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• Încerc ăm să îmbun ătăţim în fiecare an calitatea şi eficien ţa muncii
noastre.

• Publicarea „Raportului Primarului Municipiului Reghin p rivind
activitatea din anul 2010” este un gest normal, în contex tul preocup ării
pentru o real ă deschidere şi transparen ţă a institu ţiei noastre.

• Alături de dezbaterile publice organizate, lucrarea de fa ţă este unul din
instrumentele prin care Prim ăria Reghin pune la dispozi ţia cet ăţenilor
date concrete despre activitatea noastr ă, despre modul cum au fost
folosi ţi banii publici.

• Raportul con ţine informa ţii despre activitatea Prim ăriei, a Consiliului
Local Reghin şi a serviciilor publice din subordinea acestuia, precum
şi o raportare statistic ă a stării economice şi sociale a municipiului în
anul 2010.

• Consider c ă datele prezentate în raport pot oferi cet ăţenilor
municipiului o imagine general ă asupra activit ăţii noastre în anul care 
a trecut, asupra modului şi eficien ţei rezolv ării problemelor comunit ăţii
locale.

Primar,
Ing. Nagy András



Compartimentul
Achizi ţii Publice,

Management de proiecte



Modernizare, între ţinere şi repara ţii 
str ăzi

• În anul 2010, în cadrul programelor de repara ţii, s-au 
executat lucr ări de asfaltare în suprafa ţă de 20.317 

mp şi s-au reparat 1.747 ml trotuare.



Modernizare, între ţinere şi repara ţii str ăzi

● Reabilitarea str ăzii 
George Co şbuc

S-a realizat îmbrăcăminte covor 

asfaltic în suprafaţă de 6.246,9 mp.
S-au realizat trotuare din pavele de 

beton în suprafaţă de 566,4 mp

Valoare total ă 438.494,35 lei



Modernizare, între ţinere şi repara ţii str ăzi

A fost finalizat proiectul “O nouă viaţă pentru romii din Apalina”, proiect prin 
care s-au reabilitat două străzi importante din comunitatea de romi, str. 
�oimilor şi str. C ăprioarei, în valoare total ă de 100.000 euro . 

Înainte După



Reabilitarea c ăilor de acces c ătre cimitire
S-au asfaltat str ăzile Porumbei, Ion Creang ă, Dealului, Teilor, Iernii, 
Nouă, Izvorului, N.  Bălcescu.

S-a realizat îmbrăcăminte covor asfaltic- 14.070 mp

S-au realizat 1.180 ml de trotuare

Valoarea total ă a lucr ărilor fiind de 892.910,34 lei

Înainte După
Reabilitare str. Porumbei



• S-au efectuat lucrări de extindere 
canalizare menajer ă pe str. Viilor, 
Pometului şi Muncitorilor în 
valoare total ă de 190.226,61 lei.

Str. Viilor

Str. MuncitorilorStr. Pometului



Modernizare, între ţinere şi repara ţii str ăzi

Consolidarea pode ţului peste Pârâul Temni ţei

Valoarea total ă a lucr ării fiind de 238.440,93 lei

Înainte După



Locuin ţe
• Prin Programul de finanţare a construcţiei de locuinţe sociale destinate 

chiriaşilor evacuaţi conform OUG nr. 74/2007 s-a construit blocul de locuinţe
sociale de pe strada Salcâmilor nr. 1

• Valoarea total ă este 5.270.119,68 lei



• S-a construit clădirea din P-ţa Mică care cuprinde un birou şi 
grupuri sanitare pentru comercianţii din piaţă, în valoare total ă 
de 74.000 lei.



Modernizarea si extinderea iluminatului
public şi re ţele electrice de joas ă tensiune

• S-au montat - 67 stâlpi
- 2.518,06 ml cablu
- 67 corpuri de iluminat

pe străzile Lăpuşnei, Vişinilor, Koss Ferencz, Viilor, Ghiocelului şi Kemeny Janos

• Valoarea total ă: 181.806,13 lei



Sprijinirea activit ăţilor sportive
Primăria şi Consiliul Local au sprijinit substanţial şi în acest an activităţile
sportive, inclusiv prin construirea şi dotarea Sălii de Sport din Parcul 
Tineretului. Contribuţia municipiului fiind de 150.000 lei.  



Sprijinirea activit ăţilor sportive

• Montarea de aparate fitness în Parcul Central şi în incinta �trandului 
în valoare total ă de 69.652,18 lei

Parcul Central �trand



Spaţii verzi şi locuri de joac ă

�i în anul 2010 s-a pus accent pe reamenajarea parcurilor şi 

pe crearea de noi locuri de joacă, în Parcul Tineretului, Cart. 

Unirii şi Cart. Rodnei, prin finanţare nerambursabilă de la 

Administraţia Fondului de Mediu în valoare total ă de 

712.787,96 lei.



Reamenajarea locului de joac ă din 

Parcului Tineretului

Înainte

După

Spaţii verzi şi locuri de joac ă



Spaţii verzi şi locuri de joac ă
Reamenajarea locului de joac ă din 

cartierul Rodnei

Înainte

După



Spaţii verzi şi locuri de joac ă

Reamenajarea locului de joac ă din cartierul Unirii

Înainte După



Spaţii verzi şi 
protec ţia mediului

S-a vizat protecţia mediului prin 
construirea de noi fântâni arteziene şi 
reamenajarea celei existente.

Fântână cart. Unirii

Valoare total ă: 74.220,3 lei

Fântână cart. Iernuţeni
Valoare total ă: 75.238,09 lei

Fantână Parc Central
Valoare total ă: 32.678,48 lei 



Spaţii verzi şi protec ţia mediului
Fântân ă str. S ării-  Valoare totală 65.446 lei

Înainte

După

Derularea lucrărilor



Siguran ţa şi fluidizarea circula ţiei

Marcaje zona centrală şi pe arterele 
importante  din Mun.Reghin 

Valoarea total ă: 69.316,77 lei



S-au înfiinţat patru noi sensuri giratorii .

Sens giratoriu DN15-Cart.Libertăţii
Valoare total ă: 1.169.000,21 lei

Sens giratoriu B-dul Unirii
Valoare total ă: 40.000 lei

Sens giratoriu DN15-str.Râului-str.Pomilor
Valoare total ă: 455.075,20

Sens giratoriu str.�colii-str.Sării
Valoare total ă: 23.000 lei



Siguran ţa şi fluidizarea circula ţiei

Semaforizare centru

Valoare total ă: 67.518,93 lei

Pavaje cart. Mihai Viteazul

Valoare total ă: 44.348 lei



Unit ăţi de înv ăţământ

• În anul 2010 din bugetul local s-au alocat 456.000 lei pentru reparaţii şi 
igienizări la licee, şcoli şi grădiniţe.

Grupul �colar Lucian Blaga

Renovare sală de clasă Renovare grupuri sanitare



Unit ăţi de înv ăţământ

Cabinet stomatologic

Grupul �colar Petru Maior

Reparaţii acoperiş



Unit ăţi de înv ăţământ

Reparaţii la faţadă Renovare împrejmuire

Grupul �colar Ioan Bojor



Unit ăţi de înv ăţământ

Renovare şi dotare Cabinet Informatică Amenajare palier

Grup �colar Alexandru Ceu şianu



Unit ăţi de înv ăţământ

Grupul �colar Florea Bogdan Grădiniţa cu Program 
Prelungit str. Gării



Unit ăţi de înv ăţământ

Grădiniţa cu Program Prelungit de pe str. Salcâmilor



Proiecte guvernamentale

• Proiecte câ ştigate în 2010:
• Reabilitarea şi extinderea parcurilor publice în municipiul Reghin în cart. 

