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CUVÂNT INAINTE 

 

 Prezentul raport cu privire la starea economică, socială și de mediu a 

Municipiului Reghin pentru anul 2018 a fost întocmit în conformitate cu prevederile 

art. 63, alin. (3), lit. a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată. 

 Raportul oferă ocazia de a analiza evoluția din anul precedent a tuturor 

domeniilor de activitate pe care le gestionează administrația locală, constituind 

totodată un moment de analiză strategică a celor mai bune abordări pentru anul în 

curs. 

 Ca la orice raport întocmit, trăiesc și acum, sentimentul aparte al emoției 

referitoare la munca mea dedicată oamenilor, aceasta însemnând conectare și 

veghe permanentă la problemele municipiului, răbdare, nervi, tensiune și capacitate 

de implicare. 

 Materialul pe care îl supun atenției dumneavoastră nu este doar o însumare 

de date statistice, cifre și tabele, acesta, odată ”decriptat” va face dovada asigurării 

capacității municipalității de a soluționa și gestiona necesități publice, în numele și 

în interesul cetățenilor. 

 Anul 2018 a fost un an aparte, având o dublă semnificație – a fost un an al 

provocărilor dar și al începuturilor. 

 A fost un an al modificărilor legislative apărute încă din 2017 cu aplicabilitate 

în 2018, modificări constând în salarizarea și organizarea sectorului bugetar, 

schimbări cu efecte imediate cât și pe termen lung, constituindu-se în provocări ce 

au pus la încercare capacitatea de reacție, rapidă și de decizie a executivului. Au 

fost provocări care s-au constituit la final, în oportunități pentru manifestarea 

abilităților administrației locale de gestionare a situațiilor dificile și de anticipare a 

efectelor lor. 

 A fost un an al începuturilor, pentru că în ciuda provocărilor aduse de 
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modificările legislative, ce au impus o și mai mare rigoare și precauție în alocarea 

de fonduri către sectorul de dezvoltare și investiții, administrația locală a demarat 

mai multe proiecte și inițiative de dezvoltare pentru viitor. 

 Un an al începuturilor pentru că inclusiv la nivel național, principala sursă de 

finanțare vizată de autoritățile locale, Fondurile Europene – au fost lansate în 

marea lor majoritate abia în 2017, prin apariția majorității ghidurilor de finanțare ale 

programelor operaționale, un an al începuturilor pentru că administrația Municipiului 

Reghin a fost și de această dată promptă și a încercat fructificarea oportunităților 

de finanțare apărute în anul 2017, depunând cereri de finațare și transmițând 

solicitări către programele naționale, obținând finanțare pentru mai multe obiective. 

 Amintesc doar câteva din investițiile aflate pe agenda noastră: 

 O investiție importantă pentru orașul nostru(fiind obținută inclusiv autorizația 

de construire) este construcția unui bloc de locuințe sociale situat în str. 

Ierbuș nr. 37B, cu o valoare totală de 7.346.323,39 lei (buget local 

1.175.640,27 lei, buget de stat 6.170.683,12 lei). Construcția blocului de 

locuințe se realizează în cadrul Programului privind construcția de locuințe 

sociale și de necesitate derulat conform Legii nr. 114/1996; 

 Tot în anul 2018 au fost demarate lucările pentru construcția unei hale 

agroalimentare la standarde europene, lucrările executate fiind în procent de 

52%, având ca termen de finalizare anul 2019. Valoare totală a investiției este 

de 1.768.649 lei, lucrările fiind executate prin Compania Națională de Investiții. 

 De asemenea au fost semnate, în cadrul Programului Național de Dezvoltare 

Locală, 3 contracte de finanțare pentru următoarele obiective de investiție:  

Extinderea și reabilitarea corpurilor C6 și C7 la Gimnaziul de Stat „Alexandru 

Ceușianu” din Municipiul Reghin, cu o valoare totală de 1.980.872,13 lei, din care 

buget de stat 1.894.937,80 lei și buget local 85.934,33 lei; 

 Școală cu 5 săli de clasă din Municipiul Reghin - Gimnaziul „Augustin 

Maior”, cu o valoare totală de 1.626.995,05 lei, din care buget de stat 
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1.564.672,90 lei și buget local 62.322,15 lei; 

 Extindere canalizare menajeră strada Salcâmilor din Municipiul Reghin 

cu o valoare totală de 747.874,74 lei, din care buget de stat 511.054,30 

lei și buget local 236.820,44 lei; 

 Din bugetul local au fost demarate/finalizate o serie de investiții printre care 

amintim: 

 Construire clădire demontabilă tip container pentru Compartimentul de 

Primiri Urgențe a Spitalului „Dr. Eugen Nicoară”, cu valoare totală de 

1.065.521 lei; 

 Extindere canalizare pluvială str. Subcetate cu o valoare totală de 

450.000 lei; 

 Rețea de canalizare menajeră și racorduri pe str. Kemeny Janos cu 

valoare totală 400.000 lei;  

 Lărgire intersecție Str. Gării cu str. Axente Sever cu o valoare totală de 

881.372,84 lei; 

 Finalizarea lucrărilor pe strada Muncitorilor cu o valoare totală de 

1.427.896,12 lei; 

 De menționat totodată și depunerea unor proiecte cu finanțare 

nerambursabilă, din fonduri europene - în cadrul Programului Operațional Regional 

2014-2020, printre care amintim: 

 ASIGURAREA MOBILITĂŢII ÎN MUNICIPIUL REGHIN, JUDEŢUL MUREŞ 

– proiect care inlcude modernizarea unor străzi de importanță majoră 

pentru orașul nostru(str. Axente Sever, str. Salcâmilor, str. Ierbuşului, str. 

