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STIMATĂ DOAMNĂ / STIMATE DOMNULE,
Începutul de An Nou 2012 îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite dumneavoastră şi celor dragi urări de
sănătate, împliniri şi bucurii, însoţite de îndemnul de a avea răbdare şi a spera într-un viitor mai bun cât mai curând.
Anul 2011 a fost un an de adâncire a crizei economice care şi-a pus amprenta negativă asupra funcţionării şi
dezvoltării administraţiei publice locale cât şi a fiecărui individ în parte.
Cu toate că portofoliul de proiecte depus de către oraşul Sărmaşu la ministerele de resort a fost numeros,
majoritatea proiectelor au fost declarate eligibile dar nefinanţabile.
Vă mulţumesc pentru efortul depus şi ajutorul acordat prin plata impozitelor şi taxelor la bugetul local, precum şi
pentru comunicarea şi relaţia bună cetăţean – instituţie primărie, sprijin prin care împreună cu echipa pe care o conduc am
realizat următoarele:
Sărmaşu
 Modernizarea infrastructurii rutiere prin pietruirea străzilor Toamnei, Livezii, Câmpului, Basa;
 Modernizarea infrastructurii pietonale prin construire trotuare din pavaj şi beton: str. Trandafirilor, Primăverii,
Republicii, Livezii;
 Plombarea străzilor asfaltate şi trasarea marcajelor rutiere şi parcărilor;
 Depunerea proiectului “Modernizarea drumului de exploataţie agricolă Părţi – 3,5 km” la A.P.D.R.P. Bucureşti;
 Demararea lucrărilor de modernizare parc Sărmaşu;
 Semnarea contractului de finanţare pentru proiectul “Spaţii verzi şi de agrement Sărmaşu”;
 Modernizare, întreţinere reţea iluminat public şi iluminat festiv;
 Asigurarea în întregime a cheltuielilor materiale energetice şi de transport pentru toate şcolile şi grădiniţele Grupului
Şcolar “Samuil Micu”;
 Sprijin financiar pentru amenajări interioare Cămin pentru persoane vârstnice;
 Sprijin financiar pentru amenajări interioare la Secţia de Pompieri (sală de antrenament şi magazii);
 Reparaţii interioare sală de sport;
 Sprijin financiar pentru lucrări de reparaţii şi construire la Biserica Ortodoxă, Biserica Reformată, Biserica
Greco-Catolică, Biserica Adventistă şi Aşezământul socio-monahal;
 Lucrări de reabilitare la statuia Vasile Simonis.
Balda
 Modernizarea infrastructurii rutiere prin pietruire şi reconstruirea podurilor pe străzile Câmpia Islaz, Armata
Populară, Ciocârliei, Fundătura Fântânilor;
 Reparaţii trotuare strada Oituz;
 Întreţinerea drumurilor de exploataţie agrigolă prin intervenţie cu utilaje terasiere;
 Decolmatarea Pârâului de Câmpie pe porţiunea dintre pod Moruţ şi pod C.F.R.;
 Realizarea proiectului “Branşamente alimentare apă şi extinderea reţelei stradale” şi demararea execuţiei;
 Lucrări de modernizare, întreţinere reţea iluminat public şi realizarea proiectului de extindere iluminat public pe strada
Oituz spre limita cu Miheşu de Câmpie;
 Înlocuire sistem de încălzire a căminului cultural prin montare instalaţie aerotermă;
 Sprijin financiar pentru lucrări de reparaţii la Biserica Ortodoxă, Biserica Greco-Catolică, Biserica Reformată.








Sărmăşelu
Modernizarea infrastructurii rutiere prin pietruirea şi reconstruirea podurilor şi şanţurilor pe strada Unirii - Şes;
Întreţinerea drumurilor de exploataţie agricolă prin intervenţii cu utilaje terasiere;
Realizare proiect “Extindere iluminat public strada 30 Decembrie (Gura Satului)”;
Lucrări de întreţinere şi modernizare iluminat public;
Realizarea proiectului “Branşamente alimentare apă şi extinderea reţelei stradale” şi demararea execuţiei;
Lucrări de compartimentare şi construire a grupurilor sanitare la căminul cultural.

Sărmăşel Gară
 Întreţinerea drumurilor de exploataţie agricolă prin intervenţii cu utilaje terasiere;
 Extinderea reţelei de iluminat public pe strada Arsinele şi întreţinerea şi modernizarea reţelei de iluminat public;
 Lucrări de modernizare a reţelelor de distribuire energie electrică pentru îmbunătăţirea parametrilor electrici în
colaborare cu S.C. Electrica;
 Realizarea proiectului “Branşamente alimentare cu apă şi extinderea reţelei stradale” şi demararea execuţiei;
 Lucrări de compartimentare şi construire grupuri sanitare, alimentare cu apă la căminul cultural;
 Sprijin financiar pentru lucrări de reparaţii la Biserica Ortodoxă (biserica de lemn) şi Biserica Reformată.
Vişinelu
 Asigurarea viabilităţii D.C. 104 Balda - Vişinelu prin intervenţii cu utilaje terasiere, repietruiri, material antiderapant
şi utilaje dezăpezire;
 Depunerea proiectului “Modernizare drum de exploataţie agricolă Buduroi” la A.P.D.R.P. Bucureşti;
 Întreţinerea drumurilor de exploataţie agricolă prin intervenţii cu utilaje terasiere;
 Depunerea proiectului “Asfaltarea drumului comunal D.C. 104 Balda - Vişinelu” pe P.N.D.I. la Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului;
 Modernizarea prin pietruire a străzilor Buduroi, Calea Frăţii, Înfrăţirii;
 Lucrări de întreţinere, modernizare reţea iluminat public;
 Realizarea proiectului “Branşamente alimentare apă şi extinderea reţelei stradale” şi demararea execuţiei de
branşamente;
 Lucrări de compartimentare şi construire vestiar, grupuri sanitare şi alimentare cu apă a căminului cultural;
 Demararea lucrărilor de construire a Monumentului Eroilor;
 Sprijin financiar pentru lucrări de reparaţii la Biserica Ortodoxă.
Moruţ, Larga, Tititana
 Asigurarea viabilităţii D.C. 103 Sărmaşu - Moruţ – Larga prin intervenţii cu utilaje terasiere şi repietruiri;
 Întreţinerea drumurilor de exploataţie agricolă prin intervenţii cu utilaje terasiere
 Demararea lucrărilor de modernizare a drumului comunal Moruţ - Tuşin prin pietruiri, construire poduri şi şanţuri
(1 km);
 Întreţinere, modernizare iluminat public Larga, Moruţ.
Cu deosebită stimă şi consideraţie,

Primar,
ing. Mocean Ioan