Unirii, Rodnei şi Parcul Tineretului în valoare de 712.787,96 lei
• Înfiinţare parc nou în mun. Reghin în valoare de 2.755.826 lei

• Proiecte depuse şi aflate în evaluare:
• Instalare de sisteme de încălzire care utilizează energie solară la grădiniţele 

cu program prelungit şi creşa din mun. Reghin în valoare de 2.577.212 lei;
• Modernizarea producerii energiei termice la Spitalul Municipal Eugen 

Nicoară în valoare de 2.561.476 lei;
• Modernizarea străzilor Sării, Gării, Vânătorilor, Dedradului şi Gurghiului în 

valoare de 10.423.126,7 lei;
• Modernizarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă a municipiului 

Reghin, jud Mureş în valoare de 9.335.040 lei.



Biroul Urbanism

şi Amenajarea 
Teritoriului



Activitatea biroului UAT a constat în:
• avizarea şi supunerea spre aprobarea comisiei tehnice de urbanism şi 
consiliului local a 4 documenta ţii (PUZ-uri) de urbanism şi amenajarea 
teritoriului;

• urmărirea respectării prevederilor Planului de Urbanism General şi a 
Regulamentului Local de Urbanism prin coordonarea şi verificarea emiterii a : 

· 670 Certificate de Urbanism în scopul autorizării lucrărilor de 
construire şi operaţiuni notariale, din care 108 Certificate de Urbanism s-au 
întocmit pentru construirea, extinderea, modernizarea sau reabilitarea de 
clădiri de locuit;

· 289 Autoriza ţii de Construire pentru construcţii noi, amenajări şi 
extinderi construcţii existente, branşamente şi racorduri la reţele de utilităţi 
(electricitate, gaze naturale, apă şi canalizare) din care  49 autorizaţii pentru 
locuinţe noi;



• urmărirea, controlarea şi rezolvarea a peste 200 de sesiz ări şi 
reclamaţii repartizate compartimentului şi întocmirea a 21 de
procese verbale de constatare a contraven ţiei în baza Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
(amenzi);

• regularizarea taxelor de autorizare pentru 140 locuin ţe şi recepţia 
la terminarea lucrărilor pentru constatarea respectării autorizaţiilor 
de construire existente pentru 97 de imobile ;

• întocmirea  a 107 certificatelor de atestare şi edificare a 
construcţiilor;

• întocmirea a 30 rapoarte de specialitate şi proiecte de hotărâri 
pentru consiliul local în domeniul documentaţiilor de urbanism, 
concesiunilor, utilizarea domeniului public şi privat;



• în domeniul administrării proprietăţii municipiului Reghin s-au 
urmărit contractele existente pentru construcţii provizorii şi pentru 
terenurile care reprezintă curţile şi grădinile aferente locuinţelor 
cumpărate de foştii chiriaşi şi s-au încheiat :

· 27 contracte noi pentru terenurile care reprezintă curţi şi 
grădini aferente;
· 19 contracte noi pentru garaje şi 15 contracte căi de acces 

la spaţii   comerciale şi 168 adrese corespondenţă proprietari garaje 
şi căi de acces;

· 3 contracte loc de oprire pentru maxi-taxi
· 55 contracte pentru chioşcuri şi 12 contracte terase , 

respectiv 39 adrese corespondenţă proprietari chioşcuri şi terase;
· 30 contracte tonete, vânzări ocazionale
· 8 contracte  tonete, vânzări permanente şi 15 adrese 

corespondenţă deţinători de tonete;
· 4 contracte pentru panouri, pitic publicitar.



Secţia
Drumuri, poduri 

şi trotuare



În anul 2010 s-au realizat 1.279,4 tone de mixturi a sfaltice 
reparându-se 20.062,5 mp de carosabil pe 55 de str ăzi din mun. 
Reghin;

S-au realizat plomb ări cu 1 ton ă de asfalt stocabil pe 4 str ăzi.

Str. Strâmbă Str. Horea



S-au executat reparaţii la 2.211,6 mp de trotuare şi 2.199 ml borduri în cartiere 
şi pe străzile mun. Reghin, precum şi lucrări de ridicări de capace de canalizare 
pe 15 străzi din mun. Reghin

Str. Lalelelor

Ridicări capace canale- str. Toamnei Cart. Pomilor

Str. Rozmarinelor



S-au realizat reparaţii la drumurile neasfaltate cu produse balastiere, 
lucrări care au necesitat 6.416,68 tone de materiale (piatră concasată, 
sort, balast).

Str. Vasile L. Pop Str. Pometului



S-au montat indicatoare rutiere şi stâlpi metalici pe 24 de străzi din mun. 
Reghin şi s-au confecţionat şi montat garduri de protecţie cu o lungime totală 
de 150 ml.

Podeţ str. Gh. Doja



● S-au executat podeţe de trecere din tuburi de beton pe 9 străzi
● S-a amenajat un teren de joacă în cart. Câmpului
● S-au întreţinut străzile din mun. Reghin pe timp de iarnă prin împrăştierea a 
970 tone de materiale antiderapante şi s-au curăţat podurile şi trotuarele de 
gheaţă.

Intersecţia str. �colii cu str. Sării Cart. Câmpului



Serviciul public de
Poli ţie comunitar ă



● S-a acţionat pe linia menţinerii curăţeniei stradale, combaterea comerţului ambulant 
şi a persoanelor care apelează în mod repetat la mila publicului şi identificarea
persoanelor care nu respectă regulile de convieţuire socială sau normele legale.
● S-a urmărit în permanenţă activitatea taxi  având ca tematică în special documentaţia 
necesară practicării activităţii în condiţii legale
● S-au efectuat controale în pieţe având ca tematică  verificarea documentelor care 
permit desfăşurarea acestei activităţi; 
● S-a acţionat pentru identificarea maşinilor abandonate si totodata a declanşării 
procedurii de ridicare a acestora. A fost identificat un număr de 24 de autoturisme 
abandonate;
● Agenţii au participat la acţiunea curăţeniei de primăvară,respectiv de toamnă din 
municipiul Reghin prin anunţarea populaţiei cu fluturaşi şi supravegherea ridicării 
deşeurilor conform planificării;



• S-au controlat malurile şi cursurile 
apelor care traversează municipiul 
si modul de taluzare şi curaţenie a 
şanţurilor de pe stăzile 
neamenajate a municipiului, unde 
în prealabil s-au distribuit 
avertizări de curăţire a şanţurilor;

• În urma sesizărilor primite, patrula 
mobilă a acordat atenţie locurilor 
de amplasare a europubelelor 
precum şi asupra depozitării 
deşeurilor. 

• S-au distribuit numeroase adrese 
de urgenţă către diferite instituţii, 
cărţi de alegător, înştiinţări către 
persoanele care beneficiază de 
ajutor social, materiale pentru 
membrii Consiliului Local, 
dispoziţii etc;

Canalul Morii

Pubele Cart. Mihai Viteazul



Serviciul public de
Administrare a pie ţelor



● S-a asigurat funcţionarea 
corespunzătoare, în condiţiile unui 
comerţ civilizat, în conformitate cu 
Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a pieţelor din mun. 
Reghin;

● S-a urmărit aplicarea normelor 
legate de comerţ, încasarea 
taxelor, precum şi taxa zilnică de 
piaţă;

● S-a asigurat remedierea operativă a 
defecţiunilor apărute în 
funcţionarea instalaţiilor din 
dotarea pieţelor;

● S-au asigurat condiţiile necesare 
pentru comercializarea 
produselor, respectiv cântare, 
halate, ustensile specifice 
comerţului. 

Piaţa Mică



• În anul 2010, din activitatea de piaţă au rezultat următoarele venituri:
– Suma încasată din taxa de forfetare: 130.670 lei;
– Suma încasată din închirieri mese: 34.950 lei;
– Taxa încasată pentru racordarea la curent electric: 1.980 lei;
– Taxa încasată din închirieri cântare, halate şi tăvi: 7.950 lei.