Câmpului și achiziționarea unui număr de 10 autobuze electrice. Valoarea 

totală a proiectului este de 31.040.925,01 lei; 

 CREȘA ”SPIRIDUȘII VESELI” (schimbare destinație din școală în creșă, 

modernizare, extindere și dotare) – proiect care include înfiinațrea unei noi 

creșe în oraș, pe strada Iernuțeni nr. 99, cu nu număr de 40 de locuri. 
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Valoarea totală a proiectului este de 3.276.023,87 lei; 

 Extinderea, reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu Program Prelungit 

nr. 2 din Municipiul Reghin, județul Mureș, cu o valoare totală de 5.649.419 

lei; 

 Modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 3 din 

Municipiul Reghin, județul Mureș, cu o valoare totală de 4.154.818 lei; 

 Modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic „Petru Maior” (învățământ 

primar și gimnazial) din municipiul Reghin, județul Mureș, cu o valoare 

totală de 5.985.065 lei; 

 Imbunătățirea calității vieții populației din Municipiul Reghin, proiect care 

are 2 componente: una este MUZEUL DE ȘTIINȚE NATURALE „ȘTEFAN 

KOHL”(extindere/modernizare/reabilitare și dotare) de pe stada Vânătorilor 

27-33 iar cea de-a doua componentă este PARCUL „TINERETULUI” 

(modernizare/reabilitare și dotare). Valoarea totală a proiectului este de 

27.127.447,84 lei; 

 Extinderea, reabilitarea și dotarea Școlii Gimnaziale „Florea Bogdan” și 

modernizarea străzii Apalinei din Municipiul Reghin, județul Mureș, cu o 

valoare totală de 23.144.923 lei; 

 Am dat doar câteva exemple, arătându-vă că prin rigurozitate și atenție, 

provocările au fost depășite iar cu tenacitate, curaj și perseverență, noi începuturi 

au fost posibile. 

 Cu toate acestea, în continuare prudența și consecvența sunt trăsături cheie 

ce trebuie să canalizeze deciziile primarului și în perioada următoare care se 

întrevede a fi una plină de elemente de noutate. 

 Gândirea unitară, pe termen lung, dorința de a îndeplini nevoile comunității, 

creșterea calității mediului educațional, îmbunătățirea imaginii zonelor de interes 

ale municipiului, stimularea investițiilor, toate acestea vor da dreptul locuitorilor 

municipiului la o existență decentă și demnă, iar mie, Primarul Municipiului Reghin, 
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îmi va reveni obligația de a îndeplini obiectivele propuse în ciuda limitărilor 

financiare. 

 Pe tot parcursul anului 2018 ne-am desfășurat activitatea de reprezentați ai 

administrației publice locale ținând cont de nevoile comunității locale cu care ne-am 

consultat în mod periodic, prin dezbateri publice, întâlniri cu locuitorii și dialog 

permanent cu sprijinul noilor tehnologii. Am ascultat nu doar propuneri și inițiative ci 

și critici, încercând să le integrăm în proiectele noastre. 

 Am încercat să transformăm acest oraș într-un mediu dinamic și competitiv, 

capabil să utilizeze resursele într-un mod integrat și să ofere dezvoltare sustenabilă 

comunității, un model de bună guvernare cu o administrație transparentă, 

progresistă, performantă, în care cetățeanul să ne fie partener. 

 Încercările și reușitele noastre sunt și rămân la aprecierea comunității, 

abordări noi sunt necesare atât pentru a rezolva problemele prezentului cât și pe 

cele ale viitorului, dar sunt convinsă că împreună, autorități și comunitate locală, 

vom duce la bun sfârșit, tot ceea ce am început și tot ceea ce vom mai începe. 

 Am deosebita onoare să le fiu alături și să reprezint reghinenii și invit locuitorii 

Municipiului Reghin să mă susțină în acțiunea de dialog permanent, asigurându-i 

că orice observație, sugestie sau chiar critică, este binevenită. 

 Mulțumesc comunității locale pentru trecut, prezent și mai ales viitor, viitor pe 

care trebuie să-l construim împreună, toți cei care iubim orașul nostru de pe deal, 

„Orașul Viorilor” – Reghinul – care în acest an sărbătorește 25 de ani de la 

declararea sa prin Legea nr. 104/1994 – MUNICIPIU. 

           

              PRIMAR, 

        PRECUP MARIA 
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I.DESCRIEREA GENERALĂ A MUNICIPIULUI REGHIN  

1. ASEZAREA GEOGRAFICA A MUNICIPIULUI  REGHIN 

Municipiul Reghin, este aşezat pe Valea Superioară a Mureşului, la 32 Km de Târgu-

Mureş, în aval, şi la 60 Km de municipiul Topliţa, în amonte. Sunt 60 Km distanţă până la Bistriţa,  

105 Km până la Cluj  şi 360 Km până la Bucureşti. 

    Oraşul se află la o altitudine de 395 m, punctul geografic cel mai de jos fiind Mureşul, la 

350 m, iar cel mai înalt Pădurea Rotundă.  

 Reghinul se învecinează cu localităţile:Petelea, Gorneşti, Voievodeni, Breaza, Lunca, 

Suseni, Ideciu de Jos şi Solovăstru. 

 Localitatea Reghin este traversată de calea ferată 405 Târgu-Mureş-Deda, precum şi 

drumurile E15/A Reghin-Bistriţa, DN 16 Reghin-Cluj –Napoca şi de drumurile intrajudeţene 

Reghin-Lăpuşna şi Reghin-Sovata. 

 Reghinul se află amplasat la intersecţia a două axe de intensă şi veche circulaţie, una pe 

valea Mureşului, ( Târgu-Mureş-Reghin-Deda-Topliţa) şi alta pe valea Gurghiului spre Câmpia 

Transilvaniei (Lăpuşna-Gurghiu-Reghin-Crăieşti). 

2. FORMELE DE RELIEF ALE MUNICIPIULUI REGHIN 

 Municipiul Reghin este situat în zona premontană, vatra veche a oraşului organizându-se 

pe terasa Mureşului , de unde a coborât în timp, în special cu activităţi economice, în zona de 

luncă. O mică parte dintre casele de locuit, precum şi cimitirele au ocupat versanţii din partea de 

nord.  

