţinere drumuri:
- Reparaţii carosabil cu asfalt la rece pe străzile Libertăţii, Şt.O. Iosif, Ana Ipătescu, Ecaterina
Varga, Andrei Şaguna, Anton Pann, Târnavei, str. Plopilor, E60, Gh. Lazăr, O. Goga, Horea, Cartier
Târnava II, Zaharia Boiu;
- Reparat străzi cu macadam: str. Caisului, str. Română, str. Vasile Lucaciu, str. Lunca Poştei,
str. Barbu Şt. Delavrancea, str. Miron Neagu, str. Nicovalei, Cartier Hetiur, Cartier Aurel Vlaicu, str.
Dealul Gării, str. Ştefan cel Mare, str. Caraiman, str. Nicolae Iorga, str. Dimitrie Cantemir, str. Viilor,
str. Moţilor, str. Avram Iancu;
- Decopertat, pregătit, aşezat dale carosabile din beton pe str. Stejarului 29 buc;
- Reparat pavaj cu piatră cubică str. Dumbravei, acces Cetate;
- Reparat scări acces str. Axente Sever, Cetate;
- Reparaţii rigole şi trotuar, str. Gării;
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- Decolmatat, curăţat rigole str. Ştefan cel Mare, str. Axente Sever, str. Lunca Poştei, str.
Cânepii, str. Corneşti;
- Montat indicatoare rutiere în Cartier Târnava II, Cartier Andrei Şaguna, str.Stadionului,
Cetate;
- Întreţinut, îndreptat, verificat periodic toate indicatoarele rutiere de pe raza municipiului;
- Confecţionat şi montat balustrade de protecţie E 60, 300 ml;
- Marcat şi numerotat locuri parcare Cetate;
- Montat oglinzi stradale str. Câmpului, 2;
- Montat un număr de 50 buc. bănci, parcuri şi locuri de joacă, asociaţii de proprietari;
- Montat gard de protecţie loc de joacă pentru copii – str. Plopilor;
- Montat coşuri de gunoi 102 buc.;
- Reparat, vopsit, întreţinut, înlocuit elemente de joacă şi bănci la toate locurile de joacă pentru
copii;
- Reparaţii la şcoli, grădiniţe, clădirea Primăriei şi alte instituţii publice;
- Alte lucrări diverse executate cu ocazia unor festivaluri, târguri, etc.
Secţia Sere – Zone Verzi
În perioada 01.01.2012-31.07.2012, s-au efectuat următoarele lucrări:
- Produs răsaduri anuale - 27.296 fire; specii floricole folosite pentru covor – 4.100 buc;
gheranii – 1.100 fire; petunii curgatoare – 2503 buc;
- Plantat arbuşti ornamentali – parcuri – 556 buc;
- Plantat trandafiri parcuri si aliniamente străzi – 2.600 buc;
- Plantat plante bianuale (Viola, Bellis) – 1700 buc;
- Repartizat răsaduri flori anuale – şcoli si grădiniţe – 2.410 buc;
- Plantat răsaduri anuale parcuri – 22.820 buc
- Plantat jardiniere lemn cu flori anuale şi repartizat pe str. 1 Decembrie 1918 – 56 buc;
- Repartizat jardiniere PVC cu gheranii str. 1 Decembrie 1918, H. Oberth, Morii, Cetate;
- Repartizat ghivece cu gheranii si petunii curgătoare pe stalpi, str. 1 Decembrie 1918, H.Oberth,
Morii, Consiliul Europei, M. Viteazul;
- Tăieri de necesitate (arbori ce prezinta pericol pentru cladiri, retele, etc. ) – 22 buc.
Compartiment administrare pieţe
Activitatea Pieţei Agroalimentare, din strada Târnavei nr. 29, s-a desfăşurat în baza
regulamentului de funcţionare aprobat prin HCL nr. 4/28.01.2010, iar tarifele practicate în anul 2012, au
fost stabilite prin HCL 89/2011.
Suma totală încasată în 2012, până la data de 31.07.2012 este de 184.977,50 lei, după cum
urmează:
- închirieri mese producători
- 59.245,00 lei;
- taxă zilnică producători
- 94.865,00 lei;
- facturi comercianţi
- 25.164,50 lei;
- închirieri cântar
- 5.703,00 lei;
BIROUL ACHIZIŢII
Misiunea Biroului Achiziţii în anul 2012 a fost organizarea procedurilor în vederea atribuirii
contractelor de achiziţie publică de furnizare, servicii sau lucrări, precum şi a contractelor de concesiune
de servicii sau lucrări necesare desfăşurării activităţii compartimentelor, birourilor sau serviciilor din
cadrul instituţiei. În acest scop, Biroul Achiziţii a desfăşurat următoarele activităţi principale:
- a elaborat documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
- a redactat şi înaintat, în conformitate cu prevederile legale, invitaţiile de participare, anunţurile
de intenţie, de participare şi de atribuire spre publicare în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice
(SEAP) şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz;
- a întocmit notele justificative prevăzute de lege pentru demararea unei proceduri de achiziţie
publică;
- a răspuns la solicitările de clarificări, răspunsurile însoţite de întrebările aferente transmiţândule către toţi operatorii economici care au obţinut documentaţia de atribuire;
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- a participat cu reprezentanţi în comisiile de evaluare a ofertelor, care au întocmit procesele
verbale ale şedinţei de deschidere a ofertelor, procesele verbale intermediare, rapoartele intermediare şi
finale;
- a informat ofertanţii, prin comunicări scrise, cu privire la rezultatele procedurii de achiziţie;
- a redactat contractele de achiziţie publică pentru fiecare procedură finalizată şi pentru
cumpărările directe (efectuate în baza unor referate de necesitate emise de compartimentele, birourile
sau serviciile direct interesate), a urmărit avizarea, semnarea şi predarea acestora celor implicaţi în
urmărirea, recepţia şi efectuarea plăţilor;
- a întocmit şi transmis, în conformitate cu prevederile legale, documentele solicitate de către
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în vederea soluţionării contestaţiilor făcute de către
ofertanţii participanţi la procedurile de atribuire;
- a dus la îndeplinire măsurile impuse autorităţii contractante de către Consiliul Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor;
- a întocmit şi păstrează dosarul de achiziţie publică ce cuprinde toate activităţile desfăşurate în
cadrul procedurii de atribuire, respectiv toate documentele necesare pentru derularea procedurii;
- a întocmit şi transmis corespondenţa către toţi factorii implicaţi în atribuirea contractelor de
achiziţii publice (autoritatea de reglementare, operatorii economici/ofertanţi, supraveghetorii
sistemului).
- a gestionat activităţile desfăşurate în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), utilizat
în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire.