• TOTAL VENITURI: 175.525 lei

• CHELTUIELI în anul 2010:- cheltuieli de personal: 58.785,00 lei
- cheltuieli bunuri şi servicii: 76.811,42 lei

• TOTAL CHELTUIELI: 135.596,42 lei



Serviciul public de 
Asistenţă Socială



PRESTAŢII SOCIALE ADRESATE COPIILOR

DENUMIREA PRESTAŢIEI 2009 2010
ALOCA ŢIA DE STAT 466 349
ALOCA ŢIA COMPLEMENTAR Ă 87 583

ALOCA ŢIA MONOPARENTAL Ă 503 280

ALOCA ŢIA PENTRU COPII NOU 
NĂSCUŢI

374 213

INDEMNIZAŢIA PENTRU 
CRE�TEREA COPILULUI 

225 125

STIMULENT 26 14

PRELUNGIRI DE LA 2 LA 3 ANI 4 6
INDEMNIZAŢIA PENTRU
CRE�TEREA COPILULUI CU 
HANDICAP DE LA 3 LA 7 ANI 

2 7

TRUSOU PENTRU NOU 
NASCUŢI

398 230

ÎNTOCMIT NEGAŢII ALOCA ŢII
NOU NĂCUT �I TRUSOU

1089 726



SERVICII SOCIALE ADRESATE COPIILOR
DENUMIREA SERVICIULUI 2009 2010

CAZURI FINALIZATE ÎN BAZA PLANURILOR DE 
SERVICII

12 8

MONITORIZAREA COPIILOR AI C ĂROR PĂRINŢI SE 
AFLĂ LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE 22 14
ANCHETE SOCIALE ÎN VEDEREA INTEGR ĂRII 
COPIILOR CU DIZABILIT ĂŢI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
SPECIAL

17 22

ÎNREGISTRAREA TARDIV Ă A NA�TERII COPIILOR 
ABANDONA ŢI ÎN MATERNITATE, GĂSIŢI SAU 
PĂRĂSIŢI

1 4

CABINETELE MEDICALE �COLARE

3 cadre medicale (2 medici şcolari, 1 medic stomatolog, 9 asisten ţi 

medicali, un mediator sanitar), asigur ă asisten ţă medical ă pentru: 

● 1.400 preşcolari / 5  grădini ţe

● 5.618 elevi / 5 şcoli şi 3 licee 



DENUMIREA PRESTAŢIEI 2009 2010

AJUTOR SOCIAL
- 204 dosare medie lunar ă

 SUMA:371.563 LEI
- 266 dosare medie lunar ă

SUMA: 608.697 LEI
AJUTOR PENTRU ÎNMORMANTARE 3 PERSOANE 

SUMA: 1.400 LEI
2 PERSOANE 

SUMA: 1.000 LEI
Ajutor pentru încalzirea locuin ţei

acordat beneficiarilor de ajutor social 
care utilizeaz ă lemne, c ărbuni, comb. 

petrolieri

204 beneficiari

55.080 lei

266 beneficiari

71.820 lei

AJUTOR DE URGENŢĂ 1 beneficiar
320 lei

1 beneficiar
1.125 lei

PRESTAŢII ACORDATE ÎN BAZA LEGII NR. 416/2001

SERVICII ADRESATE PERSOANELOR CU VENITURI  
REDUSE

Denumirea serviciului 2009 2010
Înmormantarea cadavrelor cu identitate
necunoscut ă sau f ără apar ţinători

2 4
Cantina de ajutor social 60 persoane în medie/lun ă 60 persoane în medie/lun ă
Grile de evaluare medico-sociale 7 8
Distribuirea de ajutoare alimentare care 
provin din stocurile de interven ţie
comunitare 

fain ă, zahăr

2.514 beneficiari

făină, zahăr, mălai, paste 
făinoase, biscuiti, lapte praf

5.796 beneficiari



Au fost întocmite dispozi ţii ale primarului pentru acordarea ajutoarelor de 
inc ălzire şi Anchete sociale de verificare prin sondaj

Anul 2010
-cereri preluate:

-2.170 gaze naturale
- 484 lemne
- 48 agent termic

Anul 2009
-cereri preluate:

-3.836 gaze naturale
- 872 lemne
- 67 agent termic

ANCHETE SOCIALE DISPOZI ŢII ALE PRIMARULUI

Anchete sociale Anul 2009 : 1.264 Anul 2010: 1.010
Instituit curatel ă Anul 2009: 65 Anul 2010: 75
Instituit tutela ă Anul 2009: 3 Anul 2010: 2 
Plan de servicii Anul 2009: 6 Anul 2010: 8

Ajutorul pentru încalzirea locuin ţei acordat în baza OUG 
nr. 5/2003



SERVICII �I PRESTAŢII PENTRU PERSOANE 
VÂRSTNICE

� 86 legitima ţii de c ălătorie pe 
mijloacele de transport în
comun, pe raza municipiului 
Reghin

� 2 persoane au beneficiat de 
legitima ţii card europene
pentru persoane cu handicap

 86 legitima ţii de c ălătorie pe
mijloacele de transport pe
raza municipiului Reghin

 2  legitima ţii card european 
pentru persoane cu handicap 

PRESTAŢII

� 3 acţiuni de combatere şi
reducerea fenomenului de 
cerşetorie şi depistare 
persoane f ără adapost 

� 4 acţiuni de combatere şi
reducerea fenomenului de 
cerşetorie şi depistare 
persoane f ără adapost

SERVICII  ADRESATE PERSOANELOR F ĂRĂ
LOCUINŢĂ

2009 2010



2009

• 112 asisten ţi personali
• 92  indemniza ţii pentru

persoane cu handicap
• 8  de angaj ări de asisten ţi

personali
• 16  dosare de indemniza ţie 

pentru persoanele cu 
handicap

• 19 contracte de munc ă ale 
asisten ţilor personali
încetate

2010

• 108 asisten ţi personali
• 106 indemniza ţii pentru

persoane cu handicap
• 9 de angaj ări de asisten ţi

personali
• 24 dosare de 

indemniza ţie pentru
persoane cu handicap

• 24 contracte de munc ă 
ale asisten ţilor personali
încetate

PRESTAŢII �I SERVICII ACORDATE PERSOANELOR CU 
DIZABILIT ĂŢI

PRESTAŢII



Denumirea serviciului 2009 2010

� Anchete sociale pentru încadrarea în
grad de handicap a adul ţilor

273 242

� Anchete sociale pentru încadrarea în
grad de handicap a minorilor 97 82

� Anchete sociale pentru evaluare
dosarelor a asisten ţilor personali 420 482

� Anchete sociale pentru acordare
indemnizatii

239 324

PRESTAŢII �I SERVICII ACORDATE PERSOANELOR CU 
DIZABILIT ĂŢI

SERVICII



Asocia ţii si funda ţii care au 
beneficiat de subven ţii

2009 - total 330.087 lei 

• Asocia ţia Caritas-Centrul de zi de 
Dezvoltare şi Educare timpurie  0 
lei

• Asocia ţia Filantropia Ortodox ă -
Centrul de Criz ă Sf. Andrei + 
Asisten ţă medical ă la domiciliu -
89.233 lei

• Asocia ţia  Filantropia  Ortodox ă  -
Casa de tip Familial MARIA I–
43.381 lei

• Asocia ţia  Filantropia Ortodox ă -
Centrul de Zi Maria II – 57.473 lei 

• Asocia ţia Casa DIO -Centrul de zi  –
40.000 lei

• Asocia ţia  Caritas -Centrul de 
Îngrijire si Asisten ţă Medicala la 
domiciliu – 55.000 lei

• Funda ţia Diakonia -Centrul de 
Îngrijire şi Asisten ţă medicală şi 
social ă la domiciliu – 45.000 lei

2010 - total 412.987 lei

� Asocia ţia Caritas -Centrul de Zi de 
Dezvoltare şi Educare Timpurie 30.000 lei
� Asocia ţia Filantropia Ortodox ă-
Centrul de Criz ă Sf.Andrei + Servicii de 
Asisten ţă la domiciliu 89.233 lei
� Asocia ţia Filantropia Ortodox ă -Casa 
de tip familial Maria I – 43.381 lei
� Asocia ţia Filantropia Ortodox ă –
Cantrul de zi Maria II – 57.473 lei
� Casa DIO – Centrul de Zi – 64.300 lei
� Asocia ţia Caritas – Centrul de 
Îngrijire şi asistent ă medical ă şi social ă la 
domiciliu  – 64.300 lei 
� Funda ţia Diakonia -Centrul de 
Îngrijire şi Asisten ţă medical ă la 
domiciliu -64.300 lei
� Asocia ţia de Găzduire Iernu ţeanca-
Adăpostul pentru oamenii str ăzii 



Compartimentul
Protecţia Mediului



Dintre activita ţile cele mai importante ale compartimentului aminti m:
● Campania curăţeniei de primăvară intitulată: „O prim ăvară curat ă pentru un 
mediu curat ”. În cadrul campaniei, s-au colectat 283 mc deşeuri urbane. 
● Campaniei curăţeniei de toamnă, intitulată:  „O toamn ă curat ă pentru un 
mediu curat ”, s-au colectat 250 mc deşeuri urbane;



S-au realizat activităţi de salubrizare, precum:

● Salubrizare pe Canalul Morii, pe pârâul Trandafirilor, terenul din Piaţa Mare. 