 Terasa Mureşului se află la cota 395 m, respectiv la 27-30 m deasupra luncii, care se 

înscrie între cotele 362 şi 368 m. Terasa Mureşului se racordează la luncă prin pante, uneori line 

de cca 10 %, alteori mai mari de 25-30 %, neconstruite, înglobate în curţi. 

 În partea de nord-vest  se întinde un şir de dealuri care ating cota de 450 m, cel mai 

important vârf fiind Pădurea Rotundă, la 477 m.  

3.CLIMA 

Clima localităţii este continental-moderată. Temperatura medie anuală oscilează între 5,5 

ºC şi 7,5 ºC, cu ceva mai mică decât în Târgu Mureş, unde se înregistrează o medie de 8 –9 ºC. 

Iernile, în general, sunt mai puţin geroase, luna cea mai rece fiind ianuarie, cu media temperaturii 

între –3 ºC  şi –5  ºC. Verile au temperaturi mai blânde, cu o medie de + 18ºC, +19ºC în lunile 

iulie şi august. 
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4. REȚEAUA HIDROGRAFICĂ  

 Dealurile şi Terasa Mureşului sunt brăzdate de trei văi adânci, puternic erodate, cu 

caracter torenţial, care se varsă în canalul Mureş. Acestea sunt pârâurile: Agricultorilor, 

Trandafirilor, Temniţei.  

 Sistemul de baraje de pe râului Gurghiu şi Mureş, împreună cu digurile realizate după 

1970, formează un sistem hidrologic cu rol de a menţine nivelul apelor care traversează zonele 

construite sub nivelul de inundabilitate.  

 Reţeaua hidrografică este dominată de râul Mureş, care drenează oraşul pe o lungime de 

cca 4 Km. Afluentul principal al Mureşului este râul Gurghiu, pe stânga cursului şi pârâurile 

torenţiale Agricultorilor, Trandafirilor, Temniţei, pe dreapta cursului. 

 În decursul timpului s-au executat o serie de lucrări hidrologice, respectiv canale, în scopul 

asigurării funcţionării unor întreprinderi. Astfel, din cursul Mureşului, prin intermediul unui baraj se 

desprinde canalul Mureş care nu mai are azi funcţii industriale fiind în prezent doar colectorul  de 

ape pluviale din zonă. Canalul Gurghiu străbate zona industrială a oraşului şi se varsă în Mureş 

în amonte de oraş. 

 Precipitaţiile medii anuale, în zona oraşului oscilează între 650-700 mm anual. 

5. RESURSELE NATURALE ALE SOLULUI ŞI  SUBSOLULUI 

Geologia generală a oraşului se caracterizează prin dezvoltarea largă pe suprafaţă sau la 

mică adâncime a sedimentelor de argile muntoase care, în funcţie de poziţia geomorfologică, 

sunt acoperite cu diferite roci şi sedimente. Prin proces în masa rocilor apar o serie de fisuri care 

permit circulaţia apei chiar şi în masele argiloase. 

II.SITUAȚIA TERENURILOR, PE CATEGORII DE FOLOSINȚĂ, A CULTURILOR AGRICOLE ȘI 

A EFECTIVELOR DE ANIMALE  DIN MUNICIPIUL REGHIN   

 Municipiul Reghin deține o suprafață totală de 5589 ha ,din care 4000 ha sunt 

reprezentate de terenurile agricole, așa cum rezultă din tabelul de mai jos: 

Nr. crt Localitatea Suprafața 

-ha- 

Din care 

Suprafața 

Agricolă 

Suprafața 

Neagricolă  

Din care: 

păduri Neproductiv 

1 REGHIN 5589 4000 1589 602 201 

Din totalul de    602 ha pădure, proprietatea privată reprezintă  296 ha  
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1. SITUAȚIA TERENURILOR AGRICOLE PE CATEGORII DE FOLOSINȚĂ: 

Nr. crt Localitatea Total 
Suprafața 
Agricolă 
-ha- 

Din care: 

Arabil Pășune Fâneață Vii și Livezi 

1 REGHIN 4000 2329 651 370 650 

 Din totalul de 4000 de ha teren agricol, 2400 de ha teren este utilizat de către societăți 

comerciale, asociații, Intreprinderi Individuale cu profil agricol sau mixt, diferența de suprafață 

fiind utilizată de către exploatații agricole individuale. 

 Din  totalul de 2400 ha utilizate,de către societăți comerciale, asociații, Intreprinderi 

Individuale cu profil agricol sau mixt,  1400 ha sunt primite în arendă de la persoane fizice sau 

juridice.  

2.SITUAȚIA PRINCIPALELOR CULTURI AGRICOLE ȘI PRODUCȚIILE REALIZATE ÎN ANUL 

2018 LA NIVELUL UAT REGHIN:  

Nr. crt. Cultura Suprafața cultivată 

         -ha- 

Producția medie 

 kg/ha 

1 Grâu de toamnă 390 4500 

2 Orz  20 3500 

3 Orzoaică de primăvară  30 3000 

4 Porumb  400 6000 

5 Cartofi  20 1500 

6 Plante oleaginoase - rapiță 

                               - soia 

98 

52 

3500 

2300 

7 Plante pentru nutreț  150 9000 

8 Livadă -măr 400 25000 

 

 

 



14 

3.SITUAȚIA SOCIETĂȚILOR CARE UTILIZEAZĂ TEREN AGRICOL SI PROFILUL DE 

ACTIVITATE. 

NR. 

CRT. 