COMPARTIMENT MONITORIZARE SERVICII DE UTILITĂŢI PUBLICE,
INVESTIŢII, URMĂRIRE CONTRACTE
În cursul anului 2012 au fost repartizate şi soluţionate în cadrul Compartimentului Monitorizare
servicii de utilităţi publice, investiţii, urmărire contracte un număr de 607 cereri, adrese, petiţii.
S-au propus proiecte de hotărâri de consiliu şi s-au întocmit rapoarte de specialitate.
Salubritate şi mediu
1. Gospodărirea deşeurilor
În municipiul Sighişoara monitorizarea deşeurilor este efectuată de către Compartimentul
Monitorizare Servicii de Utilităţi publice, Investiţii, Urmărire contracte.
Atât serviciile de colectare şi transport deşeuri, cât şi curăţenia stradală este asigurată de către
operatorul autorizat şi anume S.C. Schuster Ecosal S.R.L.
Precolectarea deşeurilor menajere se face în europubele de 120 l şi 240 l ; eurocontainere de 0,8
mc şi 1,1 mc; containere de 4 mc, 6 mc, 7mc şi 10mc.
Precolectarea deşeurilor menajere de la populaţie şi transportul acestora se efectuează pe baza
unui grafic de ridicare, zilnic, pe străzi.
Majoritatea agenţilor economici au încheiat contracte de prestări servicii cu operatorul autorizat
pentru transportul deşeurilor menajere, în contracte fiind stipulate obligaţiile ambelor părţi.
Municipiul Sighişoara beneficiază de existenţa unui depozit ecologic pentru depozitarea
deşeurilor nepericuloase (menajere).
Depozitul ecologic este amplasat în zona vechiului depozit de deşeuri, pe D.N.14, spre Mediaş şi
sunt respectate condiţiile impuse de cerinţele legale privind un depozit ecologic, referitor atât la
amplasare, cât şi la construcţia acestuia.
Capacitatea de depozitare este de 345.000 mc, preconizându-se asigurarea depozitării pentru
aproximativ 20 ani, începând cu anul 1998, anul dării în exploatare.
O problemă importantă a societăţii noastre este producerea unor cantităţi tot mai mari de
deşeuri, fapt ce presupune o gestionare judicioasă a acestora, privind colectarea, tratarea, reciclarea şi
depozitarea deşeurilor.
În prezent, se pune problema mai mult ca oricând a reciclării materialelor care intră în
componenţa acestor deşeuri.
Prin OUG 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. În cazul neîndeplinirii acestui
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obiectiv autorităţile administraţiei publice locale vor plăti o contribuţie de 100 lei/tonă plata făcându-se
pentru diferenţa dintre obiectivul anual de diminuare şi cel efectiv realizat.
Pentru a micşora cantitatea depusă este organizată acţiunea de selectare a hârtiei, cartonului,
plasticului şi a PET-urilor, la intrarea în depozit funcţionând Staţia de sortare a deşeurilor menajere,
provenite din Municipiul Sighişoara şi localităţile învecinate (Albeşti, Vânători, Apold, Nadeş,
Ţigmandru, Biertan, Acăţari), activitate pe care o prestează operatorul S.C. ECOSERV SIG SRL
Sighişoara.
Pentru a avea un oraş cât mai curat, am desfăşurat în lunile martie şi octombrie campanii de
colectare a resturilor vegetale rezultate din gospodării (Luna curaţeniei).
Primăria Municipiului Sighişoara s-a alăturat în data de 12.05.2012 Campaniei naţionale „Let,s
Do It, Romania!” o acţiune de curăţenie a ţării, care să atragă atenţia cetăţenilor asupra aruncării
necontrolate a gunoiului în natură, prin participarea a 50 voluntari, colectându-se 60 saci, cu o capacitate
de 110 l.
În zona blocurilor de locuit sunt amenajate, platforme pentru precolectarea deşeurilor menajere,
dotate cu containere speciale, destinate colectării selective a deşeurilor de ambalaje din hârtie, sticlă,
PET-uri.
Se doreşte amenajarea acestor platforme încât să fie respectate cerinţele privind sănătatea
publică,conform caietului de sarcini al serviciului de salubrizare al municipiului.
În ce priveşte deşeurile feroase şi neferoase, nu există probleme deosebite, deoarece colectarea şi
predarea acestora la o societate specializată în acest sens, constituie o modalitate de a obţine un venit
pentru unii membrii ai societăţii din municipiul nostru.
Cu toate acestea există şi greutăţi, fiind depistate depozite necontrolate de deşeuri, în special cele
care rezultă în urma activităţilor de construcţie, invocându-se taxa percepută la colectare si transport în
locurile autorizate şi necesară pentru finanţarea lucrărilor care se execută în aceste situaţii.
Pe parcursul anului au avut loc activităţi de întreţinerea curăţeniei a cursurilor de apă.
Pe raza municipiului nu există un depozit de deşeuri periculoase.
Pentru neutralizarea deşeurilor, din activitatea de ocrotire a sănătăţii, se impune existenţa unui
contract cu o societate specializată şi autorizată în domeniul deşeurilor periculoase.
La deşeurile pentru care există dispoziţii legale concrete (acumulatori, uleiuri uzate), precum şi
la deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), sunt respectate aceste reglementări.
Astfel, în cursul anului 2012 Municipiul Sighişoara, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru
Reciclare RoRec a desfăşurat proiectul de colectare deşeuri electrice şi electronice “Locul deşeurilor nu
este în casă. Trimite-le la plimbare!”
Aceaste acţiuni au făcut parte dintr-o amplă campanie de mediu derulată de Asociaţia RoRec la
nivel naţional, în parteneriat cu primăriile locale şi în conformitate cu Normele Europene şi legislaţia în
vigoare.
În cursul anului 2012 s-au colectat 8.630 kg deşeuri DEEE.
Referitor la deşeurile de la unităţile de prelucrare a lemnului şi de confecţii textile, ca de altfel la
toate deşeurile rezultate din procesele tehnologice, generatorii acestor deşeuri au obligaţia gestionării
acestora în conformitate cu cerinţele legale, respectiv cu autorizaţiile pe care le deţin în conformitate cu
Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor.
În cursul anului 2012 au fost colectate de la populaţie o cantitate de 5.857 tone deşeuri menajere
şi o cantitatea de 7.600 tone deşeuri de la agenţii economici.
S-au colectat deşeuri stradale în cantitate de 11.452 mc, iar deşeuri vegetale în cantitate de
11.847 mc.
Tot în anul 2012 au fost măturate mecanic 16.276 mii mp străzi, măturat manual 10.997 mii mp
străzi, întreţinere pe o suprafaţă de 22.395 mii mp, transportat gunoi şi pământ 13.144 mc.
Pentru operaţiile de deszăpezire şi combaterea poleiului s-au folosit 1.436 t nisip, 719 t sare şi
18,6 t clorură de magneziu. S-au utilizat în medie 7 utilaje de la firma de salubritate.
Conform prevederilor HCL nr.89/2011 - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2012, s-au emis facturi agenţilor economici şi instituţiilor publice, în valoare de 447.198 lei,
încasându-se din taxa de depozitare rampă 388.222 lei, respectiv circa 86,8% din valoarea facturilor
emise.
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De asemenea, s-au emis facturi reprezentând taxa de salubritate agenţilor economici, în
conformitate cu prevederile HCL nr.89/2011, valoarea facturilor emise fiind de 33.060 lei, încasându-se
de la aceştia 22.012 lei, respectiv 66,5%.
Persoanele fizice au achitat 285.006 lei, reprezentând valoarea aferentă taxei depozitare deşeuri,
respectiv 84,3%, iar din taxă salubritate s-au încasat 699.957lei, respectiv 84,7 %.
De asemenea, conform HCL nr. 89/2011 au fost rezolvate un număr de 130 de cereri privind
scutirea de achitarea taxei de depozitare deşeuri.
2. Aerul
Calitatea aerului
La nivelul întregii ţări, poluarea aerului se situează sub media ţărilor din UE. Nu este exclus însă
ca dezvoltările industriale care se prevăd la începutul Mileniului III să aducă în spaţiul românesc
elemente de poluare semnificative. De aceea, este foarte importantă respectarea prevederilor legale
impuse de Autoritatea Naţională de Protecţia Mediului; Autoritatea de Protecţia Mediului Mureş care a
elaborate inventarul surselor de poluare de tip urban şi pentru sursele industriale majore.
Astfel, sursele de poluare pot fi:
- încălzirea spaţiilor de locuit, comerciale şi instituţionale,
- traficul rutier,
- servicii ( spălătorii, service-uri auto, distribuţie gaze, etc. )
- depozitarea şi incinerarea deşeurilor solide.
Principalele surse de poluare a aerului în Sighişoara sunt:
- activităţile industriale,
- traficul auto urban, traficul feroviar,
- producerea agentului termic şi a apei calde şi culturile agricole.
Există poluanţi comuni ca SO2, NO2, CO, N2O, particule solide, compuşi organici, CO2, rezultaţi
din: încălzirea cu centrale termice sau cu surse proprii, prepararea casnică a hranei, încălzirea
instituţiilor, centrale termice de întreprindere şi arderi industriale.
Această poluare este produsă de întreprinderile Cesiro, Siceram, VES, etc.
Despre o poluare se poate vorbi în ce priveşte zgomotul datorat traficului auto şi feroviar care se
desfăşoară pe teritoriul Municipiului, având în vedere traversarea localităţii atât de către E60,c ât şi de
calea ferată Braşov-Teiuş.
Având în vedere faptul că municipalităţile sunt unul dintre cei mai importanţi actori de reducere
a emisiilor de gaze cu efect de seră, Municipiul Sighişoara a participat la proiectul "BEAM_21 Consolidarea capacităţii privind măsurile de energie durabilă şi planurile de acţiune pentru
municipalităţi europene". Acest proiect s-a adresat personalului municipalităţii implicat sau interesat în
cel puţin unul dintre următoarele domenii: protecţia climei, aprovizionarea cu energie, buget, achiziţiile
publice, de cerere de ofertă, sectorul municipal de construcţii, educaţie, transport public, amenajarea
teritoriului.
Acest proiect include şi un program de formare prin intermediul căruia are loc instruirea
personalului cu privire la schimbările climatice şi efectele locale, aprovizionarea locală cu energie
durabilă, zonare inteligentă şi planuri de dezvoltare, planuri de acţiune a energiei locale şi multe alte
domenii de acţiune pentru protecţia climei locale şi gestionarea inteligentă a energie.
Municipiul Sighişoara se numără printre semnatarii Convenţiei Primarilor care susţine şi sprijină
eforturile depuse de autorităţile locale la punerea în aplicare a politicilor privind energia durabilă.
Premisa care stă la baza acestui concept este constatarea că structurile de guvernanţă locală deţin un rol
crucial în atenuarea efectelor schimbărilor climatice, având în vedere faptul că 80% din consumul de
energie şi emisiile de CO2 sunt asociate cu activităţile urbane.
Convenţia Primarilor reprezintă un angajament voluntar şi unilateral asumat de municipalităţile
semnatare, prin care se obligă să reducă emisiile de CO2 cu cel puţin 20% până în anul 2020 faţă de un
an de referinţă (anul recomandat este 1990, dar dacă nu există date se poate alege un alt an de referinţă
pentru care există informaţii relevante) prin implementarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă
(PAED), oraşele semnatare dorind astfel să depăşească obiectivele politicii energetice ale Uniunii
Europene.
3. Apa
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Sursele de apă de pe teritoriul administrativ al municipiului Sursele de suprafaţă sunt
reprezentate de cursurile de apă care traversează intravilanul, dintre care râul Târnava Mare, pârâul Şaeş