● În cadrul campaniei de colectare 
a deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice, numită:

“ Marea Debarasare”, Primăria 
Municipiului Reghin prin operatorul 
de salubritate al acesteia, S.C. 
R.A.G.C.L. S.A  a colectat o 
cantitate de 2,4 to deşeuri de 
echipamente electrice şi 
electronice.



• Au fost achiziţionate 300 buc. 
coşuri de gunoi

• S-au efectuat lucrări de salubritate 
de căre operatorul RAGCL Reghin 
cât şi de către beneficiarii Legii 
416/2001 privind venitul minim 
garantat, pentru a elimina cât mai 
rapid şi eficient materialele 
antiderapante de pe carosabil , în 
perioada de iarnă.

• S-a trecut la cur ăţirea mecanic ă, 
inclusiv sp ălatul str ăzilor în 
perioadele cu vreme favorabilă.



�trandul Municipal Reghin, aflat în administrarea Primăriei Municipiului 
Reghin a constituit un punct de atracţie în anul 2010, având zilnic un număr 
de vizitatori mai mare de 40 de persoane. 
Total cheltuieli aferente anului 2010: 128.270 lei
Total venituri aferente anului 2010: 81.757 lei  

Compartimentul Administraţie �trand Municipal Reghin



Serviciul de gestionare câini comunitari

• În anul 2010 au fost capturate şi 
transportate în adăpostul de câini 
comunitari ai Primăriei Municipiului 
Reghin, un număr de 604 exemplare 
canine. O parte din acestea au fost 
revendicate de propietari şi adoptate 
de persoane iubitoare de animale din 
această specie. 

• Serviciul de gestionare câini 
comunitari a realizat în anul 2010 şi 
activităţi legate de ecarisare, în directă 
colaborare cu Compartimentul de 
Protecţia Mediului. În acest sens, toate 
cadavrele animalelor identificate pe 
teritoriul municipiului au fost predate 
către o unitate de neutralizare a 
deşeurilor de origine animală.



Secţia
SERE �I ZONE VERZI



• În zonele verzi ale municipiului, în 
parcuri şi jardiniere au fost 
plantate 19.600 flori bienale şi 
55.202 de plante anuale.

• S-au plantat 730 de arbori, 3.699 
de arbuşti, 400 buc. molid, 1.600 
tufe de trandafiri şi 10.600 tufe de 
gard viu.



• Au fost înfiinţate noi zone verzi, 
inclusiv în locurile unde au fost 
configurate noi intersecţii;

• S-au amenajat noi zone verzi pe 
str. Gării, pe str. G. Coşbuc;

• S-au amenajat spaţiile verzi din 
cart. Unirii şii Iernuţeni. 

Parcul Central



Compartimentul
Relaţii interna ţionale, 

învăţământ, cultur ă şi sport



Cooper ări locale, na ŃŃŃŃionale şşşşi interna ŃŃŃŃionale
• Întâlniri cu mediul de afaceri local realizat cu sprijinul camerei de comerŃ, întâlniri cu 
instituŃiile subordonate primăriei în vederea organizării şi derulării agendei de lucru, 
organizare întâlniri cu reprezentanŃii diferitelor structuri sportive, culturale şi de mediu 
din Municipiul Reghin.
• Primirea şi însoŃirea delegaŃiilor oficiale, organizarea şi conducerea protocolului 
• Colaborarea şi participarea la evenimente şi acŃiuni  culturale cu oraşele înfrăŃite
• Zilele Municipiului Reghin, Zilele localităŃilor Érd şi Nagykörós din Ungaria, Zilele 
localităŃii Ungheni din Moldova, acŃiuni de protocol şi semnarea „CărŃii Prieteniei”
între localităŃile Bourg la Reine – FranŃa şi Municipiul Reghin. 

Sprijinirea activit ăŃŃŃŃilor sportive 
• Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Reghin au sprijinit substanŃial activitatea 
sportivă, atât pentru promovarea sportului de performanŃă în rândul AsociaŃiilor 

S-a semnat “Carta 
Prieteniei ” cu oraşul 
înfrăţit Bourg-la-Reine



EVENIMENTE CULTURALE
• 15 ianuarie Mihai Eminescu – poet 
naţional, poet universal şi 24 ianuarie 
„Mica Unire” acţiuni comune şi în colaborare 
cu instituţiile de cultură şi învăţământ din 
municipiu;  
• Ziua Europei  - „9 Mai”,  cu ocazia aderării 
României la Uniunea Europeană, Primăria 
Municipiului Reghin a propus organizarea la 
data de 9 Mai 2010, a  evenimentului "Ziua 
Europei". Au fost organizate şi desfăşurate 
evenimente culturale în Instituţiile Publice de
Învăţământ;
• Ziua Eroilor - 13 Mai - a fost marcată la 
Reghin printr-un eveniment comemorativ în 
Parcul Central. 

• Ziua Interna ţionala a Copilului 1 Iunie , 
au fost organizate activităţi culturale, 
sportive, educative în toate unităţile de 
cultură şi învăţământ din municipiu şi în 
alte locaţii: Parcul Central, Baza Sportivă 
din Parcul Tineretului 

• Ziua Drapelului 26 Iunie- această zi a 
fost marcată şi de către administraţia 
publică locală şi de celelalte instituţii ale 
statului, au fost organizate  programe şi 
manifestări cultural-educative, cu caracter 
evocator şi ştiinţific, consacrate istoriei 
patriei, precum şi ceremonii militare 
specifice, organizate în Parcul Central al 
Municipiului Reghin.

• Copartener în organizarea 
evenimentului „Festivalul V ăii 
Mureşului” 10-11 iulie



• Zilele Reghinene - În perioada 2-4 iulie, la 
Reghin s-au desfăşurat „Zilele Reghinene”, 
manifestare care a cuprins o paletă foarte 
diversificată de acţiuni, activităţi şi 
evenimente culturale, sportive. Ca o tradiţie 
au fost invitate să participe şi localităţile 
înfrăţite cu Municipiul Reghin, manifestare cu 
un impact deosebit în rândul populaţiei 
locale şi poate cea mai importantă activitate 
culturală a localităţii.  



- Copartener în organizarea evenimentului „Festivalu l 
Văii Gurghiului” 21-22 august;



- Ziua Interna ţional ă a 
Vârstnicilor 1 octombrie 
-Evenimente culturale, artistice 
dedicate persoanelor vârstnice din 
Municipiul Reghin, momente care 
au fost prefaţate de organizarea 
evenimentului „Nunta de Aur”, 
moment de respect şi consideraţie 
pentru cuplurile care au celebrat în 
anul 2010, 50 de ani de căsnicie.

Ziua Recoltei - 09 octombrie 
-Primăria Municipiului Reghin în calitate de 
coorganizator împreună cu Fundaţia Cultural 
Umanitară „Vioara” a organiza evenimentul – 
Ziua Recoltei, manifestare culturală cu un 
deosebit impact cultural, cu ocazia acestui 
eveniment au fost promovaţi artişti, soliştii şi 
rapsozii populari din zona Reghinului.