SOCIETATEA AGRICOLĂ PROFILUL DE ACTIVITATE 

1  SC GLIGA COMPANIES MIXT 

2 S.C. ESAB SRL AGRICOL 

3 S.C. HELIANTUS PROD SRL MIXT 

4 S.C. SUCMEROM MIXT 

5 S.C. ROMCIA S.A. MIXT 

6 I..C.D.O.C. Palas Constanța (Institut de cercetare) ZOOTEHNIC 

7 S.C. AMBISCO SRL MIXT 

8 S.C. DAVID PROD S.R.L. AGRICOL 

9 S.C PRODPLANT S.R.L. AGRICOL 

10 S.C. BUCIN AGRO S.R.L. AGRICOL 

11 S.C.AGRO PAPP  SRL MIXT 

12 FLACT REGHIN MIXT 

13 SC. REDMOL TERA SRL AGRICOL 

14 S.C. SOLARPLANT SRL AGRICOL 

15 SC NATUR AGROFAR AGRICOL 

16 SC ECO GEA SRL AGRICOL 

17 SC ZAPP BIO GROUP SRL AGRICOL 

18 SC FERMA 12 SRL Ideciu de Jos AGRICOL 

19 S.C. HANGVAS SRL AGRICOL 

20 SC AGROPREST SRL AGRICOL 
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4.SITUAȚIA EFECTIVELOR DE ANIMALE LA NIVELUL UAT REGHIN ÎN ANUL 2018 se 

prezintă astfel: 

-Bovine – 926 cap. 

-Ovine -2193 cap. 

-Caprine -393 cap.  

-Porcine -142 cap.  

-Cabaline -29 cap. 

-Iepuri -65 cap. 

-Animale de blană -31 cap. 

-Păsări -946 cap. 

-Familii de albine -877 

III.PARCURI ȘI ZONE VERZI   

 Municipiul Reghin este o localitate cu o suprafață totală de 5589 ha din care Parcul 

Central, Parcul Tineretului, zona Pădurii Rotunde precum şi alte spaţii verzi amenajate în cadrul 

Piațetei din zona Libertății, a Canalului Morii și a  cartierelor ocupă o  suprafaţă totală de 65.6 ha. 

 Pentru a valorifica și a  înfrumuseța perimetrul localității au fost create 5 noi zone verzi în 

cadrul sensurilor giratorii și 24 scuaruri în cadrul intersecțiilor.  

 Reghinul este un oraş verde, iar spaţiile verzi sunt bine amenajate şi întreţinute, o prioritate 

a instituției fiind crearea de mici zone verzi de promenadă sau de şedere de scurtă durată atât în 

zonele mai circulate ale oraşului cât şi în cartierele municipiului.    

  Parcul Central este amplasat în Piaţa Petru Maior, fiind încadrat de  clădiri vechi cu o 

arhitectură de o valoare inestimabilă  în care funcţionează din cele mai vechi timpuri mai multe 

edificii publice, între care Judecătoria, Poşta, Administrația Finanțelor Publice şi Primăria. Parcul 

reprezintă o oază de verdeaţă, conferind locului un farmec aparte.   

   Piaţeta din zona Libertăţii – un loc de relaxare şi promenadă pentru reghineni care a 

devenit în scurt timp zona de atracţie a oraşului. Intervenţiile proiectate asupra spaţiului verde au 

urmărit să ridice gradul de atractivitate şi valorificarea potenţialului deosebit pe care acestea îl 

reprezintă prin dozarea corespunzătoare a elementelor vegetale ( arbuşti, peluze, flori, etc.) și a 

mobilierului urban.  

 Pe timpul nopții piațeta este pusă în evidență atât de jocurile de lumini ale fântânii 

arteziene cât și de  corpuri de iluminat ornamental dispuse in jurul perimetrului acesteia. 

 Canalul Morii,  se constituie într-un  spațiu modern, deschis, plăcut și relaxant de care se 

bucură acum comunitatea locală.  



16 

 Parcului Tineretului,   dispune  de alei pavate, spații verzi  și  locuri de joacă pentru copii.  

Prin cei 5.500 mp de alei, asfalt și pavaje noi, care pot fi folosite și de bicicliști și de cei care 

folosesc rolele, parcul a căpătat un aer proaspăt . 

 Municipiul Reghin deține o Seră de flori în suprafață de 1764 mp, în cadrul căreia  se 

cultivă anual peste 100.000 de plante.   

 Speciille de plante care se folosesc la covorul floral și la suporturile florale sunt: 

Plectranthus, Petunia, Canna generalis, Begonia semperflorens, Begonia hybrida, Gazania, 

Coleus, Portulaca, Salvia, Margarete, Tagetes, Zinnia, Lavandula. Sedum, Vinca, Pelargonium, 

Peltatum, Ageratum, Dhalia, Alternanthera, Aseranthum, Irizina, Myozitis, Bellis, Viola, Primulla.  

 Municipiul Reghin deține o pepinieră în suprafață de 1500 mp în cadrul căreia există un 

număr de aproximativ 10.000 de arbori  din care se extrag anual 500-1500 bucăți care sunt 

plantate în perimetrul municipiului Reghin sau sunt livrate, gratuit, locuitorilor municipiului Reghin. 

Dintre speciile de arbori și arbuști cultivate, amintim: Picea Abies, Abies Alba, Robinia 

Pseudocacia, Acer, Betula Pendula, Buscus, Cotoneaster, Tuya Chamacyparis, Rosa Forsythia.   

 Pe parcursul unui an calendaristic se execută o plantație de vară cu flori anuale, în 

perioada mai-iunie, și o altă plantație cu flori bienale de toamnă-primăvară.  

 Lucrările de amenajare și întreținere a spațiilor verzi  au vizat Parcul Central, Parcul 

Tineretului, Canalul Morii, Piațeta din zona Libertății , un număr de 5 sensuri giratorii și 24 de  

scuaruri în cadrul intersecțiilor, fiind concretizate în : 

 -17000 ml gard viu 

 -2120 mp rabate florale 

 -3000 mp covoare florale și ronduri 

 -3500 mp plantații cu flori 

 -216.000 mp gazon 

 - 8500 arbori .  

 În plus, municipalitatea s-a îngrijit să reamenjeze spațiile de joacă pentru copii și să 

schimbe mobilierul urban, băncile, stâlpii și coșurile de gunoi. Municipiul Reghin este dotat cu  

550 de bănci , 30 de ansambluri formate din bănci si mese, 1800 de coșuri de gunoi, 40 de 

suporturi florale și 24 aparate de fitness.   

 În municipiul Reghin există un număr de 27 terenuri de joacă din care 17 terenuri se află în 

cartiere iar 10 sunt amplasate în incinta grădinițelor. 

