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STIMATĂ DOAMNĂ / STIMATE DOMNULE,
Mă bucur că am prilejul acum la început de an, 2013, să vă felicit şi să vă doresc să-l petreceţi în sănătate şi bucurii, să
înregistraţi cât mai multe succese şi împliniri în tot ceea ce v-aţi propus.
Personalitatea primarului, ca prim cetăţean al localităţii, îi conferă acestuia distincţie şi prestigiu, calităţi care îl însoţesc
pe întreaga perioadă a mandatului, dar şi în viaţa de zi cu zi scoţând în evidenţă şi omul .
Onorat dar în acelaşi timp şi obligat de încrederea dumneavoastră prin alegerea mea ca primar pentru al treilea mandat, am
făcut toate eforturile împreună cu echipa din executivul Primăriei (funcţionarii publici şi personal contractual) şi Consiliul Local
(consilieri locali) să nu vă dezamăgim şi cred că am reuşit.
Trebuie recunoscut faptul că toate eforturile noastre erau zadarnice dacă nu beneficiam de efortul depus şi ajutorul acordat
de dumneavoastră prin plata impozitelor şi taxelor la bugetul local, buget amprentat în ultimii ani de criza economică globală,
lucru pentru care vă mulţumesc.
În spiritul transparenţei şi respectului pe care îl datorez dumneavoastră cetăţenilor oraşului Sărmaşu vă sintetizez în
continuare câteva realizări pe localităţi:
Sărmaşu
 Modernizarea infrastructurii rutiere prin asfaltarea parţială a străzilor Trandafirilor, Şcolii, Sondelor, Primăverii şi Dezrobirii;
 Modernizarea infrastructurii rutiere prin pietruirea străzilor Sondelor, Libertăţii, Ghioceilor, Păcii, Vasile Simonis, Şes şi Basa;
 Modernizarea infrastructurii pietonale prin executare de trotuare din pavaj ornamental pe străzile: Republicii, Florilor,
Sondelor;
 Plombarea şi trasarea marcajelor rutiere pe drumul orăşenesc 151 pe o lungime de 2,4 km;
 Redepunerea proiectului “Modernizarea drumului de exploataţie agricolă Părţi – 3,5 km” la A.P.D.R.P. Bucureşti;
 Continuarea lucrărilor de reamenajare a parcului Central;
 Executarea parţială a proiectului “Spaţii verzi şi de agrement Sărmaşu” finanţat de la Agenţia Naţională a Fondului de Mediu
Bucureşti, în zona Sălii de Sport;
 Asigurarea funcţionării şi întreţinerii reţelei de iluminat public şi festiv;
 Extinderea iluminatului public în strada Şes;
 Reabilitare, modernizare clădire Poliţie şi Bibliotecă;
 Construire teren sintetic de minifotbal la baza sportivă;
 Asigurarea cheltuielilor materiale, energetice şi de transport pentru şcolile şi grădiniţele aparţinătoare Liceului Teoretic “Samuil
Micu” Sărmaşu;
 Amenajări interioare sală sport;
 Sprijin financiar pentru amenajări exterioare Cămin pentru persoane vârstnice;
 Sprijin financiar pentru amenajări interioare la Staţia de Pompieri Sărmaşu;
 Darea în chirie a spaţiilor necesare Ambulatoriului de specialitate de pe lângă Spitalul Puls 2009 Târgu Mureş;
 Sprijin financiar pentru lucrări de reparaţii şi construire la Biserica Ortodoxă, Biserica Reformată, Biserica GrecoCatolică, Biserica Adventistă şi Aşezământul socio-monahal;
 Punerea în funcţiune a sistemului de monitorizare şi supraveghere video a traficului rutier şi pietonal.
Balda
 Modernizarea infrastructurii rutiere prin pietruirea străzilor Ciocârliei, Armata Populară, Fundătura Câmpia Islaz, Alexandru
Bătrâneanu, Oituz (Poderei, Moruţ), Fundătura Oituz;
 Întreţinerea drumurilor de exploataţie agricolă prin intervenţie cu utilaje terasiere;
 Extinderea reţelelor de alimentare cu apă pe străzile Fundătura Oituz, Armata Populară, Fântânilor, Fundătura Fântânilor,
Fundătura Câmpia Islaz, Alexandru Bătrâneanu, Câmpia Izlaz, Fundătura Dezrobirii;









Lucrări de întreţinere, modernizare reţea iluminat public;
Extinderea reţelei de iluminat public pe strada Oituz (D.J. 151 spre Miheşu de Câmpie şi Poderei);
Modernizare alimentare cu apă şi sistem încălzire la Căminul Cultural;
Sprijin financiar pentru lucrări de reparaţii la Biserica Greco-Catolică şi Biserica Reformată;
Reabilitarea ansamblului statuar Alexandru Bătrâneanu (Statuia Alexandru Bătrâneanu, Monumentul Eroilor şi Troiţa);
Reabilitarea Parcului Alexandru Bătrâneanu;
Punerea în funcţiune a sistemului de monitorizare şi supraveghere video a traficului rutier şi pietonal.