şi pârâul Câinelui au debit permanent.
Sursele de apă potabilă din afara teritoriului administrativ al municipiului Sursele de suprafaţă
sunt reprezentate de râul Târnava Mare, pâraiele Dracului, Şaieşului şi Şapartocului. Râul Târnava Mare
rămâne cea mai importantă sursă de apă.
Sursele subterane sunt: pânza freatică din podişul Transilvaniei.
Sursele de apă potabilă de pe teritoriul administrativ al municipiului Sursele de suprafaţă – în
scopul potabilizării se foloseşte numai apa din râul Târnava Mare.
Apa râului Târnava Mare, în amonte de Sighişoara, corespunde în general cerinţelor de calitate
pentru sursa de alimentare cu apă potabilă. La debite mici însă apar depăşiri la unii indicatori (consumul
chimic de oxigen, amoniu, azotaţi, fosfaţi).
Cele mai importante surse de poluare a râului Târnava Mare, în amonte de Sighişoara, sunt
localităţile: Cristurul Secuiesc, Odorheiul Secuiesc, Vânători.
Calitatea apei potabile distribuită în sistem centralizat este monitorizată atât de către operatorul
autorizat S.C. Aquaserv Tg.Mureş, cât şi de către Autoritatea de Sănătate Publică Mureş.
Sursele subterane – izvoare folosite ca surse de apă potabilă
Pe teritoriul municipiului au fost identificate 10 izvoare permanente şi fântâni situate pe
domeniul public. Conform OMS 536/1997 calitatea apei potabile este verificată de către DSP (Direcţia
de Sănătate Publică ) la solicitarea administraţiei publice locale.
În majoritate, din punct de vedere bacteriologic şi chimic, aceste surse nu corespund, în aceste
cazuri fiind recomandate restricţionări la copiii sub 3 ani.
Doar izvoarele din str. Plopilor nr.24 şi Izvorului f.n. sunt potabile.
În cazul depăşirii parametrilor bacteriologici, se recomandă fierberea apei înainte de folosire.
Pentru îmbunătăţirea calităţii apei, din punct de vedere bacteriologic, la aceste fântâni s-au executat
lucrări de protecţie sanitară şi, periodic, se efectuează tratarea apei cu dezinfectante.
Verificările sunt făcute periodic, calitatea surselor de apă fiind semnalată pe plăcuţe avertizoare.
În cursul anului 2012, au fost rezolvate 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 aplicat legislaţia de mediu în limitele de competenţă, precum şi strategia impusă de legislaţia
de mediu din România.
De asemenea, s-au obţinut avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism, pentru investiţiile
Primăriei, s-a participat la şedinţe, dezbateri publice care au avut ca temă măsuri de protecţia mediului;
S-a colaborat cu instituţiile descentralizate ale statului la nivel local şi regional pe probleme de
protecţia mediului (Consiliul Judeţean Mureş, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, Agenţia
Regională pentru Protecţia Mediului - Regiunea 7 Centru );
Au fost însoţiţi pe teren, la controalele tematice, reprezentanţii Gărzii de Mediu Mureş, precum
şi reprezentanţii Direcţiei Apelor Mureş.
Iluminat public, întreţinere instalaţii de semaforizare, întreţinere sistem de supraveghere video,
consumuri energie electrică ale obiectivelor de investiţii
Pe parcursul anului 2012, au fost înregistrate 191 sesizări, scrise sau telefonice, privind
defecţiuni în sistemul de iluminat public stradal al municipiului Sighişoara; dintre acestea, au fost
rezolvate cu întârziere 92 defecţiuni iar o sesizare a rămas nerezolvată; suplimentar, au fost rezolvate
152 defecţiuni, astfel fiind rezolvate în total 342 defecţiuni.
Valoarea totală a lucrărilor şi materialelor necesare întreţinerii sistemului de iluminat public
stradal pentru anul 2012 a fost 45638,42 lei, TVA inclus.
În anul 2012, lucrările de întreţinere a iluminatului arhitectural au costat 22.188,11 lei, TVA
inclus.
În anul 2012, valoarea totală a lucrărilor şi a materialelor pentru întreţinerea sistemului de
iluminat public din municipiul Sighişoara a fost 67826,53 lei, TVA inclus.
Până la întocmirea prezentului raport, în anul 2012, cantităţile de energie electrică consumată şi
măsurată, în sistemul de iluminat public stradal au fost:
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- 460943 kWh, la tarif tip D;
- 188683 kWh zi, la tarif E2;
- 572196 kWh noapte, la tarif E2.
În ceea ce priveşte cantităţile de energie electrică consumate şi măsurate în sistemul de iluminat
arhitectural, acestea sunt:
- 4428 kWh, la tarif tip D;
- 48509 kWh zi, la tarif E2;
- 54875 kWh noapte, la tarif E2.
Suma plătită de instituţia noastră pentru cantităţile măsurate şi prezumate de energie electrică,
aferente sistemului de iluminat public în municipiul Sighişoara din anul 2012 a fost 1066239,07 lei,
TVA inclus.
Suma plătită de instituţia noastră, în contul anului 2012 pentru lucrările de întreţinere a
instalaţiilor de semaforizare din municipiul Sighişoara a fost 11519,60 lei, TVA inclus.
Până la întocmirea prezentului raport, cantităţile de energie electrică consumate şi măsurate,
plătite de instituţia noastră în contul anului 2012, pentru instalaţiile de semaforizare, au fost:
- 1145 kWh la pasajul rutier de sub calea ferată;
- 1870 kWh la Consiliul Europei;
- 1427 kWh la Mihai Viteazu.
Suma plătită de instituţia noastră, în contul anului 2012 pentru lucrările de întreţinere a
sistemului de supraveghere video, a fost de 8928,00 lei, TVA inclus.
Cantitatea de energie electrică consumată de sistemul de supraveghere video în municipiul
Sighişoara în cursul anului 2012, a fost 19200 kWh, în valoare de 8643,08 lei.
Cantitatea de energie electrică consumată în cursul anului 2012 la baza sportivă (stadionul nou)
a fost 55032 kWh, în valoare de 31867,41 lei, TVA inclus.
Staţiile de pompare au consumat următoarele cantităţi de energie electrică:
- Nicolae Filipescu: 5709 kWh;
- Codrului: 897 kWh;
- Dealul Gării (apă potabilă): 18980 kWh;
- Dealul Gării (apă uzată): 2875 kWh, în valoare de 16850,64 lei TVA inclus.
Până la data întocmirii prezentului raport, cantitatea de energie electrică consumată şi măsurată
în contul anului 2012 de către centrala termică şi agregatul de preparare apă răcită, a fost 4828 kWh, în
valoare de 2974,55 lei TVA inclus.
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, sezonul 2012-2013, au fost instalate:
- şiruri luminoase cu becuri incandescente pe străzile Hermann Oberth şi 1 Decembrie 1918-12
buc., Zaharia Boiu - 9 buc., pe podul de la intersecţia Consiliul Europei-3 buc.;
- plase luminoase mici - 19 buc., plase luminoase mari-17 buc., în parcul Hermann Oberth;
- ornamente cu furtun luminos pe stâlpii electrici de pe str. Zidul Cetăţii şi str. Mihai Viteazu-34
buc.;
- şiruri luminoase cu Led-uri, pe copacii de lângă Biserica Mănăstirii-15 buc.;
- plase luminoase cu Led-uri, pe copacii din spatele gardului clădirii Primăriei-12 buc;
- panouri cu ornamente din furtun luminos, în traversarea străzii Principale din cartierul Hetiur-6
buc.;
- figurine cu ornamente din furtun luminos, pe stâlpii electrici aflaţi pe străzile din cartierul
Hetiur.
De asemenea, s-au împodobit brazi de Crăciun în Parcul Hermann Oberth, în Piaţa Cetăţii,
Cartierul Târnava II şi în cartierul Hetiur.
Valoarea lucrărilor şi a materialelor de împodobire au costat 27722,08 lei TVA inclus.
Compartiment Unităţi Şcolare
În anul 2012 în unităţile şcolare au fost efectuate lucrări de reparaţii din fonduri alocate de la
bugetul local, după cum urmează:
La şcoli:
1. La Scoala Gimnazială „Radu Popa”- au fost efectuate lucrari de renovare interioară în
valoare de 37.818,23 lei;
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2. La şcolile arondate, respectiv Şcoala Primară Rora şi Şcoala primară Hetiur au fost efectuate
lucrări de reparatii geamuri şi uşi, igienizări interioare în valoare de 1.487,81 lei;
3. La Şcoala Primară Hetiur s-a realizat proiectarea şi execuţia instalaţiei de utilizare gaz metan
în valoare de 4.578 lei
4. Au fost instalate sisteme de alarmare la Şcoala Gimnazială,,Radu Popa’’ şi la cele două şcoli
arondate, respectiv Şcoala Primară Rora şi Şcoala Primară Hetiur, în valoare de 12.953,18 lei.
5. La Şcoala Gimnazială,,Aurel Mosora’’ s-au efectuat lucrări de renovare în valoare de
20.041,03 lei, reparaţii canalizare în valoare de 526,90 lei, reparaţii acoperiş şi vestiar profesori în
valoare de 11.394,54 lei. De asemenea au fost efectuate reparaţii şi igienizări cu materiale în regie
proprie în valoare de 14.000 lei.
6. La Şcoala Gimnazială,,Miron Neagu’’ s-au efectuat lucrări de renovare şi reparaţii tencuieli şi
zugrăveli interioare la şcoala arondată,, Dealul Viilor’’, în valoare de 48.680,18 lei. La sala de sport au
fost efectuate lucrări de reparaţii ale sistemului de încălzire în valoare de 10.762,75 lei. Au fost efectuate
lucrări de reparaţii ale acoperişului sălii de sport în valoare de 16.745 lei.
7. La Şcoala Gimnazială „Victor Jinga” au fost efectuate lucrări de renovare şi de reparaţii ale
unui grup sanitar în valoare de 3.578 lei
8. La Şcoala gimnazială,,Octavian Goga” (şcoală arondată), au fost efectuate lucrări de renovare
în valoare de 2.422. De asemenea, au fost efectuate reparaţii la grupurile sanitare, geamuri şi montat
grilaje la sala de sport aferentă şcolii, în valoare de 4.315,17 lei
9. La Şcoala Gimnazială „Zaharia Boiu” s-au efectuat reparaţii la instalaţia de încălzire în
valoare de 26.704,33 lei. Au fost efectuate reparaţii ale acoperişului în valoare de 7.134,26 lei.
La grădiniţe lucrările s-au desfăşurat după cum urmează:
1. La Grădiniţa cu Program Prelungit nr.2 – au fost efectuate lucrări de renovare în valoare de
29.701,59 lei; lucrări de reparaţii la canalizarea clădirii în valoare de 8.054,25 lei şi este în curs de
desfăşurare o procedură de achiziţii publice privind înlocuirea sistemului de încălzire al grădiniţei.
2. La Grădiniţa cu Program Prelungit,,Târnava’’ au fost efectuate lucrări la grădiniţele arondate,
după cum urmează:
- La Grădiniţa cu Program Normal nr. 3 au fost efectuate reparaţii la instalaţia electrică în
valoare de 7.917,94 lei;
- La Grădiniţa cu Program Normal nr. 1 au fost efectuate lucrări de reparaţii ale sobelor de
teracotă, în valoare de 3.015,51 lei:
- La Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1, arondată Şcolii Gimnaziale,,Victor Jinga’’ au fost
efectuate lucrări de amenajare cabinet medical şi de reparaţii pe casa scărilor în valoare de 5.208,76 lei;
3. La Creşa Sighişoara au fost efectuate lucrări de renovare în valoare de 40.444,39 lei;
La licee s-au procurat în general materiale în vederea reparaţiilor în regie proprie, astfel:
1. La Liceul Tehnologic nr. 1 şi la Liceul Tehnologic nr. 2 au fost instalate câte un sistem de
alarmă in valoare totală de 19.045,23 lei;
2. La Liceul Teoretic ,,J. Haltrich – au fost efectuate lucrări de reparaţii tencuieli interioare în
valoare de 32.569 lei;
3. La Colegiul Naţional,,Mircea Eliade au fost efectuate reparaţii în centrala termică şi
automatizări în valoare de 13.816,14 lei;
La toate unităţile şcolare gimnaziale au fost montate sisteme de alarmă în valoare de 57.824,38
lei;
La grădiniţe au fost montate sisteme de alarmă în valoare de 33.706,69 lei.