Organizare eveniment  
(coparteneriat) -  Intalnire 
cultural ă interna ŃŃŃŃional ă "Ars 
Maris" -In perioada 7 - 10 
octombrie 2010, Asociatia 
culturală "Ars Maris", Impreună cu 
Primăria şi Consiliul Municipal 
Reghin, Casa de Cultură „Eugen 
Nicoară” şi Biblioteca Municipală 
„Petru Maior” au organizat a treia 
ediŃie a "Intâlnirilor culturale 
internaŃionale".

Ziua Armatei 25 octombrie-  a fost 
marcată la Reghin printr-un ceremonial 
în Parcul Central, în data de 25 
octombrie 2010. La acest eveniment au 
fost invitate InstituŃiile Publice şi 
Deconcentrate precum şi toate 
formaŃiunile politice. 



1 Decembrie 1918 „Ziua Naţională a 
României”
Cu această ocazie au fost organizate în 
Municipiul Reghin activităţi culturale 
împreună cu instituţiile subordonate de 
cultură pentru a marca deosebita 
importanţă a acestui eveniment naţional.

Fulgi de Nea decembrie 
-Eveniment dedicat celor mici, prin activităŃi 
culturale cu conotaŃii biblice festive 
desfăşurate atât în Casa de Cultură Dr. 
Eugen Nicoară cât şi la Casa de Cultură G. 
Enescu din Reghin. În Parcul Central au 
fost organizate concerte de colinde, 
susŃinute de corurile de copii  ale şcolilor 
reghinene, au fost oferite cadouri, dulciuri 
tutuor participanŃilor la eveniment.  

Sarcina principală a Compartimentului RelaŃii InternaŃionale ÎnvăŃământ Cultură Sport din Cadrul Primăriei 
Municipiului Reghin şi a Biroului de Presă a fost în anul 2010 stabilirea şi menŃinerea unei bune relaŃii de 
comunicare între InstituŃia Primăriei, CetăŃeni şi Mass-Media. Asfel imaginea InstituŃiei şi încrederea cetăŃenilor 
în luarea deciziilor la nivelul Consiliului Local a crescut îna anul 2010, opinia publică a început să cunoască 
altfel hotărârile luate în plen de Consiliu Local ,aceasta accentuînd  transparenţa decizională luată la nivelul 
administraţiei locale



Serviciul
Impozite şi taxe



• Încas ările la bugetul local al Prim ăriei Municipiului Reghin în anul 2010 
au fost în sum ă de 46.673.544 lei, reprezentând 84,73% din prevederi le
bugetare în sum ă de 55.083.000 lei. Comparativ cu anul 2009, gradul de 
colectare a veniturilor bugetului local a crescut cu 8, 29%.

• Încasările bugetare au fost repartizate şi utilizate, pe baza unei Hotărâri a 
Consiliului Local, conform situaţiei prezentate în cadrul capitolului II al 
prezentării Serviciului Buget Contabilitate- cap. Cheltuieli.

• Impozitele locale pentru anul 2010 au fost majorate în co nformitate cu 
prevederile O.U.G. nr.59/30.06.2010 pentru modificare a Legii nr.571/2003 
privind Codul Fiscal. Acest act normativ a impus majo rarea impozitului 
pe cl ădiri pentru persoanele care au mai multe cl ădiri în proprietate, 
precum şi o majorare a impozitelor pentru autovehiculele de  peste 2000 
cmc.



• Pentru anul 2010 Consiliul Local Reghin nu a majorat impozitele şi taxele locale, 
acestea au fost stabilite la limitele minime obligatorii prevăzute în O.U.G. 
nr.59/2010.

• Pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale se percep majorări de 
întârziere. În cursul anului 2010, majorările de întârziere au fost de 0,1%/zi de 
întârziere până la data de 30.06.2010, iar din 01.07.2010, majorările de întârziere 
sunt  de 2%/lună sau fracţiune de lună (conform prevederilor O.U.G. 
39/21.04.2010 pentru modificarea şi completarea O.G.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală).

• În cursul anului 2010 au fost transmise contribuabililor persoane fizice şi juridice 
un număr de 19.107 decizii de impunere, 14.508 somaţii şi titluri executorii şi au 
fost înfiinţate un număr de 632 popriri asupra disponibilităţilor băneşti ale 
contribuabililor. 



Serviciul
Buget, Contabilitate, 
Control Financiar 

Preventiv, Casierie



• Activitatea Serviciului Buget, contabilitate, CFP, casierie se 
bazează pe asigurarea cu resurse atât din bugetul local cât şi din 
transferuri din bugetul de stat şi gestionarea acestora, urmărirea 
plăţilor şi încadrarea în limitele prevăzute în buget şi rectificarea 
acestora în funcţie de veniturile realizate şi alocaţiile bugetare 
conform Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare.

• Realizările din bugetul general se regăsesc în contul de execuţie 
anual al fiecărui buget component, după cum urmează:



78,431.050.9541.340.000778.000Subventii de la alte nivele ale 
administratiei publice

78,431.050.9541.340.000778.000Subventii

19,23895.4974.656.0004.657.000Venituri din capital

92,111.487.8561.615.2941.344.000Vanzari de bunuri si servicii

108,52784.626723.000600.000Venituri din proprietate

97,182.272.4822.338.2941.944.000Venituri nefiscale

60,28226.064375.000375.000Alte impozite si taxe fiscale

93,4523.622.36325.277.40025.354.420Impozite si taxe pe bunuri si servicii

69,505.809.1288.358.0008.920.000Impozite si taxe pe proprietate

152,78161.945106.000-Impozit pe transfer proprietati 
imobiliare

96,541.865.4561.932.3061.811.580Sume alocate de CJ Mures pentru 
echilibrarea bugetelor locale

100,6510.769.65510.700.00010.700.000Cote defalcate din impozitul pe venit

100,4612.797.05612.738.30612.511.580Impozit pe venit, profit si castiguri din 
capital

90,8142.454.61146.748.70647.161.000Venituri fiscale

91,1244.727.09349.087.00049.105.000Venituri curente

77,2524.032.97931.112.60031.112.580Venituri proprii

84,7346.673.54455.083.00054.540.000VENITURI TOTAL

Grad de 
realizare %

ÎncasăriPrevederi bugetare 
definitive

Prevederi bugetare 
iniţiale

Denumire indicator

A. Buget local
I. VENITURI



• Încasările la bugetul local al Primăriei Municipiului Reghin au
fost în sumă de 46.673.544 lei, reprezentând 84,73 % din 
prevederile bugetare în sumă de 55.083.000 lei.

• Menţionăm că pe anul 2010, impozitul pe clădiri datorat de 
contribuabilii persoane juridice a fost în cotă de 8,50 % la 
valoarea de inventar a clădirilor ( pentru clădirile care nu au fost 
reevaluate până în anul 2006 ) şi 1,25 % pentru clădirile 
reevaluate incepand cu  anul  2006.

• Veniturile reprezentate de prelevările de la bugetul statului  la 
bugetul local s-au realizat pe măsura transferării acestor sume 
de la bugetul de stat la bugetul local.



II. CHELTUIELI

46.607.01255.083.00054.540.000TOTAL

--300.000Fond de rezervă15

5.604.6138.079.00010.375.000Transporturi14

106.800107.000100.000Combustibil şi energie13

1.881.7183.748.0001.707.000Protecţia mediului12

3.259.7534.021.0004.520.000Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică11

3.433.6823.717.0003.216.000Asigurări şi asistenţă socială10

4.027.0924.749.0003.994.000Cultură, recreere şi religie9

1.237.5711.670.000799.000Sănătate8

20.501.83821.546.00022.340.000Învăţământ 7

38.81341.00041.000Protecţia civilă6

552.062587.000619.000Poliţie comunitară5

20.41022.00022.000Transferuri intre dif nivele ale adminis4

1.063.8521.100.0001.350.000Tranzacţii privind datoria publică şi 
împrumuturi

3

227.080301.000309.000Servicii publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor 

2

4.601.7285.395.0004.848.000Autorităţi executive1

Plăţi efectuateCredite bugetare 
definitive

Credite bugetare 
iniţiale

Denumirea indicatoruluiNr. 
Crt.