 Pregătirea resurselor umane pentru gestiunea responsabilă a spațiilor verzi în viitor 

reprezintă un deziderat  esențial al fiecărei localități. Pornind de la acest principiu instituția 
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noastră  a continuat demersul privind  elaborarea Registrului Spatiilor Verzi,  prin formarea duală 

a studenților peisagiști din cadrul  Universității  Sapienția-Tîrgu Mureș atât teoretică, prin 

însușirea cunoștințelor referitoare la Sistemul  Informațional Geografic  (G.I.S), cât și practică,  

prin invetarierea efectivă a vegetației urbane.  

 Primăria Reghin a pus, la dispoziția studenților,  infrastructura tehnică de culegere a 

datelor, respectiv un număr de 15 tablete și a asigurat  formare profesională a acestora prin 

intermediul unui specialist G.I.S. 

 Astfel, Municipiul Reghin este prima localitate din județul Mureș care a demarat Registrul 

Spațiilor Verzi prin implicarea studenților,  generând o cooperare win-win. 

 Sera de flori servește activităților de producere a materialului săditor necesar asigurării 

decorului floral în perimetrul Municipiului Reghin. 

 În anul 2018,  în parcuri și jardiniere au fost plantate 36.160 flori bienale și 68.997 de 

plante anuale.  S-au plantat 500 de bucăți de arbori pe aliniamentele străzilor și acolo unde au 

fost finalizate lucrările de reabilitare și bineînțeles în cartierele orașului.  

 S-a amenajat sensul giratoriu de la intersecția străzilor Iernuțeni cu strada Gurghiului.  

 S-au plantat peste 4.600 bucăți de arbuști, 211 tufe de trandafiri și 3.000 bulbi de lalele. S-

au refăcut rondurile florale de pe strada Petru Maior, s-a început scoaterea gardului viu vechi și s-

a plantat arbuști și flori perene. S-au pus jardiniere pe strada Iernuțeni și strada Duzilor. A fost  

reamenajat terenul de joacă din Parcul Central cu un complex nou împrejmuit cu gard. 

 Au mai fost montate 45 de bănci simple, 14 aparate de joacă la grădinițele cu program 

prelungit și în cartierele aferente orașului, au fost montate bănci la grădinițe, școli, parcuri și în 

cartierele aparținând Municipiului Reghin, s-au suplimentat cu un număr de 100 buc. coșuri de 

gunoi, în diferite părți ale orașului. 

 Aceste amenajări au fost necesare pentru îmbunătățirea funcționalității parcurilor, a 

zonelor verzi aferente ansamblurilor de locuințe, regândirea lor în vederea creerii unui mediu 

plăcut pentru odihna și relaxarea cetățenilor.  

 Asociațiile de proprietarii au primit, în baza unei solicitări,  gard viu și răsaduri de flori în 

mod gratuit.  

  Un alt obiectiv a fost realizarea importantelor categorii de lucrări de specialitate 

(întreținerea zonei verzi) la parametrii care să corespundă menținerii și dezvoltării funcțiilor de 

protecție a spațiilor verzi, menținerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătății populației, protecția 

mediului și asigurarea calității vieții. 

 Angajații secției Sere și Zone Verzi au efectuat  toaletarea arborilor din toate cartierele și 
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străzile orașului  și  pavoazarea  orașului cu ocazia sărbătorilor de iarnă (iluminatul festiv). 

Angajații Secției Sere și Zone Verzi au participat cu standuri expoziționale la unele evenimente la 

care Primăria Municipiului Reghin a participat ca și colaborator precum, Festivalul ”Valea 

Mureșului”, Zilele Municipiului Reghin, Festivalul ”Valea Regilor”. 

IV. SALUBRITATEA MUNICIPIULUI REGHIN   

  Mediul înconjurător a devenit în zilele noastre o noțiune frecvent întrebuințată, față de care 

opinia publică este tot mai sensibilizată. 

 Un rol important în realizarea și păstrarea unor condiții optime pentru protecția mediului îi 

revine administrației publice locale, care are obligația, conform legii, să înființeze, să organizeze 

și  să finanțeze servicii comunitare de utilități publice, care au rolul de a îmbunătăți nivelul de trai 

al comunității, asigurarea igienei și sănătății populației și conservarea mediului natural. 

 O problemă majoră cu care se confruntă lumea contemporană este producerea unei 

cantități din ce în ce mai mari de deșeuri, fapt ce presupune o gestionare judicioasă -  colectarea, 

tratarea, reciclarea și depozitarea acestora. 

 Responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor municipale aparține administrației publice 

locale, care, individual sau prin concesionarea serviciului de salubrizare către un agent economic 

autorizat, trebuie să asigure colectarea selectivă, transportul, neutralizarea, valorificarea și 

eliminarea finală a deșeurilor. 

 Deșeurile reprezintă o pierdere de materiale și energie prin aruncarea lor. Volumul de 

deșeuri poate fi privit ca reprezentând un indicator de eficiență a utilizării resurselor într-o 

societate, deoarece generarea în exces a deșeurilor este legată de ineficiența proceselor de 

producție, durabilitate (adică ciclu de viață) scazută a produselor puse pe piață și modele 

necorespunzătoare de consum. 

 De-a lungul anilor, deșeurile au fost eliminate prin depozitare, fără a se lua măsuri 

adecvate pentru evitarea poluării factorilor de mediu.  

 Pentru asigurarea unei bune protecții a factorilor de mediu este necesar ca deșeurile 

generate să fie colectate frecvent și să se elimine într-un mod care să nu prezinte pericol pentru 

sănătatea populației și pentru mediul înconjurător. 

 Pentru succesul tehnicilor de reciclare, este important ca deșeurile colectate separat să fie 

cât mai curate.  Pentru aceasta trebuie organizată sortarea la sursă și colectarea separată a 

deșeurilor, o sarcină dificilă, care depinde în anumită măsură de comportamentul factorilor  

implicați și de gradul de conștiință ecologică al consumatorilor. 