Compartimentul Investiţii, Urmărire Contracte

În anul 2012 în municipiul Sighişoara au fost efectuate lucrări de reparaţii şi investiţii după cum
urmează:
- Au fost continuate lucrările de amenajare ,,Complex sportiv – stadion atletism şi fotbal în
valoare de 15.355.616,33 lei;
- A fost realizat drumul de acces, platforme betonate, depozit materiale reciclabile, puţ pentru
asigurarea necesarului de apă şi vestiare tip container în valoare de 409.068,27 lei;
- A fost derulată investiţia privind ,,Modernizare pod peste Pârâul Şaeş – strada Română’’ în
valoare de 765.041,20 lei;
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- În cadrul proiectului,,Înfiinţare şi amenajare spaţii verzi în Municipiul Sighişoara’ au fost
executate lucrări pentru amenajarea parcului „Petofi Sandor”, situat în cetatea medievală din municipiul
Sighişoara în valoare de 272.379,37 lei;
- În cadrul proiectului privind „Îmbunătăţirea calităţii mediului prin înfiinţare parc în Sighişoara,
jud. Mureş” au fost înfiinţate un număr de 4 parcuri în locaţii diferite: pe str. Crizantemelor-2 parcuri, pe
str. Ana Ipătescu şi pe str. M. Viteazu’, în valoare de 1.364.001.15 lei – lucrarea a fost finanţată prin
Fondul de Mediu;
- Au fost continuate lucrările de amenajare reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare a
apelor uzate în municipiul Sighişoara zona Hetiur, lucrări în valoare de 200.000, finanţarea obiectivului
s-a realizat din fonduri guvernamentale;
- La imobilul Primăriei municipiului Sighişoara au fost efectuate reparaţii curente - curatat
reparat, desfundat jgheaburi si burlane în valoare de 7.413,69 lei;
- La Piaţa Agroalimentară a fost efectuate lucrări de reparaţii tronson acoperiş în valoare de
14.433,39 lei;
- În parcul „Petofi Sandor” a fost construit un soclu pentru amplasarea bustului poetului Petofi
Sandor, şi o împrejmuire a acestuia, valoarea lucrărilor fiind de 9.970,84 lei;
- Au fost efectuate lucrări de reparaţii ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale la clădirile
situate în Municipiul Sighişoara, str. Târnavei, nr. 29” în valoare de 14.950 lei;
- La sala de sport “Radu Voina” au fost efectuate lucrări de reparare a centralei termice, în
cadrul unor lucrări de reparaţii generale şi de renovare, în valoare de 27.751,35 lei;
- La Sala „Mihai Eminescu” a Casei de Cultură a Municipiului Sighişoara au fost executate
lucrări de reparare a parchetului (din cele 4 cabine pentru actori) şi a pardoselii de pe scenă în valoare de
5.457,80 lei;
- Au fost instalate cabluri de reţele informatice între următoarele instituţii: Municipiul
Sighişoara, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, Poliţia Municipiului Sighişoara în
valoare de 29.410,80 lei;
- A fost încheiat un contract de servicii de întreţinere a celor 3 instalaţii de semaforizare şi a
celor 17 instalaţii de semnalizare optică galben-intermitent de la trecerile pentru pietoni (situate pe
drumul european E60) din municipiul Sighişoara, în valoare de 6.501,92 lei;
- A fost revizuit, adaptat şi completat proiectul tehnic elaborat de Akvi Patent ZRT Budapesta
pentru obiectivul de investiţii cu denumirea „extinderea şi modernizarea staţiei de epurare în Municipiul
Sighişoara, judeţul Mureş”- în valoare de 98.022 lei;
- A fost întocmit studiul geotehnic pentru obiectivul de investiţii cu denumirea “Extinderea şi
modernizarea staţiei de epurare din Municipiul Sighişoara, jud. Mureş”, în valoare de 10.887,20 lei;
- A fost încheiat un contract de servicii de întreţinere a sistemului de supraveghere video în
Municipiul Sighişoara, în valoare de 8.928 lei;
În anul 2012 s-au eliberat un număr de 166 autorizaţii de săpătură pe domeniul public, pentru
care s-au emis facturi în valoare de 57.708 lei.
SERVICIUL URBANISM
În registrul intern al Serviciului Urbanism au fost înregistrate 1043 acte (o scădere cu 12 % faţă
de anul 2011), dintre care circa 90 acte transmise de către Serviciul Urbanism către terţe instituţii şi
către alte servicii din cadrul Primăriei Sighişoara.
Au fost soluţionate cca 125 petiţii (toate cele care s-au repartizat către Serviciul Urbanism)
S-au eliberat 413 certificate de urbanism şi 254 de autorizaţii de construire.
S-au eliberat 62 de certificate de atestare în cartea funciară a construcţiilor, şi 45 de procese
verbale de recepţie aferente.
S-au făcut demersurile necesare pentru regularizarea a aproximativ 30 de taxe de autorizaţie de
construire.
S-au redactat 30 dispoziţii privind atribuirea de numere administrative.
S-au transmis lunar şi trimestrial date statistice către Direcţia Judeţeană de Statistică a judeţului
Mureş, în total 20 de rapoarte.
S-au încasat următoarele taxe:
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- taxe eliberare autorizaţii de construire – 315.280,31 lei
- taxe eliberare certificate de urbanism – 11.905,33 lei
- taxe certificate de intabulare/radiere – 1519,00 lei
- taxe certificate nomenclatură stradală – 360,00 lei
- taxe autorizaţii de desfiinţare – 919,29 lei
Total: 329.983,93 lei
S-au întocmit rapoarte de specialitate ale Serviciului Urbanism privind aprobarea a tot atâtea
proiecte de hotărare ale Consiliului Local, privind planuri de lotizare, documentaţii de urbanism,
amplasare de obiective importante, măsuri de ameliorarea a zonei protejate cu valoare istorică.
Serviciul s-a implicat în monitorizarea monumentelor istorice aflate în zona de patrimoniu
mondial, fiind în mod special supravegheate lucrările de intervenţie asupra acestora.
S-a insistat eficient asupra proprietarilor în privinţa renovărilor la faţadă a monumentele istorice,
acordându-se consultanţă în acest sens.
A fost iniţiată o colaborare cu Ambasada Federaţiei Ruse la Bucureşti privind restaurarea şi
mutarea monumentului Skariatin de pe amplasamentul actual în zona protejată a cimitirului eroilor
sovietici din cartierul Andrei Şaguna.
Suntem parte şi am luat parte la toate şedintele Comitetului de elaborare a dosarului de înscriere
a Centrului istoric Sibiu în Lista Patrimoniului Mondial prin extinderea poziţiei Sighişoara.
S-a implicat în derularea proiectului HERITPROT, având drept scop principal înfiinţarea unei
reţele tematice care să faciliteze dezvoltarea de politici locale şi regionale, schimbul de bune practici în
domeniul prevenirii apariţiei riscurilor naturale şi tehnologice, în special riscul de incendiu, în centrele
istorice din întreaga Europă, declarate situri ale Patrimoniului Mondial. În acest sens am participat la
conferinta din Cuenca (Spania – iunie 2012) şi la organizarea celei din Sighişoara – octombrie 2012).
S-a implicat în activitatea Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România
(ALZIAR), prin participarea la organizarea unei tabere naţionale de pictură având ca temă ”Instantanee
medievale” (iunie 2012) şi la un schimb de experienţă Slovenia – România privind gestionarea,
valorificarea şi promovarea centrelor istorice (România –august 2012, Slovenia - noiembrie 2012).
La solicitarea unor diferite instituţii au fost întocmite rapoarte, situaţii şi informări privind
centrul istoric Sighişoara.
Au fost publicate articole privind unele activităţi în care a fost implicat serviciul de urbanism
(ALZIAR, HERITPROT, monumentul Skariatin)
S-a continuat întocmirea şi actualizarea fişelor de monument istorice.
S-au întocmit referate de specialitate pentru aprobarea în şedinţele Consiliului Local Sighişoara a
numeroase Planuri Urbanistice de Detaliu, dintre care amintim: aprobare întocmire Plan Urbanistic de
Detaliu Hetiur, aprobare lotizare teren parcări str. Târgului etc.
S-au continuat demersurile pentru avizarea Planului Urbanistic General şi al Planului Urbanistic
Zonal pentru zona protejată cu valoare istorică Sighişoara.
S-a prelungit valabilitatea Planului Urbanistic General al municipiului Sighişoara până la
soluţionarea litigiului teritorial cu comuna Albeşti şi obţinerea avizului OCPI Mureş.
S-au oferit informaţii şi consultanţă de specialitate către cetăţeni, la solicitarea verbală a
acestora, în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii, al aspectelor legate de cartea
funciară şi în domeniul protejării monumentelor istorice.
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR
Activitatea privind evidenţa persoanelor şi starea civilă s-a desfăşurat conform prevederilor O.G.
97/2005 aprobată prin Legea nr. 290/2005, ale Normelor Metodologice nr. 1375/2006, ale Legii
119/1996 şi ale Metodologiei nr. 1/1997.
În acest sens în cursul anului 2012 pe linie de evidenţa persoanelor, la ghişeu au fost preluate un
nr. 6821 de cereri din care: 370 – în vederea acordării reşedinţei, 401 – eliberării Cărţi de Identitate
Provizorii, 6050 – eliberării Cărţi de Identitate. Activităţi specifice - cereri înregistrate conform Legii
677/2001 – 250, corespondenţă ordinară – 751, corespondeţă secretă - 10.
Persoane luate în evidenţă 5602 din care - la naştere 594, restabilirea domiciliului în România
12, dobândit cetăţenia română 4, alte motive 4992.
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Alte operaţii efectuate în baza de date locală: decese 594, migrări 120, schimbare nume
1370, C.N.P. schimbate 3, înregistrări acte stare civilă 7180, menţiuni operative 20, menţiuni restanţieri:
-anteriori anului 2012:1860, - anul 2012: 520, alte menţiuni 52.
Activităţi de actualizare a listelor electorale privind persoanele decedate anii anteriori anului
2012: 347.
Imagini preluate în teren în baza solicitărilor scrise pentru persoanele netransportabile: 11.
Eliberări acte: Cărţi de Identitate: 5701, Cărţi de Alegător: 2238, Cărţi de Alegator, lot 18 ani: 0, Cărţi
de Identitate Provizorii: 401, alte documente: 235.
Persoane majore puse în legalitate: 24, persoane de etnie romă puse în legalite: 102, minori puşi
în legalitate în urma colaborării cu instituţii şcolare, instituţii de ocrotire: 250, activităţi de colaborare cu
maternităţi: 12, activităţi de colaborare cu centrele de ocrotire minori: 36, acţiuni desfăşurate cu
organele de poliţie şi reprezentanţii romilor pentru punerea în legalitate a cetăţenilor de etnie romă: 0.
Au fost trimise un nr. de 1144 invitaţii cetăţenilor a căror acte de identitate şi-au pierdut valabilitate, iar
pentru tinerii care au împlinit vârsta de 14 ani un nr. de 246 invitaţii. Schimbări nume pe cale
administrativă: 4, petiţii înregistrate şi soluţionate pozitiv: 0.
În cursul anului 2012 pe linie de stare civilă au fost desfăşurate următoarele activităţi:înregistrări
naşteri: 594, înregistrări căsătorii: 148, înregistrări decese: 280, eliberări certificate de naştere: 1398,
eliberări certificate căsătorie: 230, eliberări certificate deces: 345, transcrieri acte stare civilă: 61,
înregistrări tardive cu sentinţă civilă: 35, adopţii: 1, schimbarea numelui cu aprobarea D.P.A.B.D.: 11,
schimbarea numelui conform O.G.41/2003: 11, rectificare acte stare civilă: 3, menţiuni operate pe
actele de stare civilă: 3814, sentinţe divorţ: 75, sentinţe divorţ din străinătate-recunoscute: 4, eliberări
extrase de pe actele de stare civilă: 417, eliberări livrete de familie: 143, eliberări adeverinţe de cutumă:
107, întocmit dosare conform L 482/2006: -, întocmit dosare conform L 396/2006: -, verificări lunare la
maternitate Sighişoara – 12, solicitări certificate stare civilă din alte localităţi: 71.
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor a funcţionat în decursul anului 2012
cu 6 funcţionari publici, deservind un număr de 58.214 locuitori ai municipiului Sighişoara şi comunele
arondate Albeşti, Apold, Daneş, Saschiz, Viişoara şi Vînători.
SERVICIUL PUBLIC POLIŢIA LOCALĂ
1.Pregătirea de specialitate – s-a executat centralizat la sfârşitul fiecărei luni, şi la sfârşitul
anului s-a încheiat cu trei verificări privind modul de acţiune în diferite situaţii şi de punerea în aplicare
a legislaţiei în vigoare, cunoaşterea legislaţiei privind Normele de Securitate şi Sănătate în Muncă şi
Normelor PSI.
Rezultatele obţinute sunt următoarele:
Calificativul
Foarte bine
Bine
Corespunzător
Necorespunzător

