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STIMATĂ DOAMNĂ / STIMATE DOMNULE,
La început de an 2016, îmi face plăcere să vă adresez cele mai bune gânduri, multă sănătate, bucurii și împliniri.
Într-un moment de bilanț, vin în fața dumneavoastră cu satisfacția faptului că în anul care s-a încheiat am reușit să realizăm
împreună numeroase proiecte importante pentru localitatea noastră.
Astfel cum prevede și art. 5 din H.G. nr. 1723/2004, primarul are datoria de a informa contribuabilii printr-o scrisoare, cu
privire la principalele activități de interes public desfășurate în anul precedent. În ce mă privește, consider că acest demers este unul
firesc, fiind o datorie pe care mi-o asum, dar şi o obligaţie morală, un rezultat al preocupării permanente pe care o am pentru transparenţă
și deschidere faţă de cetăţenii acestei localităţi.
Fie că a fost vorba despre continuarea sau finalizarea unor proiecte de anvergură, fie că a fost vorba despre lucrări curente,
despre rezolvarea unor probleme sociale sau despre activităţi culturale, am abordat toate aceste lucruri împreună cu colegii din cadrul
administraţiei publice locale, din cadrul Consiliului Local Sărmaşu şi cu ajutorul dumneavoastră, al cetăţenilor, cu maximă
responsabilitate.
În spiritul transparenţei şi respectului pe care-l datorez dumneavoastră sărmăşenilor vă sintetizez câteva din realizările anului
2015:
Sărmaşu
 Modernizarea infrastructurii rutiere prin repietruiri, intervenţii cu utilaje terasiere/deszăpezire şi material antiderapant;
 Lucrări de pietruire str. Basa 1,9 km;
 Modernizarea străzilor prin asfaltare (Pepinierii, Trandafirilor, Primăverii, Vasile Simonis, Sondelor, Libertăţii, Florilor, Dezrobirii)
prin finanţare din credit bancar;
 Moderinzare centru civic prin amenajarea de parcări, şanţuri şi rigole de scurgere ape pluviale str. Republicii (DJ 151 km 38+228 la
km 39+410);
 Întreţinere Parc Central şi parc recreere curte liceu, prin achiziţionarea şi plantarea de flori şi arbuşti ornamentali;
 Întreţinere/modernizare reţea iluminat public şi festiv;
 Extinderea reţelelor de alimentare cu apă pe str. Şes, str. Pepinierii (ramura II);
 Extinderea reţelelor de canalizare şi ape menajere pe străzile Spicului, Păcii, Republicii, Piaţa Gării, Fundătura Crişana, Vasile
Simonis, Livezii, Florilor şi 1 Mai;
 Execuţie racorduri la reţeaua de canalizare ape menajere pe străzile 1 Mai, 30 Decembrie, Dezrobirii, Ghioceilor, Pepinierii,
Primăverii, Republicii, Trandafirilor, Şcolii, Viilor, Albinelor, Livezii, Sondelor, Urzicari, Florilor, Fdt. Crişana,, Teilor, Vasile Simonis,
Cîmpului, Păcii, Toamnei, Salcâmilor, Morii;
 Dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea domeniului public şi privat al oraşului Sărmaşu;
 Asigurarea serviciilor de pază şi ordine publică;
 Achiziţionare şi montare Panou de informare turistică şi mobilier stradal;
 Contractare realizare mobilier stradal coşuri de gunoi, staţie de autobuz şi panouri de afişaj;
 Începerea lucrărilor pentru investiţia – Reabilitare şi extindere sediul Primăriei Sărmaşu;
 Achiziţionare şi montare instalaţie de climatizare (aer condiţionat) la Casa de Cultură;
 Sprijin financiar pentru întreţinere/reparaţii Cămin pentru persoane vârstnice;
 Amenajare platou festivităţi, parc recreere şi alei pietonale curte Liceul Teoretic „Samuil Micu” Sărmaşu;
 Amenajare teren de volei/tenis Liceul Teoretic „Samuil Micu” Sărmaşu;
 Lucrări de asfaltare curte şi cale de acces Secţia de Pompieri Sărmaşu;
 Sprijin financiar pentru lucrări de întreţinere reparaţii pentru Biserica Ortodoxă, Biserica Reformată, Biserica Greco – Catolică,
Biserica Romano – Catolică Sărmaşu.
Balda
 Asigurarea viabilităţii infrastructurii rutiere prin repietruiri, intervenţii cu utilaje terasiere/deszăpezire şi material antiderapant;
 Lucrări de terasament şi pietruire str. Fânaţe (ramura II), str. Fîntînilor (Stăunie) şi drumul de exploataţie agricolă de la Poderei păşunea După Tău;
 Elaborarea documentaţiei tehnico-economice faza PT, CS, DDE, documentaţii pentru obţinere avize şi acorduri, asistenţă tehnică
pentru obiectivul „Asfaltarea drumului comunal DC 104 Balda – Vişinelu, jud. Mureş”;