Execuţia cheltuielilor pe anul 2010 se prezintă astfel

69,3712,025.604.61314,668.079.000Transporturi14

99,810,23106.8000,19107.000Combustibil şi energie13

50,204,031.881.7186,803.748.000Protecţia mediului12

81,076,993.259.7537,304.021.000Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică

11

92,387,373.433.6826,763.717.000Asigurări şi asistenţă 
socială

10

84,808,664.027.0928,624.749.000Cultură, recreere şi religie9

74,102,651.237.5713,031.670.000Sănătate8

95,1544,0020.501.83839,1421.546.000Învăţământ 7

94,660,0838.8130,0741.000Protecţia civilă6

94,051,18552.0621,06587.000Poliţie comunitară5

92,770,0520.4100,0322.000Transferuri intre dif nivele 
ale adminis

4

96,712,281.063.8522,001.100.000Tranzacţii privind datoria 
publică şi împrumuturi

3

92.050,59277.0800,54301.000Servicii publice 
comunitare de evidenţă a 
persoanelor 

2

85,309,874.601.7289,805.395.000Autorităţi executive1

84,6110046.607.01210055.083.000Cheltuieli total, din care

Pondere 
în total

SumaPondere în 
total

Suma

Grad de realizare 
%

Plăţi efectivePrevederi definitiveDenumirea indicatoruluiNr. 
crt



Pe titluri de cheltuieli, acestea se prezintă astfel

84,6146.607.01255.083.000TOTAL

-304.546-Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 
recuperate în anul curent

11

99,13481.820486.000Rambursari credite10

64,026.466.11710.100.000Cheltuieli de capital9

91,761.042.3651.136.000Alte cheltuieli ( burse, asociaţii şi 
fundaţii )

8

97,361.116.6911.147.000Transferuri asistenţă socială ( ajutor 
social )

7

22,50403.5581.793.000Alte transferuri ( transfer pt investiţii, 
inclusiv la RAGCL )

6

73,702.021.7532.743.000Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice

5

99,93306.800307.000Subvenţii4

96,711.063.8521.100.000Dobânzi3

86,559.252.70310.690.000Cheltuieli materiale2

96,7724.755.89925.581.000Cheltuieli salariale1

Grad 
realizat %

Realizări 2010Prevederi 2010Denumire
Nr. 
crt



• Cheltuielile s-au realizat în sumă de 46.607.012 lei reprezentând 84,61% din 
prevederile bugetare în suma de 55.083.000 lei.
Diferenţa dintre încasările în sumă de 46.673.544 lei şi plăţile în sumă de 
46.607.012 lei este de 66.532 lei şi reprezintă excedentul bugetar al bugetului 
local.
• În baza H.C.L. nr.27/10.02.2011 s-a aprobat utilizarea excedentului în sumă 
de 66.532 lei împreuna cu excedentul de la fondul de rulment în sumă de 
121.333 lei, total 187.865 lei pentru investiţii în anul 2011.

• Bugetul local este principala sursă de finanţare pentru toate activităţile şi 
acţiunile.
• De la bugetul de stat în anul 2010 s-au primit pe lângă Sume defalcate din 
TVA pentru salarii în învăţământ şi alte cheltuieli descentralizate(cheltuieli cu 
creşa, drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, ajutor social, 
cheltuieli serviciul evidenţa populatiei), subvenţii pentru ajutor de încălzire, 
sprijin financiar la constituirea familiei, subvenţii pentru trusouri nou născuţi, 
subvenţii energie termică, subvenţii pentru finanţarea sănătăţii şi sume pentru 
investiţia Alimentare cu apă şi canalizare cart. Apalina şi pentru blocul social.



Din bugetul local în anul 2010 s-au finanţat pe lângă cheltuielile de 
func ţionare ale Prim ăriei, institu ţiilor şi serviciilor subordonate (instituţii 
de învăţământ, cultură, asistenţă socială), multe cheltuieli de investi ţii şi 
reparaţii astfel: sirena electronică pentru protecţie civilă, fântână arteziană în 
cart. Iernuţeni şi Unirii, aparate fitness în parcuri, maşina de spalat parchet 
la Sala de sport, grup sanitar în piaţă, blocul de locuinţe sociale din str. 
Salcâmilor (parţial), Modernizare iluminat public (parţial), Extindere reţele 
energie electrică, Extindere reţea canalizare str. Pometului, Viilor, 
Muncitorilor, Înfiinţare sens giratoriu cart Unirii şi montare balize, Reabilitare 
str. Subcetate, Apalinei, Târnavei, Siretului, Someşului, Bujorului, 
Amenajare sens giratoriu Iernuţeni, Pomilor, Râului (parţial), Reabilitare cart. 
Libertăţii, Făgăraşului, Iernuţeni (parţial), Amenajare zona Gării, Râului, 
Unirii, Consolidare podeţ boltit Pârâul Temniţei (parţial), Reabilitare str. G. 
Coşbuc, Bloc de locuinţe din Unirii (parţial), lucrări de reparare a unor străzi, 
drumuri şi trotuare.



• La instituţiile şcolare s-au făcut lucrări de igienizări şi reparaţii, dar şi 
investiţii la unele dintre ele: Extindere GPP nr. 5, Reabilitare Sală de 
sport la �c. Gen. nr. 4, Reabilitare sală de sport la Gimnaziul Al. 
Ceuşianu (parţial).

• Pentru spital s-au alocat sume din bugetul local (pe lângă cele 
primite de la Ministerul Sănătăţii) pentru reparaţii curente, reparaţii 
capitale şi aparatură medicală.

• Din bugetul local în anul 2010 s-au achitat rate şi dobânzi la credite, 
astfel gradul de îndatorare realizat al Primăriei Reghin a ajuns la doar 
6 % în anul 2010, faţă de maxim 30% cât prevede legea. 

• Tot din bugetul local s-au alocat sume pentru organizarea unor 
manifestări culturale (dintre care cea mai importantă este Zilele 
Reghinene), pentru diverse parteneriate cu asociaţii şi fundaţii pe linie 
culturală, sportive şi de asistenţă socială pentru realizarea în comun a 
unor acţiuni în aceste domenii.



B. Bugetul institu ţiilor publice finan ţate din venituri proprii şi 
subven ţii de la bugetul local.
Instituţiile finanţate din acest buget sunt:
• Casa de cultură “E. Nicoară”
• Casa de cultură a Tineretului “G. Enescu”
• Muzeul etnografic
• Clubul Sportiv Municipal Avantul
• Spitalul municipal – începând cu luna august 2010

Aceste instituţii primesc subvenţii de la bugetul local pentru 
acoperirea cheltuielilor cu salariile şi a altor drepturi prevăzute de 
Codul muncii, pentru cheltuieli cu reparaţiile şi cu organizarea unor 
manifestări culturale şi activităţi sportive, iar Spitalul pentru reparaţii 
şi investiţii, dar realizează şi venituri proprii din închirieri de spaţii, 
organizări de spectacole, organizări de cursuri de calificare şi 
sponsorizări şi din contractele încheiate cu Casa de asigurări de 
sănătate şi Direcţia de sănătate publică (Spitalul), din care îşi 
acoperă cheltuielile de funcţionare şi parţial cheltuielile cu 
organizarea unor manifestari culturale, în completare la sumele  
acordate ca subvenţii de la bugetul local.



C.Bugetul institu ţiilor finan ţate integral din venituri proprii
• Activităţile finanţate din acest buget sunt:

-Piaţa
-Păduri
-Păşuni
-Instituţiile şcolare

Piaţa, pădurile şi păşunile sunt activităţi care se autofinanţează, adică din 
veniturile proprii obţinute îşi acoperă toate cheltuielile şi aparţin de Primăria Reghin.