Cunoaşterea
legislaţie
16
3
-

Cunoaşterea
Normelor S.S.M.
17
2
-

Cunoaşterea
Normelor P.S.I.
16
3
-

Observaţii

Orice modificare a legislaţiei a fost adusă la cunoştinţa întregului personal în timp util,
centralizat la sfârşitul fiecărei luni, timp de două ore odată cu pregătirea şi instruirea din punct de vedere
a securităţii muncii, P.S.I. şi a bilanţului lunar.
2. Intervenţii
În cursul acestui an personalul Poliţiei Locale Sighişoara, a intervenit la rezolvarea unui număr
de 978 sesizări scrise şi telefonice.
Majoritatea sesizărilor s-au referit la:
- tulburarea ordinii şi liniştii publice;
- parcarea autovehiculelor în alte locuri decât cele destinate acestui scop şi s-au rezolvat la faţa
locului sau în colaborare cu Serviciul Public de Evidenţă Permise de Conducere şi Înmatriculări
Vehicule Tg.Mureş;
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- comercializarea de produse fără documente legale, fără documente de provenienţă, fără
certificate de producător sau fără autorizaţie de funcţionare dată de Primăria Municipiului Sighişoara;
- aruncarea de deşeuri materiale sau gunoaie pe malurile râurilor sau în alte locuri decât cele
special amenajate;
- colectarea de resturi din containerele aflate pe raza Municipiului Sighişoara sau groapa de
gunoi a oraşului;
- lăsarea în libertate a animalelor ;
- consumul de băuturi alcoolice în parc sau alte locuri publice;
- distrugerea de mobilier urban.
În decursul anului 2012 s-au aplicat un număr de 1303 sancţiuni contravenţionale:
- 277 sancţiuni în valoare de 24.700 lei, pentru practicarea cerşetoriei pe raza Municipiului
Sighişoara;
- 120 sancţiuni în valoare de11.400 lei, pentru colectarea de resturi (deşeuri) de la containerele
de pe raza Municipiului Sighişoara şi de la groapa de gunoi a oraşului;
- 529 sancţiuni în valoare de 4.700 lei la HCL 140/2006, pentru parcarea în alte locuri decât cele
special amenajate;
- 194 sancţiuni în valoare de 20.440 lei şi 290 puncte de penalizare pentru încălcarea
prevederilor Codului Rutier;
- 81 sancţiuni în valoare de 7.200 lei persoane fizice şi juridice, care ofereau spre vânzare diferite
produse, în alte locuri decât cele special amenajate, fără a plăti taxa de spaţiu, cu certificate de
producător nevizat, fără a avea preţurile afişate, sau fără autorizare dată de Primăria Municipiului
Sighişoara;
- cu amendă de 400 lei, 5 persoane, pentru consumul de băuturi alcoolice pe drumurile publice
sau parcuri;
- cu amendă de 800 lei, 11 persoane, pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice;
- cu amendă de 200 lei, 6 persoane, deoarece călătoreau fără bilet pe mijloacele de transport în
comun;
- cu amendă de 1300 lei, 7 persoane, pentru lăsarea în libertate a animalelor;
- au fost identificaţi un număr de 16 căruţaşi care circulau cu vehiculele cu tracţiune animală în
zone interzise de pe raza Municipiului Sighişoara, sau cu căruţele neînmatriculate, aceştia fiind
sancţionaţi cu avertismente şi amenzi în valoare totală de 1200 lei şi îndrumaţi către serviciul gospodărie
din cadrul primăriei pentru a-şi înregistra căruţele;
- au fost sancţionate cu amendă de 400 lei, 15 persoane, pentru arderea de deşeuri şi resturi
vegetale pe raza Municipiului Sighişoara;
- au fost sancţionate cu amendă de 100 lei, 4 persoane, pentru aruncarea de gunoaie, moloz, în
alte locuri decât cele special amenajate sau pentru nepăstrarea curăţenie în curţile imobilelor pe care le
deţin;
- au mai fost sancţionate 7 persoane cu amenzi în valoare de 300 lei, pentru nesupravegherea
minorilor.
S-a continuat colaborarea cu conducerea unităţilor şcolare, privind situaţia elevilor problemă
sau rezolvarea stărilor conflictuale de pe raza acestora, astfel că în fiecare săptămână, cel puţin o
dată fiecare unitate de învăţământ a fost verificată şi supravegheată de agenţii de Poliţie Locală, luânduse legătura cu conducerea instituţiei sau profesorii de serviciu. Acest lucru a fost consemnat într-un
registru special, sub semnătura persoanei contactate.
În anul 2012, au fost sesizate 3 incidente în unităţile şcolare şi sancţionaţi cu avertisment părinţii
a 4 elevi la legea 61/1991R, pentru nesupraveghere şi neluarea măsurilor necesare de-al împiedica de la
fapte de vagabondaj.
3. Ordinea si disciplina:
În anul de referinţă, 1 agent a fost sancţionat disciplinar de către Primarul Municipiului
Sighişoara, la propunerea Comisiei de disciplină, cu retrogradarea în grad profesional pe timp de un an.
4. Sancţiuni aplicate
Din analiza situaţiei şi discuţiilor avute cu personalul Poliţiei Locale, se poate concluziona că:
- exigenţa agenţilor a scăzut şi ca urmare a salarizării precare pentru serviciile efectuate. Deşi
desfăşoară aceeaşi muncă, au aceeaşi obligaţii şi sunt supuşi aceloraşi riscuri privind îndeplinirea
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atribuţiunilor funcţional cu agenţii din cadrul Poliţiei Naţionale, renumeraţia este de două sau chiar trei
ori mai mică şi nici nu se simt protejaţi de legislaţia în vigoare.
Au fost demolate dezafectate 8 locaţii de cetăţeni de etnie rromă, de pe malurile Râului Târnava
Mare, zonele Târnava II şi groapa de gunoi, cu efective cuprinse între 5 şi 22 oameni, stabiliţi ilegal pe
teritoriul Municipiului Sighişoara.
În cursul anului 2012 pe raza Municipiului Sighişoara s-au înregistrat un număr de 303
contravenţii, dintre care:
- 864 avertismente scrise si verbale;
- 439 amenzi în valoare de 87.840 lei.*,
în principal pentru nerespectarea legilor 61/1991, 12/1990, Codului rutier, a HCL nr.140/2006.
5. Alte menţiuni:
S-a efectuat legătura Poliţiei Locale Sighişoara la Baza de Date Naţională, cu caracter personal,
administrată de Ministerul Administraţiei şi Internelor.
Săptămânal, în fiecare zi de miercuri este organizată la sediul Poliţiei Locale o conferinţă de
presă, unde sunt aduse la cunoştinţa cetăţenilor Municipiului Sighişoara:
- realizările Poliţiei Locale Sighişoara, pentru săptămâna anterioară;
- deficienţele şi neajunsurile cu care se confruntă serviciul;
-recomandări pentru diminuarea fenomenului contravenţional şi infracţional pe raza
municipiului.
Concediile de odihnă s-au efectuat conform planificării.
Colaborarea cu Poliţia Municipiului Sighişoara este foarte bună. În anul 2012 s-au desfăşurat în
comun un număr de 23 de acţiuni privind respectarea ordinii şi liniştei publice, combaterea cerşetoriei,
îndepărtarea persoanelor neautorizate de la groapa de gunoi a Municipiului Sighişoara.
6. Propuneri:
Încadrarea Poliţiei Locale cu personal până la completarea organigramei aprobate în şedinţa
Consiliului Local, conform art. 9 din Legea 155/2010.
În vederea creşterii numărului de agenţi în activităţile de patrulare este necesar:
- transformarea posturilor de agenţi de pază de la Sala Polivalentă, în agenţi de ordine publică;
- transformarea funcţiilor de la biroul administrativ şi pază, în posturi de agenţi de ordine publică
şi desfiinţarea acestui birou;
- înfiinţarea unei funcţii de conducere la compartimentul rutier.
- Încheierea unui contract de servicii pentru ridicarea autovehiculelor care sunt parcate
neregulamentar (care îngreunează traficul rutier).
- Înfiinţarea Poliţiei Pieţei.
- Montarea de indicatoare rutiere (plancarde), prin care conducătorii auto să fie atenţionaţi
privind restricţiile de parcare în Cetatea Medievală Sighişoara – lucru necesar în specideal pentru şoferii
din afara municipiului, deoarece nu au cunoştinţă de prevederile Hotărârii Consiliului Local privind
Regulamentul de trafic şi acces auto în Cetatea Medievală;
- acordarea drepturilor care decurg din recunoaşterea activităţii desfăşurate de agenţii Poliţiei
Locale ca fiind muncă în condiţii deosebite, inclusiv a sporului de 15%, aşa cum s-a hotărât prin HCL
11/27.01.2011 şi prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale.
- Stimularea materială (financiară), a personalului care se remarcă în îndeplinirea atribuţiilor de
serviciu conform Legii 155/2010.
- Trimiterea cât mai urgentă a agenţilor Poliţiei Locale la cursuri de pregătire profesională
conform Legii 155/2010 şi HG 1332/2010
- Modificarea, completarea legislaţiei, hotărârilor în vigoare, printr-o hotărâre a consiliului local,
prin care să fie sancţionată şi persoana care încurajează cerşetoria nu numai persoana care cerşeşte.
- Să se organizeze o locaţie de predare a persoanelor fără adăpost.
- Stabilirea unor criterii concrete, cuantificabile (măsurabile) privind activitatea Poliţiei Locale
(nr. PV-uri/agent; valoare amenzi/agent etc).
- Obligativitatea executării controlului psihiatric şi psihologic la încadrarea în Poliţia Locală.
- Participarea agenţilor Poliţiei Locale la schimburi de experienţă cu alte servicii de poliţie din
ţară şi străinătate.
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- Asigurarea asistenţei juridice pentru personalul care în timpul şi din cauza serviciului este
acuzat în(diferite procese) în instanţă sau cercetat de organele de procuratură.
Legea
1991
77