 Încheierea contractului de lucrări pentru investiţia Construire capelă mortuară în cimitirul localităţii şi demararea lucrărilor de
construire;
 Încheierea contractului de lucrări pentru realizarea şi înlocuirea uşilor şi ferestrelor din lemn cu tâmplărie PVC cu geam termopan la
Căminul Cultural;
 Întreţinerea şi modernizarea iluminatului public şi festiv;
 Contractare realizare mobilier stradal - panou de afişaj;
 Asigurarea serviciilor de pază şi ordine publică;
 Sprijin financiar pentru lucrări de întreţinere, reparaţii la Biserica Ortodoxă, Biserica Reformată şi Biserica Greco –Catolică.








Sărmăşelu
Asigurarea viabilităţii infrastructurii rutiere prin repietruiri, intervenţii cu utilaje terasiere/deszăpezire şi material antiderapant;
Executare reţea de canalizare stradală pentru ape uzate str. 1 Mai şi str. 30 Decembrie şi a celor două staţii de pompare ape uzate;
Întreţinere şi modernizare reţea iluminat public şi festiv;
Extinderea reţelelor de alimentare cu apă pe str. Şes, str. 30 Decembrie – aripa „Gura satului”;
Contractare realizare mobilier stradal - panou de afişaj;
Asigurarea serviciilor de pază şi ordine publică;
Sprijin financiar pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii la Biserica Ortodoxă.










Sărmăşel Gară
Asigurarea viabilităţii infrastructurii rutiere prin pietruiri, intervenţii cu utilaje terasiere/deszăpezire şi material antiderapant;
Montare lămpi pentru extinderea reţelei de iluminat public pe străzile Eroilor şi Libertăţii;
Întreţinerea şi modernizarea iluminatului public şi festiv;
Contractare realizare mobilier stradal - panou de afişaj;
Asigurarea serviciilor de pază şi ordine publică;
Lucrări de reparaţii curtente, lavabilizări/vopsitorii clădire Cămin Cultural;
Sprijin financiar pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii la Biserica Ortodoxă şi Biserica Reformată;
Sprijin financiar pentru lucrările de construire casă parohială.

Vişinelu
 Asigurarea viabilităţii D.C. 104 Balda - Vişinelu prin intervenţii cu utilaje terasiere, repietruiri, utilaje deszăpezire şi material
antiderapant;
 Lucrări de reabilitare prin pietruire a străzilor Buduroi şi Fânaţe;
 Elaborarea documentaţiei tehnico-economice faza PT, CS, DDE, documentaţii pentru obţinere avize şi acorduri, asistenţă tehnică
pentru obiectivul „Asfaltarea drumului comunal DC 104 Balda – Vişinelu, jud. Mureş”;
 Executarea lucrărilor de reabilitare, recompartimentare lăcaş de cult (Biserica veche) şi transformare în capelă mortuară;
 Modernizare/întreţinere reţea iluminat public şi festiv;
 Extinderea reţelelor de alimentare cu apă pe str. Zorilor şi Buduroi;
 Contractare realizare mobilier stradal - panou de afişaj;
 Asigurarea serviciilor de pază şi ordine publică;
 Lucrări de reparaţii curtente, lavabilizări/vopsitorii clădire Cămin Cultural;
 Sprijin financiar pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii la Biserica Ortodoxă.







Moruţ, Larga, Titiana
Asigurarea viabilităţii D.C. 103 Sărmaşu –Moruţ – Larga – Titiana prin repietruiri şi intervenţii cu utilaje terasiere şi deszăpezire;
Începerea lucrărilor de pietruire drum Moruţ Balda– Titiana – Fundul Lărgii;
Întreţinere reţea iluminat public Larga şi Moruţ;
Contractare realizare mobilier stradal - panou de afişaj;
Asigurarea serviciilor de pază şi ordine publică;
Sprijin financiar pentru lucrările de reparaţii Biserica Ortodoxă.

Contribuţia dumneavoastră, în principal prin plata taxelor şi impozitelor datorate la bugetul local în anul care s-a încheiat, a
fost importantă pentru derularea în bune condiţii a proiectelor în folosul cetăţenilor, totodată asigurându-vă că şi de acum înainte vom
gestiona eficient aceste contribuţii.
Vă mulţumesc tuturor că aţi fost alături de mine şi de administraţia publică locală.
Cu deosebită stimă şi consideraţie,

Primar,
ing. Mocean Ioan