Sărmăşelu
 Modernizarea infrastructurii rutiere prin pietruirea străzilor 30 Decembrie (Gura Satului), Livezii, 1 Mai (străzile laterale)
Alexandru Ioan Cuza, Florilor, Câmpului, Izvoarelor;
 Întreţinerea drumurilor de exploataţie agricolă prin intervenţii cu utilaje terasiere;
 Lucrări de întreţinere şi modernizare reţea iluminat public şi achiziţionarea a 50 corpuri de iluminat pentru zona Şantier gaz
metan;
 Alimentare cu apă şi canalizare la grupurile sanitare, bucătărie şi modernizarea sistemului de încălzire la Căminul Cultural;
 Lucrări de modernizare şi recompartimentare a Căminului Cultural;
 Extinderea reţelelor de alimentare cu apă pe str. 1 Mai (laterale), Şes, Unirii, Florilor, Alexandru Ioan Cuza, Câmpului, Frenţ;
 Punerea în funcţiune a sistemului de monitorizare şi supraveghere video a traficului rutier şi pietonal.
Sărmăşel Gară
 Modernizarea infrastructurii rutiere prin pietruirea străzilor Crinului, Porumbelului, Arsinele, Fundătura Trandafirilor,
Libertăţii, Eroilor;
 Întreţinerea şi modernizarea iluminatului public;
 Punerea în funcţiune a sistemului de alimentare cu apă;
 Executare alimentare cu apă, canalizare şi încălzire grupuri sanitare şi bucătărie Cămin Cultural;
 Sprijin financiar pentru lucrări de reparaţii biserici;
 Punerea în funcţiune a sistemului de monitorizare şi supraveghere video a traficului rutier şi pietonal;
Vişinelu
 Asigurarea viabilităţii D.C. 104 Balda - Vişinelu prin intervenţii cu utilaje terasiere, repietruiri, material antiderapant şi utilaje
dezăpezire;
 Redepunerea proiectului “Modernizare drum de exploataţie agricolă Buduroi” la A.P.D.R.P. Bucureşti;
 Modernizarea prin pietruire a străzilor Buduroi, Calea Frăţii, Zorilor, d.c. 104 Vişinelu - limita cu Mociu, drumul de
exploataţie agricolă „Continit” – limita cu Frata;
 Întreţinerea drumurilor de exploataţie agricolă prin intervenţii cu utilaje terasiere;
 Lucrări de întreţinere, modernizare reţea iluminat public;
 Extinderea reţelelor de alimentare cu apă pe străzile Zorilor, Şcolii, Buduroi, Calea Frăţii, Salcâmilor, Fundătura Salcâmilor;
 Executare grupuri sanitare de interior, alimentare cu apă şi canalizare, sistem de încălzire la Căminul Cultural;
 Finalizarea lucrărilor şi sfinţirea Monumentului Eroilor;
 Sprijin financiar pentru lucrările de încălzire centrală la Biserica Ortodoxă;
 Punerea în funcţiune a sistemului de monitorizare şi supraveghere video a traficului rutier şi pietonal;
Moruţ, Larga, Tititana
 Modernizarea infrastructurii rutiere prin reabilitarea şi pietruirea D.C. 103 Sărmaşu – Moruţ;
 Asigurarea viabilităţii D.C. 103 Sărmaşu – Larga – Moruţ – Titiana prin intervenţii cu utilaje terasiere, repietruiri şi
dezăpeziri ;
 Întreţinerea drumurilor de exploataţie agricolă prin intervenţii cu utilaje terasiere;
 Întreţinere, modernizare iluminat public Larga şi Moruţ;
 Asigurarea transportului gratuit al elevilor din ciclul gimnazial şi liceal;
 Punerea în funcţiune a sistemului de alimentare cu apă Larga.
Cu deosebită stimă şi consideraţie,

Primar,
ing. Mocean Ioan