* Avertismente
61 HCL 82
2012
18

**Amenzi
BAZA LEGALA
Legea 61 / 1991
Legea 12/1990
H.C.L.140 / 2006
OG 99/2000R
HG 1391/2006
TOTAL

Legea 12
1990
8
AMENZI
165
6
120
3
176
439

H.C.L.
140/2006
665

H.C.L.
4/ 2010
9

OG 99
2000
53

HG
1391
34

TOTAL
864

VALOARE ( lei )
34.250
6000
28950
1200
20440
90.840 lei

MUZEUL DE ISTORIE

Muzeul de Istorie Sighişoara este o instiuţie de cultură aflată în slujba comunităţii. Scopul
acestei instituţii subordonate Municipiului Sghişoara este acela de colecţionare, evidenţă, cercetare şi
expunere în vederea studiului, dar şi a recreerii bunuri materiale mobile, care evidenţiază evoluţia
comunităţii sighişorene din cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre.
Având în vedere natura activitaţii muzeale expusă mai sus în decursul anului 2012 s-au derulat o
serie de activităţi atât în plan administrativ cât şi în domeniul partrimoniului, după cum urmează:
1. Activităţi administrative
- anul 2012 s-au realizat lucrări la acoperişul Turnului cu Ceas prin înlocuirea unor ţigle distruse
în urma interperiilor din vara anului 2012. De asemenea s-au realizat reparaţii curente la expoziţia de
arme medievale.
2. Activităţi întreprinse în domeniul patrimoniului.
- S-a constatat, după cum aminteam şi anul trecut, că prioritatea în acest domeniu este legată de
realizarea unei inventarieri a acestuia, coroborată cu transferul în variantă electronică a acestuia. Din
păcate, din cauza lipsei de personal auxiliar, personalul de specialitate a fost angrenat pe parcursul
sezonului turistic şi nu numai în activitatea de relaţii cu publicul, prin vânzarea de bilete şi astfel
activitatea de evidenţă a patrimonului nu a putut fi derulată la fel ca şi în anii anteriori.
- coroborat cu acţiunile de evidenţa a patrimoniului am participat la organizarea expoziţiei
temporare Arta cositorului transilvan de la Renaştere la Baroc, sec. XVI-XVIII, din colecţii muzeale,
private şi ecleziastice din judeţele Braşov, Harghita, Sibiu, Mureş, vernisată la Muzeul Judeţean de
Istorie Braşov in luna iulie, în urma căreia s-a realizat un catalog de expoziţie.
- am găzuit în vara lui 2012, cu ocazia festivalului medieval expoziţia intinerantă „Patimă şi
viciu, artă şi fum.”a colegilor de la Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca.
-Am participat la organizarea unei expoziţii intinerante în colaborare cu Muzeul Civilizaţiei
Dacice şi Romane Deva intitulate: Artă şi meşteşug în epoca regatului dac. Prelucrarea osului şi
cornului, expoziţie care s-a vernisat la Deva, şi s-a initinerat la Muzeul Carpaţilor Răsăriteni din Sf.
Gheorghe, Muzeul Judenţean Galaţi şi la Insitutului de Cercetări Ecomuzeale Tulcea, urmând ca in vara
anului 2013 să o aducem la Sighişoara.
- Colaborarea cu Centrul de Studii Transilvane din Cluj-Napoca, institut afiliat Academiei
Române, pentru organizarea conferintei dedicate Evului Mediu din România, cu ocazia Festivalului
Sighişoara Medievală, cu participarea unor cercetători de remune ca: acad. Marius Porumb, prof. dr.
Marian Ţiplic şi prof. dr. Radu Harhoiu.
- în zilele de 2-3 noiembrie 2012 am fost parteneri cu Institutul Transilvănean din Heidelberg
(Germania) şi Societatea de Studii Transilvane din Sibiu la organizarea cu titlul Frauenbewegung in
Siebenürgen / Mişcarea de emancipare a femeii în Transilvania care s-a desfăşurat la Liceul Teoretic
Josef Haltrich.
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- Parteneriat cu Institutul de Istorie Orală de pe lângă Universitatea Babeş –Bolyai Cluj –Napoca
la proiectul Memorii intersectate ale comunităţiilor din Satu Mare-Sighişoara şi Turda, derulat prin
finanţare din partea Administraţiei Fondului Cultural Naţional în perioada 1 august-1 noiembrie 2012.
3. Cercetarea ştiinţifică
În domeniul cercetării ştiinţifice pe fiecare domeniul de activitate s-au derulat o serie de acţiuni:
a. Arheologie
- pentru cercetarea patrimoniului arheologic al instituţiei noastre în lipsa unui specialist angajat
s-au derulat colaborări cu Institutul de Istorie Veche şi Arheologie „ Vasile Pârvan” din Bucureşti prin
dr. Daniel Spânu şi cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu prin conf. univ. dr. Marian Ţiplic. În acest
sens au foat derulate o serie de săpături arheologice la situl Dealul Viilor în cursul lunii septembrie
2012.
b. Istorie medievală
- s-au continuat activitatea de evidenţă şi cercetare a colecţiei dedicate breslelor sighişorene.
- s-a continuat cercetarea istoriei cronisticii sighişorene din secolele XVII-XVIII prin
transcrierea de documente istorice, în vederea redactării unei lucrări cu titlul: Cronistica sighişoreană
în secolele XVII-XVIII, prin cercetarea Arhivei Nationale filiala judeţeană Brasov a fondului Primăria
Minicipiului Sighişoara.
- au fost publicate 1 articole cu privire la istoria oraşului în reviste de specialitate.
- participarea la 3 comunicări ştiinţifice la muzee din ţară şi la o conferinţa internaţională la Cluj
cu ocazia Zilelor Academice.
- susţinerea comunicării:, Între tradiţie şi modernitate. Meşteşugurile sighişorene la mijlocul
secolului al XIX-lea la sesiunea de comunicări care a avut loc cu ocazia Zilelor Oraşului în luna mai.
- redactarea unui articol pentru anarul muzeului.
c. Istorie modernă şi contemporană
- continuarea documentării asupra armelor de foc
- continuarea transcrierii electronice a listelor manuscrise cu obiectele din Depozitul de Istorie
Modernă şi Contemporană
- redactarea finală a lucrării Econimie şi societate la Sighişoara de la începutul epocii moderne
timpurii până la cel de-al doilea război mondial.
- documentare permanentă din istoriografia de specialitate asupra istoriei Transilvaniei şi a
oraşului Sighişoara
- susţinerea comunicării: Unele aspecte privind prostituţia la Sighişoara în perioada interbelică
la sesiunea de comunicări care a avut loc cu ocazia Zilelor Oraşului în luna mai.
- redactarea unui articol pentru anuarul muzeului.
d. numismatică
- redactarea fişelor pentru obiectele din Colecţia de Numismatică cu ajutorul aplicaţiei
DOCPAT
- documentare permanentă din istorigrafia de specialitate cu privire la cercetările numismatice
din ţară şi străinătate.
- cercetarea monedelor medievale din colecţia Muzeului de Istorie în vederea redactării unui
catalog.
- susţinerea comunicării: Medalii inedite din patrimoniul Muzeului de Istorie Sighişoara la
sesiunea de comunicări care a avut loc cu ocazia Zilelor Oraşului în luna mai.
e. etnografie
- redactarea fişelor pentru obiectele din depozitul de etnografie cu ajutorul aplicaţiei DOCPAT,
colecţiile de ţesături şi icoane
- documentare în domeniul etnografiei româneşti şi săseşti susţinerea comunicării: Consideraţii
etnografice asupra podoabelor ce aparţin costumului săsesc de sărbătoare la sesiunea de comunicări
care a avut loc cu ocazia Zilelor Oraşului în luna mai.
- din luna septembrie 2012 doamna Lavina Avram se găseşte în concediu de ingrijire a copilului.
f. restaurare
- curăţirea chimică şi conservarea monedelor din Tezaurul de la Criş
- restaurarea ceramicii Wietenberg
- restaurarea unor piese introduse în expoziţia de arme medievale
Întocmit: Anca Silvia Raţiu
Serviciul Relaţii Publice