 Serviciul de salubrizare în Municipiul Reghin este efectuat de către SC RAGCL SA, în 
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baza contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 17658 /22.10.2008, aprobat prin 

HCL nr. 65/ 29.09.2008. 

 În anul 2018, s-au depozitat și  eliminat, la depozitul din Sânpaul 9559 tone deșeuri 

menajere. 

 Au fost colectate selectiv 798 tone deșeuri, din care 21 tone sticlă, 631 tone plastic, 50 

tone hârtie/carton, 96 tone lemn.  

 S-au efectuat 2 campanii de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, 

în care s-au colectat 9,5 tone deșeuri. 

 În cursul  anului 2018, prin Compartimentul Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, 

Mediu s-au realizat următoarele:     

1. s-au inițiat și coordonat acțiunile de salubrizare generală a municipiului în cadrul 

programelor  „Curățenia de primăvară 2018” și „Curățenia de toamnă 2018”  

2. s-au inițiat și urmărit campaniile de colectare deșeuri de echipamente electrice și 

electronice; 

3. s-au urmărit cantitățile de deșeuri colectate (depozitate și valorificate) de pe raza 

municipiului; 

4. participarea și organizarea la nivelul municipiului a proiectului național Lets do it Romania!  

5. au fost rezolvate sesizările cetățenilor privind protecția mediului și de sănătate publică 

6. s-au întocmit raportările către APM Mureș, atât pe suport de hârtie, cât și electronic 

7. s-au obținut acordurile și avizele de mediu pentru investițiile municipiului; 

8. au fost luate măsuri pentru urmărirea calității apei izvoarelor publice și s-au luat măsuri 

pentru inscripționarea corespunzătoare a acestora; 

9. s-au atenționat persoanele fizice și juridice cu privire la obligativitatea racordării la 

canalizarea menajeră ; 

10. s-au efectuat verificări în teren pentru depistarea depozitărilor necontralate de deșeuri; 

11. s-au efectuat demersurile pentru efectuarea acțiunii de deratizare, dezinfecție și 

dezinsecție pe domeniul public al municipiului 

12. s-au luat măsuri pentru punerea în aplicare a măsurilor impuse de reprezentanții Gărzii 

naționale de mediu-Comisariatul județean Mureș și Administrația Bazinală a Apelor Mureș, 

ca urmare a controalelor tematice.   

13. s-au organizat, în cadrul liceelor,  activități de conștientizare a elevilor cu privire la 

importanța activității de protecției mediului ; 

 Salubrizarea  municipiului Reghin ridică numeroase probleme de ordin financiar, sanitar şi 
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ecologic.  

 Asigurarea curăţeniei şi măturatul pe porţiunea stradală este asigurat de către operatorul 

SC RAGCL SA, conform graficului zilnic de măturat stradal şi spălatul străzilor.  

 În anul 2018 s-au efectuat ori de cate ori a fost nevoie,  cu   beneficiarii Legii nr.416-privind 

venitul minim garantat, lucrări de curăţenie în cartierele oraşului , în zonele verzi şi pe străzile 

neincluse în grafic cu operatorul RAGCL,  in special  pe  pârâul Trandafirilor, pârâul Temniţei, 

canalul Morii  

 Pe raza municipiului , la nivelul anului 2018 avem 1490 pubele de gunoi stradal.   

 În zona blocurilor de locuit au fost amenajate platforme pentru precolectarea deşeurilor 

menajere, dotate cu containere speciale, destinate colectării selective a deşeurilor de ambalaje 

din hârtie, sticlă, PET-uri. 

 Se urmărește amenajarea acestor platforme,astfel încât să fie respectate cerinţele privind 

sănătatea publică, conform caietului de sarcini al serviciului de salubrizare al municipiului. 

 

 

V. INFRASTRUCTURA  

1. INFRASTRUCTURA -PREZENTARE GENERALĂ  

 Municipiul Reghin este echipat corespunzător cu instalații de gaz,  rețele de apă, 

canalizare, rețele  electrice, stație de epurare a apei, instalații de  iluminat public, rețele de 

telefonie fixă și telefonie mobilă, rețele de internet  prin cablu și  echipamente wirless.   

 În municipiul Reghin funcționează  un număr de 24 de unități de învățământ preșcolar, 

primar, gimnazial, liceal și postliceal.  

 Infrastructura sanitară este reprezentată de Spitalul municipal „Dr. Eugen Nicoară”, 

Policlinică, Ambulator de specialitate, numeroase cabinete medicale specializate, laboratoare și 

farmacii.  

 Municipiul este traversat de linia de cale ferată, dispune de transport public local și de 

serviciu public de taximetrie.   

 Zonele de agrement includ: Sala de sport,  Ștrandul municipal, Stadionul 

“Avântul”,Stadionul „Metalul”, 6 centre destinate  întreținerii corporale și fitness-ului, 18 săli de 

sport aparținând instituțiilor de învățământ, Parcul Central, Parcul Tineretului, zona Pădurii 

Rotunde precum şi alte spaţii verzi amenajate în cadrul  cartierelor în suprafaţă totală de 65.6 ha.

  

 Infrastructura comercială  este reprezentată de 12  unități de cazare, 111 unități alimentație 
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publică cuprinzând  restaurante,   pizzerii,    fast-food-uri,  firme de catering, de baruri, cafenele, 

ceainării și cofetării și 4  centre comerciale ( complexul Kaufland, Lidl, Carrefour, Profi) 

 Comerțul ambulant se desfășoară atât în cadrul celor două piețe agroalimentare și de 

mărfuri, cât și în cadrul târgurilor tradiționale organizate ocazional pe parcursul anului.  

 Municipiul Reghin este deservit de  8 bănci comerciale, 6 case de schimb valutar și 7 

benzinării .  

 Mass-media locală este reprezentată de  o televiziune  și un  post  de radio local.   

 Infrastructura culturală este reprezentată de Biblioteca municipală „Petru Maior”, Casă de 

Cultură „Dr. Eugen Nicoară”  și Muzeul Etnografic „Anton Badea” .  

2. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

 Municipiul Reghin se întinde pe o lungime de 7,5 km pe direcția nord – sud şi 4,5 km pe 

directia est – vest, pe ambele maluri ale râului Mureş. Acesta se aflӑ la o importantă intersecție 

de drumuri naționale, şi este strӑbӑtut de la sud la nord de drumul naţional nr. 15 (Turda (DN 1) - 

Iernut - Târgu Mureş - Reghin - Topliţa - Borsec - Bicaz - Piatra Neamţ – Bacău (DN 2)) 

încadratpe tronsonul Reghin-Bacău în reţeaua drumurilor europene (E578) şi de la est la vest (pe 

partea sudică a municipiului) de drumul naţional nr. 16 (Apahida (DN 1C) - Reghin(DN 15) şi 

drumul naţional 15A (Reghin - Teaca - Sărăţel - DN 17) încadrat în reţeaua drumurilor europene 

(E578). 

 Totodată din reţeaua majoră de drumuri care converg către municipiul Reghin fac parte şi 

Drumurile Judeţene 153C (Ditrău DN12), 154 (Sărata DN17), 154A paralel cu DN 15 pe malul 

stâng al râului Mureş (Deda DN15) şi 154E. În Figura 1. se prezintă reţeaua majoră de drumuri 

din municipiul Reghin. 

 În municipiul Reghin converg artere majore de circulaţie care au un aport important de 

vehicule în tranzit dar şi de vehicule grele de marfă. Fiind amplasat pe malul Mureşului, reţeaua 

stradală din municipiul Reghin este de tip radial-concentrică, fapt care a concentrat fluxul de 

vehicule către zona centrală. Arterele radiale importante sunt str. Mihai Viteazul, str. Pandurilor, 

str. Iernuţeni, str. Dedradului şi str. Sării – Gării – Axente Sever. 

 Dezvoltându-se între două bariere naturale concretizate în râul Mureş în zona Sud-Estică 

şi zona de dealuri (Pădurea Rotundă) din zona de Nord-Vest, structura concentrică a reţelei de 

străzi este dezvoltată numai pe latura Sud-Estică formând două semicercuri: str Foişor – str. 

Pomilor – str. Râului – bd. Unirii şi str. Bujorului – str. Apalinei – Str. Călăraşilor – str. Republicii. 

 Pentru evitarea pe cât posibil, ţinând seama de constrângerile date de reţeaua stradală 

existentă, s-au definit o serie de trasee pentru traficul greu de marfă, care se desfăşoară în 
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principal pe această structură.  

 Reglementarea circulaţiei în municipiul Reghin se realizează în principal prin indicatoare 

rutiere ce stabilesc prioritatea de trecere prin intersecţie, dar şi prin sensuri giratorii sau  

intersecţii semaforizate.În municipiul Reghin, pe arterele majore de circulaţie sunt amenajate un 

număr de 7 sensuri giratorii, 3 intersecţii semaforizate şi 6 treceri de pietoni semaforizate în Piaţa 

Petru Maior. Pe lângă acestea, odată cu dezvoltarea unor noi centre comerciale s-au amenajat 

sensuri giratorii  cum este cea de pe str. Libertăţii sau cea de la intersecţia str. Sării – Unirii – 

Apalina. 

Intersecții semaforizate sensuri giratorii 

Str. Mihai Vitezul – str. Geroge Coşbuc Str. Pandurilor – Bd. Unirii 

Str. Pandurilor – Str. Mihai Eminescu Str. Iernuteni – str. Râului – str. Pomilor 

Str. Piaţa Petru Maior: 

(trecere de pietoni semaforizată) 

str. Râului – str. Gării – str. Gării 

str. Libertăţii - Str. Iernuteni 

cart. Libertății-Carrefour 

 Referitor la spaţiile de parcare este de precizat faptul că în oraş, în zonele dens populate 

sunt amenajate locuri de parcare de reşedințӑ. Totodată sunt amenajate şi 650 locuri de parcare 

cu platӑ la marginea drumului şi în parcaje de suprafațӑ amenajate . 

  

 

 

  Figura 1.Rețeaua stradală din municipiul Reghin .   
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 2018 

Lungimea străzilor orăşeneşti asfaltate  –

km  

76,5   

Lungimea străzilor orăşeneşti pietruite  15,11  

Lungimea străzilor orăşeneşti de pământ  1,19 

Lungimea totală a  străzilor orăşeneşti 92,8 

Total număr străzi  157 

 

3.TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE  

 Pentru satisfacerea nevoii de deplasare cu transportul public operatorul de transport  

public, SC RAGCL SA, exploateazӑ o rețea de transport cu autobuze, cu o lungime totată de 40,8 

km iar mijloacele de transport din dotarea operatorului deservesc 5 trasee de-alungul celor 57 de 

staţii. Reţeaua de transport are o formă radială, toate cele 5 trasee atingând zona centrală – 

Biserica Săsească, iar extremităţile liniilor ating zonele de interes din marginea municipiului, 

respectiv zonele Iernuţeni,  fabrica Kastamonu, Apalina, fabrica Amis, Pandurilor şi Mihai Viteazul 

- Beng. Astfel, traseele aflate în exploatare în prezent sunt: 

- Linia 2: Biserica Săsească – Cămpului; 
- Linia 3: Biserica Săsească – Apalina; 
- Linia 4: Biserica Săsească – Pandurilor; 
- Linia 5: Biserica Săsească – Beng; 
- Linia 6: Biserica Săsească – Iernuţeni – Ierbuş – Biserica Săsească; 
   

 Figura 2. -Rețeaua de transport din municipiul Reghin 
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Tabel -  Transportul public local de persoane  

Nr. 