La piaţă se obţin venituri din închirieri cântare şi mese şi din încasarea de 
taxe forfetare, iar cheltuielile se fac pentru salariile angajaţilor, apă, salubrizare,
verificare cantare, deratizare şi dezinsecţie, diverse reparaţii.

La activitatea de la păduri se obţin venituri din valorificarea masei lemnoase 
şi a doborâturilor şi se fac cheltuieli cu paza, igienizarea pădurii, regenerarea, 
marcarea şi exploatarea, întreţinerea drumurilor forestiere, cheltuieli care se achită
Ocoalelor silvice cu care avem încheiate contracte de administrare.

La activitatea de la păşuni obţinem venituri din taxe de păşunat şi închirierea 
terenurilor pentru păşunat şi se fac cheltuieli cu îngrăşămintele administrate pe 
păşune.

Institu ţiile şcolare obţin venituri din închirierea unor spaţii(săli de sport, săli 
de cursuri după orele de program, chioşcuri de incintă, cantine), din organizarea de 
ore de conducere auto, din sponsorizări s.a., iar sumele obţinute se folosesc pentru 
acoperirea unor cheltuieli de funcţionare şi alte cheltuieli în completarea sumelor 
alocate de la bugetul local. 



D. Bugetul fondurilor nerambursabile
Acest buget în anul 2010 cuprinde suma aprobată şi primită

de la Administrarea fondului de mediu pentru proiectul Amenajare
parcuri publice şi locuri de joacă pentru copii şi cheltuită în acest 
scop.

E. Cheltuieli în afara bugetului local (fondul de r ulment)
Din acest buget s-au finanţat investiţii: Compartimentare 

spaţiu florărese, Monitorizare intersecţii şi semaforizare şi Tabela de 
afişaj electronică de la Sala de sport din Parcul Tineretului. 



Serviciul Public

Comunitar de Evidenţă 
a Persoanelor



• Serviciul Public  Comunitar de  Evidenţă  a  Persoanelor Reghin
deserveşte, pe lângă municipiul Reghin încă 24 de comune, respectiv: 
Aluniş, Batoş, Beica de Jos, Breaza, Brîncoveneşti, Chiheru de Jos, 
Cozma, Crăieşti, Deda, Fărăgău, Gurghiu, Hodac, Ibăneşti, Ideciu de Jos, 
Lunca, Lunca Bradului, Petelea, Răstoliţa, Ruşii Munţi, Solovăstru, 
Stânceni, Suseni, Vătava, Voivodeni;

• În total deserveşte peste 105.500 locuitori ;

• Serviciul are atribuţii pe linie de eviden ţă a persoanelor şi eliberare a 
actelor de identitate , Stare Civil ă, Ghişeu Unic (paşapoarte, permise de 
conducere, înmatriculări auto),  Analiz ă-sintez ă, secretariat–arhiv ă şi 
rela ţii cu publicul .



9431TOTAL ACTE DE IDENTITATE ELIBERATE

127TOTAL

0prin procură specială

9pt. CRDS cu reşedinţă în România

48pt. lipsă certificate stare civilă/hot. Divorţ

70pt. lipsă dovada domiciliului şi lipsă locuinţă

CI provizorii eliberate

9304TOTAL C.I. ELIBERATE

950alte cazuri

27prin procură specială

216în locul celor deteriorate/distruse

14în locul celor furate

877în locul celor pierdute

2715la schimbarea domiciliului

296la sch.rangului/den.localit./str.sau renum.

1194la sch.numelui/pren./pren.părinţi/dată ori loc naştere

4705la expirarea termenului de valabilitate

26pentru prima dată persoanelor cu vârsta peste 18 ani

1078pentru prima dată persoanelor cu vârste între 14 -18 ani

Cărţi de identitate eliberate

1096TOTAL

13la schimbarea domiciliului din strainatate in Romania

0la dobândirea cetăţeniei

1083la naştere

Persoane luate în evidenţă

105101Populaţia activă



13579TOTAL

41pentru persoane fizice

987pentru alte ministere

0pentru M.Ap.N

12551pentru MAI

Persoane verificate în R.N.E.P.

68care şi-au stabilit reşedinţa împreună cu părinţii

1766care şi-au schimbat domiciliul împreună cu părinţii
Copii sub 14 ani

781TOTAL

456în altă localitate decât cea de domiciliu

325în aceeaşi localitate cu cea a domiciliului

Menţiuni privind reşedinţei

199Schimbarea rangului/denumirii localităţii/străzii sau renum.imobil

2576- în commune

1852din care: - în oraşe

4428TOTAL

2293dintr-o localitate în alta

2135în aceeaşi localitate

Schimbări de domiciliu efectuate

8190Cărţi de alegător eliberate



• În conformitate cu prevederile art.51 alin.(1) lit.(a) din H.G. nr.1375/2006 –
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor
legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, au fost puse în legalitate în cursul anului 2010 un număr
de 58 persoane netransportabile sau care se aflau internate în unităţi 
sanitare ori de ocrotire socială. 

• Activitatea Serviciului de Stare Civil ă constă în înregistrarea naşterii, 
căsătoriei şi decesului precum şi eliberarea certificatelor de stare civilă şi a 
duplicatelor acestora, a extraselor pentru uz oficial, transcrierea actelor de 
stare civilă ale cetăţenilor români aflaţi în străinătate, operarea menţiunilor
pe marginea actelor de stare civilă ale cetăţenilor români aflaţi în
străinătate, operarea menţiunilor pe marginea actelor de stare civilă este
reglementată de legi specifice.



Spitalul municipal

 Dr. Eugen Nicoară



• Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” Reghin a funcţionat în 2010 cu un 
număr de 301 paturi până la în iulie, iar de la această dată cu 264 paturi .

•  Structura organizatorică cuprinde: Compartiment Primiri Urgenţe, Farmacie, 
Sterilizare, Unitate de transfuzie sangvină, Laborator analize medicale, 
Laborator radiologie şi imagistică medicală, Serviciu de anatomie patologică, 
Compartiment SPCIN. 

•  Ambulatoriul de specialitate cuprinde următoarele cabinete funcţionale: 
medicină internă, cardiologie, chirurgie generală, obstetrică ginecologie, 
dermatologie, diabetologie, reumatologie, pneumologie, psihiatrie, ORL, 
ortopedie-traumatologie, urologie, laboratoare paraclinice: laborator analize 
medicale, laborator radiologie şi imagistică medicală. De asemenea 
funcţionează un dispensar TBC şi un cabinet de planificare familială.

•  Structura de personal a fost următoarea: total personal angajat 354, din care:
- 47 medici, 1 farmacist, 3 biologi, 166 asistente medicale, 6 registratori 

medicali, 67 infirmiere, îngrijitoare şi brancardieri, 20 personal TESA (împreună 
cu Comitetul Director), 29 muncitori, 6 paznici şi 9 personal din bucătărie.



• Din analiza pentru anul 2010 a Indicatorilor de volum şi intensitate ai 
spitalului rezultă:

· număr cazuri externate, 9.696, 44,5% din cazuri fiind 
externate din secţiile medicină internă şi obstetrică ginecologie
· DMS a fost de 6,28 zile
· Utilizarea paturilor – 216,61 zile/an
· ICM realizat 0,9245 
· Internări de zi 10.926
· 39.194 consultaţii (34.452 decontate CAS) în cabinetele 
ambulatoriului de specialitate

• Din analiza pentru anul 2010 a Indicatorilor de calitate rezultă:

· rata mortalităţii generale de 0,55 
· rata infecţiilor nozocomiale 0
· indice de concordanţă internare de 70%
· satisfacţia pacienţilor în 2010 a fost măsurată cu ajutorul 

chestionarelor de satisfacţie care reflectă opinia pacienţilor despre serviciile 
oferite



Situaţia economico-financiară a spitalului pe anul 2010 rezultă din situaţiile
financiare la 31decembrie 2010 întocmite în conformitate cu Ordinul nr.
59/2011 şi OMFP nr.980/2010 oferind o imagine fidelă a poziţiei şi
performanţei financiare, astfel:

● Venituri total realizate
în baza bugetului de venituri şi cheltuieli 15.774.241 lei 
Din care pe surse de finanţare :
• Venituri din contracte cu CAS Mures 14.195.052 lei
• Subvenţii de la bugetul de stat

pt.acţiuni şi programe 386.772 lei
• Subvenţii de la bugetul de stat pt. aparatură medicală 100.000 lei
• RK Minister 435.938 lei
• Subvenţii de la bugetul local 336.605 lei
• Venituri proprii realizate de spital 168.181 lei
• Chirii 26.298 lei
• Sold iniţial 125.395 lei

Din aceste venituri au fost efectuate conform contului de execuţie plăţi în sumă
de 15.304.239 lei, rezultând un procent al execuţiei bugetare de 97,02%. 