41

- redactarea fişelor de restaurare
- documentare în domeniul restaurare-conservare
- s-a urmărit permanent starea de concervare a obiectelor restaurate
- redactarea unui articol pentru anuarul muzeului.
g. conservare
- Activitati cu caracter permanent:
- verificarea conditiilor de mediu ambiant in depozite, expozitii si spatii auxiliare, a curateniei si
luarea de masuri organizatorice pentru efectuarea curateniei generale cand aceasta se impune.
- Verificarea aparatelor de umidificat şi dezumidificat instalate în expoziţiile şi depozitele
muzeului
- Documentarea sistematica din publicatii de specialitate in conservarea bunurilor de patrimoniu
cultural-artistic si istoric.
- activitati cu caracter periodic
- Tratamente de conservare si dezinsectie asupra pieselor din lemn din expozitii si depozitul de
pe strada Tamplarilor nr 24 cu substante specifice suportului material lemnos (martie-mai 2012)
- Tratament de conservare prin aerisiri, expuneri la soare si pulverizari cu substante de
dezinsectizare a pieselor textile (iunie-august 2012)
- Spalarea unora dintre obiectele textile (a acelora care acest lucru s-a putut permite nefiind
deteriorate sau degradate si cu substanta celulozica sanatoasa).
- redactarea unui articol pentru anuarul muzeului.
Credem că în domeniul valorificării cercetării ştiinţifice ce mai importantă realizare este apariţia
celui de-al cincilea număr al anuarului muzeului Alt Schaessburg. Istorie.Patrimoniu.
4. Comunicare şi relaţii publice. Bibliotecă. Informatică
- conceperea şi realizarea proiectelor de pedagogie muzeală:
- Mici artişti prin bucătăria istoriei- program adresat copiilor între 6 şi 11 ani. Au participat în
perioada 6 martie -6 aprilie şi 20 mai- 5 iunie 2012 un număr de 131 elevi din 6 clase primare de la
Şcoala Generală Radu Popa, Liceul Teoretic Joseph Haltrich, Şcoala Generală Vânători şi un număr de
40 de preşcolari de la două gradiniţe, clasa a X-a C Liceul Mircea Eliade.-20 elevi implicaţi
-Istoria locală prinde viaţă în mâinile noastre -program adresat copiilor de la clasele a IV-a şi a
VI-a. Perioada de desfăşurare 6 martie - 6 aprilie 2012. Participanţi elevii de la Şcoala Generală Radu
Popa, Liceul Teoretic Joseph Haltrich
- Magia sărbătorilor de toamnă-iarnă – program adresat elevilor ciclului primar. Participă elevii
clasei a III-a de la Şcoala generală ˝Radu Popa˝ Sighişoara.
- Viaţa cotidiană la Sighişoara. Ieri şi azi. Program adresat elevilor de clasa a VIII-a în perioada
9 mai-6 iunie 2012. Participanţi 29 de elevi de la Gimnaziul de Stat Miron Neagu
- organizarea evenimentului internaţional Noaptea Muzeelor „Noaptea de Poveste”. Spectacole
si expozitie tematica, peste 3400 de vizitatori, aproximativ 200 de elevi implicati direct.
-Implicarea, instruirea, coordonarea activitatii unui numar de 50 de care au lucrat ca voluntari la
muzeu.
- Sighişoara suntem noi. Istoria locală pentru minte şi suflet. Program adresat elevilor de clasa a
IV-a. Perioada de desfăşurare 1 octombrie 2012-10 decembrie 2012. Participanţi, un număr de 101 elevi
de la Gimnaziul de Stat Victor Jinga, Liceul Teoretic Joseph Haltrich şi Scoala Generală Radu Popa.
- Magazinul de nostalgie. Identitatea sighişoreană. Program adresat elevilor de clasa a IX-XII,
sighişorenilor şi seniorilor sighişoreni. Parteneri: liceele sighişorene şi Centrul Creştin Medical de Zi.
Participanţi un număr de 60 de elevi de la Liceul Teoretic Joseph Haltrich şi 40 de senori de la Centrul
Creştin Medical de Zi şi o serie de personalitaţi locale.
-adunarea si corectura articolelor pentru anuar
-redactarea unui articol pentru anuarul muzeului.
-participarea la două seminarii de pedagogie muzeală derulate de Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional.
Informatică
În decursul anului 2012 s-a imbogăţit clişoteca foto digitală a muzeului care cuprinde:
- peste 3100 de fotografii cu manifestările derulate de municipalitate, muzeu, a lucrărilor
întreprinse în oraş în anul 2012
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- s-a realizat administrarea site-lui muzeului şi a blog-ului în care sunt promovate evenimentele
muzeului şi se urmăreste feedback-ul vizitatorilor prin intermediul comentarilor acestora
- s-a realizat disign-ului afişelor la expoziţiile temporare ale muzeului a copertei şi planşelor
anuarului.
- au fost digitalizate un număr de 46 de clişee pe sticlă ale Muzeului de Istorie.
Menţionăm că în anul 2012 Muzeul de Istorie a avut un număr de 122.320 vizitatori, dintre care
91.091 la Turnul cu Ceas, 12.828 la Colecţia de Arme, 13.801 la Camera de Tortură şi 4.600 gratuit.
CASA DE CULTURĂ
Prin specificul activităţii această instituţie a fost gazda unor activităţi ordinare, respectiv şedinţe,
întâliniri ale diverselor asociaţii şi altele. Mai jos sunt menţionate evenimentele la care s-a participat sau
au fost iniţiate de această instituţie în anul 2012.
Ianuarie 2012
16. 1. 2012 – Moment Eminescu
21. 1. 2012 – Festival folcloric – Kikerics
24.1. 2012 – spectacol teatru – Pasărea Măiastră (Maria Tănase)
31.1.2012 – Spectacol de teatru – Teatrul Municipal Tg Secuiesc
Februarie 2012
11. 2. 2012 – Spectacol Majorat – Mircea Eliade
23.2 – 25.2 – 2012 - Festivalul de Blues
Martie 2012
1. 3. 2012 – Mărţişoare muzicale
2. 3. 2012 – Spitalul 9 – spectacol stand up
8.3. 2012 – Spectacol Teheodora Iacob şi Eufonia orchestra
13. 3. 2012 – spctacol teatru – Teatrul GAGA
15. 3. 2012 – Spectacol în limba maghiara – Mircea Eliade
16. 3. 2012 – serbare – Sofie Kindergathen
20.3. 2012 – Spectacol Teatrul Ariel Tg. Mureş
22.3.2012 – serbare şcolară
23. 3. 2012 – serbare gradiniţă
Aprilie 2012
3. 4. 2012 – Colegiul Eliade – spectacol şcolar
4. 4. 2012 – Festivalul judeţean de teatru pentru tineret
28. 4. 2012 – Concert Tamas Gabor
Mai 2012
18. 5. 2012 – Festivalul Naţional de Dans
23. 5. 2012 – Concert de pian Horia Mihail – Turneul pianul călător
28. 5. 2012 – spectacol şcolar Joseph Haltrich
29.5. 2012 – Teatrul Ariel Tg Mureş
31.5 2012 – Spectacol şcolar – Mircea Eliade
Iunie 2012
13. 6. 2012 – spectacol Joseph Haltrich
15. 6. 2012 – Spectacol grădiniţă
18.6. 2012 – spectacol şcolar – Şcoala Generală Radu Popa
19. 6. 2012 – spectacol grădiniţa Sophie Kindergathen
22. 6. 2012 – spectacol Kikerics
29. 6. 2012 – Concurs naţional de dans
Iulie 2012
6. 7. 2012 – Concert muzica rock – trupe şcolare
Octombrie 2012
11 – 14 – 10 – 2012 – Festivalul Intenaţional al Clovnilor – ediţia a II-a
18 – 20 – 10 – 2012 – Festivalul Sighişoara Muzicală – ediţia a III-a
26.10. 2012 – Balul bobocilor – Mircea Eliade
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29. 10. 2012 – Teatrul Ariel Tg. Mureş
Noiembrie 2012
2. 11. 2012 – Balul bobocilor – Joseph Haltrich
9.11.2012 – Balul boocilor – Lic. Teoretic nr.2
16.11.2012 – Balul bobocilor – Lic. Teoretic nr. 1
23.11. 2012 – spectacol caritabil
Decembrie 2012
13.12.2012 – Spectacol caritabil Mircea Eliade
14.12.2012 – Campania Shoe-Box
15.12.2012 – Slow food
18.12.2012 – Spectacol Kikerics
20.12.2012 – serbare grădiniţa Pinocchio

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ “ZAHARIA BOIU”