Renov ări şi moderniz ări
Clădire Sec ţie Pediatrie

Reparaţii capitale parţiale (acoperiş şi 
înlocuire tâmplărie lemn cu tâmplărie din 
PVC) în valoare de 92.080,60- suma 
provenind de la Bugetul de Stat

Înainte

După



Clădire Sec ţia Contagioase

Înainte După

Reparaţie capitală în valoare de 222.777,51 lei- finanţare de la Bugetul de Stat



Clădire Sec ţia Obstetric ă – Ginecologie şi 
Nou-Născu ţi

• Reparaţie capitală parţială (acoperiş) în valoare de 86.749,04 lei- sume provenind 
de la Bugetul de Stat

• Reparaţii curente parţiale de construcţii şi instalaţii în regie proprie



Clădire Prosectură

Proiect Tehnic pentru Reparaţii Capitale în valoare de 4.000 lei



Clădire Grup Electrogen

Grup Electrogen nou în valoare de 70.000 lei, sumă provenind de la 
Bugetul Local



Clădire Central ă Termic ă

Ultima reparaţie a cazanelor a fost în valoare de 67.776,24 lei, sumă 
provenită de la Bugetul Local



REPARATII CURENTE FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL

- 2010 -

Nr.crt. Denumire Cant. Valoare Obs.

1 Reparatii la cazanele din centrala termica, Reparatii executate in regie
proprie la toate sectiile spitalului 1 54.551,10     

TOTAL 54.551     

REPARATII CAPITALE FINANTATE DE MS

- 2010 -

Nr.crt. Denumire Cant. Valoare Obs.

1 Reparatii Capitale la sectia Pediatrie 92.080,60     
Acoperis si
geamuri
termopan

2 Reparatii capitale la sectiile O.G si N.N 1 86.749,04     Acoperis

3 Reparatii curente la sectia Infectioase 1 222.777,51     

4 Proiect tehnic RK Prosectura 1 4.000,00     



Instituţii de cultură 
subordonate Consiliului 

Local



Biblioteca municipală

PETRU MAIOR 



În anul 2010 s-au organizat:
• concursul de creaţie literară-artistică “Tinere condeie”;
• o sesiune de comunicări pe teme de biblioteconomie;
• Biblionetul este un program prin care biblioteca devine un centru modern 6 
calculatoare, o imprimantă, un scaner, un videoproiector, toate puse în mod 
gratuit la dispoziţia utilizatorilor noştri- cu sprijinul Primăriei şi Consiliului 
Local.

Activit ăţi specifice realizate în anul 2010:

• Expoziţii şi vitrine tematice sau cu noutăţi intrate în bibliotecă
• Lansări de cărţi;
• Medalioane literare;
• �ezători literare;
• Întâlniri cu scriitori, publicişti, oameni de cultură mureşeni;
• Contracte de parteneriat
• Zilele Bibliotecii Municipale “Petru Maior”
• Serbările iernii



MUZEUL ETNOGRAFIC 
REGHIN



Muzeul reghinean, ca institu ţie de tip cultural, are menirea de a gestiona 
valorile culturale ale zonei: Valea Superioar ă a Mureşului, zona 
Subc ălimanilor, Valea Gurghiului, Valea Beicii şi o parte a Câmpiei 
Transilvaniei

Dintre activit ăţile derulate în anul 2010 men ţion ăm:
● Activităţi de cercetare ştiinţifică, inclusiv cercetare din teren (filme
documentare);
● Clasarea patrimoniului muzeal în categoriile Fond şi Tezaur;

● Activităţi expoziţionale,

● Târguri şi festivaluri naţionale: - Festivalul etniilor;
- Festivalul datinilor “Vin colindători”;

● Colaborări cu instituţii de educaţie şi cultură locale şi naţionale;

● Activitatea de conservare şi restaurare;
● Semicentenarul muzeului;



Casa de Cultură a Tineretului
“George Enescu”



• S-a înfiinţat şi dezvoltat în această perioadă cercul de art ă popular ă şi artizanat;
• Obiectele colecţionate dar şi produse de noi au fost etalate în expozi ţii  la sediu şi 
în aer liber;
• S-au organizat şezători, spectacole folclorice la sediu şi în deplasare, reuniuni 
ale forma ţiilor de dansuri populare române şti şi maghiare, cu forma ţiile noastre
• S-au organizat diverse festivaluri;
• S-au organizat Concursul de interpretare a poeziei şi a muzicii, dar şi expozi ţii 
de desene pe diferite teme, şi filme de desene animate- activităţi pentru preşcolari; 
• Pentru elevii din şcolile generale şi licee , am organizat concursuri de crea ţie 
literar ă;
• Tabara de crea ţie « Muntele vr ăjit » şase edi ţii;
• Lans ări de carte ;
• Simpozioane, mese rotunde, comemor ări ;
•Activit ăţi*sportiv-recreative (pilates, balet, dans de societate, şi breack dance);
Universitatea Popular ă este departamentul care aduce venituri constante instituţiei, 
pe parcursul întregului an  funcţionând cursuri de reconversie profesinală, de cultură 
generală, în meseriile de vânzători, ospătari, bucătari, cofetari, contabilitate primară, 
iniţiere pe calculator etc.

Activit ăţi derulate în cursul anului 2010



Casa de Cultură
“EUGEN NICOARĂ”



În cadrul casei Municipale de Cultură “Eugen Nicoară” îşi desfăşoară 
activitatea următoarele formaţii artistice: formaţia de teatru în limba română, 
formaţia de teatru în limba maghiară, formaţia de teatru de păpuşi-secţia 
maghiară, orchestra de muzică populară, grupul cameral-instrumental, grup 
instrumental de romanţe, cântece de petrecere şi café-concert, solişti vocali şi 
instrumentişti de muzică populară, interpreţi de romanţe şi cântece de petrecere, 
formaţia de dansuri populare româneşti, formaţia de dansuri populare maghiare, 
cenaclul literar “Petru Maior”, cenaclul literar “Kemény János”, grupuri de recitatori 
în limba română şi limba maghiară.

Pe parcursul anului 2010 s-au organizat cu formaţiile proprii (la sediu sau 
deplasare) şi în colaborare cu alte instituţii de învăţământ şi de cultură locale, 
judeţene şi naţionale, în număr de 91 manifestări culturale, în medie 2/săptămână, 
respectiv:
• spectacole folclorice şi de cabaret;
• simpozioane;
• Spectacole de teatru, spectacole concurs;
• Vernisaje şi expoziţii;
• Campionatul naţional de culturism;
• Concerte. 



Mulţumesc tuturor cetăţenilor Municipiului Reghin pentru ideile,
observațiile și propunerile aduse în implementarea cu succes a 
acestor proiecte. Astfel şi dumneavoastră aţi contribuit la 
dezvoltarea şi înfrumuseţarea oraşului nostru. 

Reghinul are nevoie de noi toţi, de ideile şi de acţiunile noastre, 
de efortul tuturor de a schimba mentalităţi, de a modifica percepţia 
oamenilor despre drepturile şi responsabilităţile ce le revin.

Vă invităm astfel să luaţi parte la construirea viitorului oraşului 
nostru şi în anul în care urmează.

Cu stimă,
Primar,
Ing. Nagy András