În anul 2012, Biblioteca municipală, ca un adevărat lăcaş de cultură a fost gazda a numeroase
activităţi culturale specifice muncii de bibliotecă şi în folosul comunităţii.
În luna ianuarie în data de 16 ianuarie, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale a fost aniversat marele
nostru poet Mihai Eminescu. Au fost prezente doamnele din cadrul Sindicatului pensionarilor, împreună
cu invitaţii: d-na profesoară Dana Ciucan, d-na Ana Munteanu Drăghici, d-na Maria Prodan, d-na
Adriana Antihi, d-na Emilia Ţăranu, Ovidiu Bucşa şi Luca Vasile. Programul acestei zile deosebite a
fost unul deosebit: recital de poezie din lirica lui Mihai Eminescu, recital de cântece pe versurile lui
Mihai Eminescu susţinut de Ovidiu Bucşa, precum şi lansarea cărţii,, Castilia Veche” de d-l profesor
universitar Şoneriu Ioan de la Universitatea din Braşov, sighişorean de origine.
De asemenea, profesorii din cadrul Cercului de limba şi literatura română din Sighişoara au
executat şi expus în cadrul Bibliotecii Municipale un montaj artistic de fotografii şi grafică din viaţa lui
Mihai Eminescu.
În data de 17 ianuarie, Secţia de copii a bibliotecii a fost gazda a 15 elevi de la Gimnaziul
,,Nicolae Iorga” conduşi de d-na profesoară Marilena Laiu care au prezentat unprogram de cântece şi
poezii din lirica eminesciană.
Pe data de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române au fost prezenţi la bibliotecă un grup de
30 elevi din clasa a IX de la Liceul Agro, conduşi de d-na dirigintă Nistor Alina precum şi elevii clasei
a-VIII-a de la Gimnaziul,,Nicolae Iorga” conduşi de d-nele Laiu Marilena şi L. Călugăr. Cu această
ocazie, dr. Nicolae Teşculă, director al Muzeului de Istorie Sighişoara, a prezentat un material despre
însemnătatea Unirii de la 1859.
Pe data de 25 ianuarie, Sindicatul pensionarilor cu invitaţii acestuia: d-na Ana Munteanu
Drăghici, d-na Maria Prodan, d-na Adriana Antihi, d-nul dir. Nicolae Teşculă, d-l Ovidiu Bucşa precum
şi un grup de elevi de la Şcoala Apold conduşi de d-na Fritsch Renate au organizat în cadrul bibliotecii o
activitate dedicată Unirii Principatelor.
Tot în luna ianuarie 2012 Secţia de copii a bibliotecii a găzduito expoziţie de pictură cu lucrările
elevilor de la Liceul ,,Joseph Haltrich”, Liceul ,,Mircea Eliade”, Şcoala generală ,,Victor Jinga”
Sighişoara şi Şcoala generală Şaeş. Montajul lucrărilor a fost executat de către profesorul de educaţie
plastică Dorin Stanciu. Expoziţie s-a bucurat de un larg interes din partea cititorilor tineri astfel încât a
fost păstrată spre vizitare până pe în luna aprilie 2012.
În 1 februarie 2012 Biblioteca a organizat o expoziţie de carte cu prilejul împlinirii a 160 ani de
la naşterea scriitorului I.L. Caragiale (1852 - 1912). Expoziţia şi evocarea operei scriitorului au fost
foarte apreciate de către tinerii cititori.
În 17 februarie Biblioteca a organizat o expoziţie de carte în cadrul secţiei de copii, cu prilejul
împlinirii a 120 ani de la naşterea scriitorului Alexei Tolstoi (1882-1945). Cu acest prilej Biblioteca a
fost gazda copiilor de grupă mare de la Grădiniţa,,Târnava” conduşi de d-na educatoare Ciută Elena
Codruţa
Luna martie 2012 ca de altfel în fiecare an, a fost dedicată sărbătoririi ,,Mărţişorului” şi ,,Zilei
femeii’’. Cu ocazia acestor sărbători de primăvară, în data de 8 martie 2012, un grup de 19 elevi din
clasa III de la Gimnaziul,,Nicolae Iorga’’ conduşi de d-nele Laiu Marilena şi Floarea Călugăr au
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prezentat un program de poezii şi cântece dedicate acestor sărbători. Cu acest prilej, elevii au fost
însoţiţi şi de părinţii lor, care au apreciat ambienţa caldă, de sărbătoare existentă în bibliotecă.
În data de 04 aprilie 2012 a avut loc la Bibliotecă o activitate cu titlul Săptămâna Patimilor
Mântuitorului Iisus Hristos când elevii de la 2 şcoli sighişorene: Gimnaziul,, Miron Neagu”- 12 elevi şi
Gimnaziul „Aurel Mosora”- 9 elevi conduşi de d-nele profesoare de religie Ghinea Mihaela şi Boandă
Maria au prezentat o piesă de teatru, cântece şi poezii religioase.
În data de 09 mai 2012, Biblioteca municipală a participat, în cadrul Zilelor Oraşului, la
sesiunea de comunicari ştiinţifice organizată de Muzeul de Istorie Sighişoara în sala mică a Primăriei
Sighişoara. Lucrarea prezentată de către bibliotecă, a fost bine primită de către publicul participant.
În data de 18 mai 2012, a avut loc sub patronajul Bibliotecii municipale, în sala mică a
Primăriei Sighişoara lansarea cărţii,, Ion C. Brătianu. O viaţă în slujba ţării şi a naţiunii române (18211891)” a d-lui profesor Ioan Todea, care şi-a petrecut o parte din viaţă în oraşul nostru. Lucrarea
prezentată a fost bine primită de către numerosul public participant.
În data de 27 mai 2012, Biblioteca a fost invitată de onoare la lansarea cărţii ,,Regeneza” de
Mircea Pavel Moraru, sighişorean de origine, stabilit în Germania. Lansarea de carte a avut loc la
Librăria,,Horia Teculescu ” din Sighişoara.
În data de 1 iunie 2012 sub denumirea ,,Lumea mirifică a copilăriei’’ a avut loc în cadrul
Bibliotecii un program artistic de poezii şi cântece susţinute de elevii ai Gimnaziului,,Nicolae Iorga’’
conduşi de d-na Marilena Laiu şi de d-na înv. Floarea Călugar.
În data de 03 iunie 2012 tot în onoarea Zilei Internaţionale a Copilului a avut loc montajul literar
artistic ,,Copii din toate ţările uniţi-vă” susţinut de elevii de la şcoala generală Şaeş conduşi de d-na prof.
înv. primar Fritsch Renate. Cu acest prilej, s-a realizat o expoziţie de pictură, grafică şi lucrări manuale
executate de elevii de la Şcoala generală Şaeş, şi de copii preşcolari de la Grădiniţa din Şaeş, sub
îndrumarea d-rei prof. Bad Emilia, prof. Stanciu Dorin, prof. înv. primar Fritsch Renate şi prof. înv.
primar Hurghiş Carmen, expoziţie pe care Biblioteca noastră a găzduit-o pe o perioadă de 3 luni şi care
s-a bucurat de un real interes din partea cititorilor de toate vârstele ai bibliotecii noastre.
În data de 31 iulie 2012 Biblioteca Municipală a colaborat cu ASTRA Sighişoara la organizarea
ceremoniei de dezvelire a plăcii comemorativă pe artistei Aca de Barbu, sighişoreancă de origine.
Odată cu începerea anului şcolar 2012-2013 Biblioteca Municipală a fost vizitată de aproximativ
450 de elevi însoţiţi de diriginţi şi învăţători: 18 clase de la şcolile din Sighişoara, dar şi din comuna
Albeşti .
În data de 26 septembrie 2012 sub denumirea ,,Un gând, un cântec, un vers’’ a avut loc în cadrul
bibliotecii un program artistic de poezii şi cântece susţinute de elevii clasei a IV de la Şcoala
Gimnazială ,,Nicolae Iorga’’ conduşi de d-na Marilena Laiu şi de d-na prof. înv. primar Floarea Alamă.
În data de 1 octombrie 2012, cu prilejul Zilei internaţionale a persoanelor de vârsta a III –a
biblioteca a organizat o activitate pentru omagierea acestor persoane.
În data de 26 octombrie 2012 Biblioteca Municipală a primit vizita copiilor preşcolari de grupă
mare de la Grădiniţa,,Târnava” Sighişoara, prilej cu care s-a audiat basmul,, Scufiţa Roşie“ o adaptare
pe versuri a basmului lui Charles Perrault, realizată de d-na Ana Munteanu Drăghici.
În data de 21 noiembrie 2012 Biblioteca Municipală a primit vizita copiilor preşcolari de grupă
mică şi mare de la Grădiniţa,,Târnava” Sighişoara, cu prilejul activităţii,, SOS Pământul – Săptămâna
ecologiei”.
În data de 27 noiembrie 2012 Biblioteca Municipală a organizat împreună cu Şcoala Gimnazială
,,Nicolae Iorga” un simpozion privind viaţa şi activitatea marelui om de cultură după al cărui nume a
fost denumită şcoala. La această activitate a participat şi directorul Muzeului de Istorie, dr. Nicolae
Teşculă care a ţinut o prelegere despre viaţa şi activitatea lui Nicolae Iorga.
În data de 28 noiembrie 2012 a avut loc o acţiune dedicată Zilei Naţionale a României. Cu acest
prilej, elevii de la Şcoala generală Şaeş (16 elevi) au susţinut un program artistic.
În data de 1 decembrie 2012 a avut loc, în Sala Festivă a Municipiului Sighişoara, lansarea
anuarului Alt – Schaessburg vol.V, editat de către Muzeul de Istorie Sighişoara. Au fost prezenţi: d-na
Anca Raţiu din partea Primăriei Sighişoara, d-l Nicolae Teşculă, directorul Muzeului de Istorie,
profesori de istorie din şcolile şi liceele sighişorene, precum şi un public numeros, care au apreciat mult
calitatea materialelor din anuar, precum si forma grafică deosebită a cărţii.
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În data de 07 decembrie 2012 a avut loc în Biblioteca Municipală, o acţiune închinată Sfintelor
Sărbători ale Naşterii Domnului, având titulatura ,,Tradiţii şi obiceiuri de sărbători’’. Au participat
membrii Cenaclului ,,Anotimpuri” care au recitat poezii şi au cântat colinde tradiţionale româneşti. Tot
cu acest prilej a fost sărbătorit şi Nicolae Labiş de la a cărui naştere s-au împlinit pe data de 2
decembrie, 77 de ani.
În data de 14 decembrie 2012, în cadrul programului Shoe Box o acţiune umanitară de strângere
de cadouri pentru copiii nevoiaşi, a avut loc în balconul Bibliotecii Municipale o seară de colinde
susţinute de un grup de elevi de la Liceul,,Joseph Haltrich” şi de o formaţie de elevi de la Liceul
,,Mircea Eliade”.
Un proiect cultural de mare întindere s-a desfaşurat în prima jumătate a anului 2012 (21.02 –
30.06. 2012). Proiectul denumit ,,Adulţii calcă hotărât pe urmele tinerilor. Tainele calculatorului
descoperite vârstei a – III-a” - curs gratuit de iniţiere în folosirea calculatorului” s-a desfăşurat zilnic
timp de 4 luni în Biblioteca Municipală, de acest proiect beneficiind 40 de pensionari din Sighişoara
dornici să se iniţieze în tainele calculatorului. În această activitate, personalul bibliotecii a beneficiat şi
de sprijinul unui grup de voluntari, elevi ai Liceului ,,Mircea Eliade”.
Pe parcursul întregului an au fost organizate activităţi pentru cunoaşterea atmosferei de studiu în
bibliotecă şi familiarizarea copiilor cu cartea şi mai apoi cu calculatorul, iar ca urmare a acestor
activităţi biblioteca a fost vizitată de copii de ciclu primar şi gimnazial conduşi de diriginţi sau învăţători
de la toate şcolile sighişorene. În urma acestor activităţi un număr mare de copii s-au înscris la bibliotecă
devenind cititorii noştri fideli.
In anul 2012 Biblioteca Municipală a reînnoit protocoalele de parteneriat cu două grădiniţe şi
şase şcoli gimnaziale: ,,Aurel Mosora”, ,,Octavian Goga”, ,Miron Neagu”, ,,Radu Popa”, ,,Nicolae
Iorga’’ şi ,,Zaharia Boiu’’.
Cât priveşte partea administrativă, pe parcursul anului 2012 au fost achiziţionate 239 cărţi în
valoare de 7478,68 lei, şi 4 publicaţii cotidiene (ziare şi reviste) şi Monitorul Oficial partea I si III în
valoare de 2421,50lei. Aceste achiziţii de carte şi de seriale au fost realizate de catre comisia de
achiziţie, in conformitate cu preferinţele şi cererile cititorilor.
Situaţia cititorilor aflaţi în evidenţele Bibliotecii Municipale în anul 2012 a fost următoarea:
- la Secţia adulţi: - 1.001 cititori înscrişi
- 6.134 frecvenţa cititorilor
- 20.203 cărţi împrumutate
- la Secţia copii: - 475 cititori înscrişi
- 6.829 frecvenţa cititori
- 21.973 cărţi împrumutate
- la Sala de lectură: -973 cititori înscrişi
- 2.709 frecvenţa cititorilor
- 5.131 cărţi consultate
- Serviciul BIBLIONET: 3. 377 utilizatori
Pentru anul 2013 se doreşte continuarea dotării bibliotecii cu carte ca şi organizarea de activităţi
care să se bucure de o cât mai largă participare a sighişorenilor.
De asemenea, se doreşte colaborarea cu celelalte instituţii de cultură să putem dota biblioteca cu
carte şi să iniţiem acţiuni care să satisfacă cerinţele şi gusturile tuturor cititorilor noştri şi publicului
bibliofil.
În plus, se doreşte să se intensifie conlucrarea bună care există cu celelalte instituţii de cultură
din municipiul Sighişoara şi din alte localităţi şi în special cu şcolile şi liceele sighişorene.

Raportul de faţă conţine esenţa activităţii desfăşurate anul trecut de aparatul de
specialitate al Primarului precum şi al serviciilor publice şi instituţiilor publice subordonate, aşa
cum am precizat şi în introducere.
Sighişoara a mers înainte şi în anul 2012 care a fost un an dificil atât pentru autoritatea
locală cât şi pentru cetăţenii oraşului, ca părţi indisolubile ale unei echipe care munceşte pentru
binele comun. Pentru că infrastructura oraşului este una din premisele dezvoltării comunităţii
locale, vom face eforturi pentru desfăşurarea de proiecte în acest domeniu, esenţial în creşterea
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calităţii vieţii sighişorenilor. Sperăm ca în anul 2013 să ne va fi mai uşor ca în anii precedenţi şi
că în perioada următoare eforturile susţinute în direcţia găsirii de resurse pentru realizarea
proiectelor concepute pornind de la Strategia de dezvoltare a localităţii, vor da roade, în
beneficiul comunităţii.
Mulţumesc sighişorenilor pentru susţinere şi consilierilor locali – atât celor care şi-au
încheiat mandatul în luna iunie cât şi celor care şi l-au început în urma alegerilor locale de anul
trecut - pentru efortul depus şi sprijinul acordat. Mizez în continuare pe susţinerea cetăţenilor şi
disponibilitatea Consiliului Local şi îi asigur pe toţi de determinarea mea în a duce până la capăt
proiectele propuse celor care ne-au acordat încrederea lor.
Ioan Dorin DĂNEŞAN
Primarul Municipiului Sighişoara
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