crt 

Indicator UM Anul 2018  

1 Numărul de curse, trasee pe care s-a  suspendat sau întârziat 
executarea transportului față de programul de circulație 

nr.  10 

2 Numărul de trasee pe care nu s-a efectuat transportul public local 
de persoane  pe o perioadă mai mare de 24h 

nr. 4 

3 Numărul de călători afectați de situațiile prevăzute la pct.1 și 2 nr. 550 

4 Numărul total de autovehicule asigurate conform programărilor 
zilnice în raport cu numărul necesar 

% 100 

5 Gradul de compensare al serviciului de transport public local % 31,96 

6 Numărul de stații de călători  nr. 59 

7 Numărul de trasee de circulație nr. 5 

8 Lungimea totală a traseelor de transport public local de persoane  km 
(dus-întors) 

81,6 

9 Numărul total al mijloacelor de transport în comun nr. 7 

10 Număr de kilometri /autovehicul parcurși anual km 20073 

11 Vechimea medie a parcului de mijloace de transport în comun ani 14,85 

12 Număr mijloace de transport nou achiziționate nr. 2 

13 
 

Numărul total al mijloacelor de transport public prevăzute cu 
rampă pentru persoanele cu nevoi speciale 

nr. 6 

14 Numărul total al mijloacelor de transport public prevăzute cu dotări 
pentru climatizare/aer condiționat 

 2 

15 Numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic  nr. 7 

16 Numărul necesar de mijloace de transport pentru realizarea 
programului  zilnic de circulație 

nr. 8 

17 Numărul total de curse prevăzut în graficele de circulație/zi nr. 59 

18 Capacitatea totală a mijloacelor de tranport public de persoane nr.locuri 609 

19 Tariful întreg al unei călătorii lei/călătorie 1 

20 Tariful abonamentului lunar - întreg 
                                            - elevi 
                                            - pensionari  

lei/ abonament 
lei/ abonament 
lei/ abonament 

30 
30 
30 

21 Numărul total de călători transportați  nr. 974812 

22 Numărul persoanelor care beneficiază de facilități de 100%: 
- elevi 
- persoane vârstnice 
-alte categorii de persoane prevăzute prin legi speciale 
- pensionari 

 
nr. 
nr. 
nr.  
nr.  

 
3930 

36 
4150 
7443 

23 Numărul persoanelor care beneficiază de facilități de 50% nr. 383 

24 Valoarea resurselor bugetare încasate de la bugetul local pentru  

serviciul de transport public  

lei 894073 
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4.SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC ÎN REGIM DE TAXI 

 Serviciul de transport public în regim de taxi, parte din sfera serviciilor comunitare de 

utilitate publică, se desfășoară în municipiul Reghin sub conducerea și coordonarea autorității 

administrației publice locale și se poate efectua numai de către transportatori autorizați.  

 Numărul maxim de autorizații taxi permise pentru practicarea taximetriei, pe raza 

municipiului Reghin, stabilit prin hotărârea nr. 176/20.11.2013,  este de 120, la data de 

31.12.2018 fiind valabile un număr de 111 autorizații și având 19 locuri vacante. 

 În anul 2018 s-au organizat 3  proceduri de atribuire a autorizațiilor taxi, în urma cărora s-a 

reînnoit parcul auto cu 64 de autoturisme cu o vechime de sub 5 ani.   

 Situația autorizațiilor atribuite și a celor vacante, se prezintă astfel:  

Nr. 

crt. 

Nr. aut. 

taxi 

nr. aut. 

transp. 

transportatorul autorizat  Nr. înmatriculare 

autoturism  

1 1 126 PFA UJICĂ AUREL LUCIAN MS 08 KAD 

2 2 117 SC AMADEUS SRL MS 69 VOX 

3 3 57 SC MATIAS TRANS SRL MS 13 MAS 

4 4 4 PFA BIRIȘ NICOLAE MS 18 AGN 

5 5 5 PFA MARTONFI JOZSEF MS 47 DUG 

6 6 6 PFA COCEAN IOAN MS 08 CDM 

7 7 7 PFA TOMȘA CIPRIAN DUMITRU MS 13 BYE 

8 8 8 Î.I. PINTEA A. AUGUSTIN MS 12 HBS 

9 9 34 Î.I. KOLCSAR LEVENTE MS 88 KUK 

10 10 117 SC AMADEUS SRL MS 11RRL 

11 11 11 PFA FEIER IOAN MS 49 FMI 

12 12 2 PFA MARCU G. MARIUS MS 17 MDC 

13 13 3 SC ROBERTO LEON TRANS SRL MS 74 TRS 

14 14 14 PFA ORMENIȘAN MARIUS MS 99MRS 

15 15 15 PFA DEMENY LUDOVIC MS 06 PCV 

16 16 16 PFA COVACIU MIRCEA MS 48 CML 

17 17 17 Î.I. CHIHERI HORAȚIU ANDREI MS 05 CHI 

18 18 18 SC DELTA SYNTAX DRIVE SRL MS 25 AMG 

19 19 127 SC ACTIV TRANS SRL MS 11 SEK 

20 20 95  SC ACCES SRL MS 26 YWB 
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21 21 21 PFA CRĂCIUN CIPRIAN IOAN MS 12 BZV 

22 22 22 PFA RÎNCU DANIEL MS 06 PPH 

23 23 10 SC RODNIC-GP TRANSCOM SRL B 69 FGE 

24 24 24 PFA SZORA ALEXANDRU MS 09 PBJ 

25 25 25 PFA INȚA ALEXANDRU MS 06 PYE 

26 26 119 SC IACOMON SRL MS 50 FMB 

27 27 27 PFA LISNIC VALENTIN MS 14 ZZZ 

28 28 28 Î.I. COSTAN ALEXANDRU CLAUDIU MS 88 AES 

29 29 29 Î.I. MAN GHEORGHE MS 78 MAN 

30 30 30 PFA BĂRDĂȘAN PETRU MS 77 BHO 

31 31 31 SC RAUL TRANS SRL MS 76 ANI 

32 32 32 SC MAK TAF SRL MS 07 ZKT 

33 33 33 SC DIACONT TRANS SRL MS 41 PVV 

34 34 33 SC DIACONT TRANS SRL MS 40 PVV 

35 35 10 SC RODNIC-GP TRANSCOM SRL B 69 FHN 

36 36 35 SC TAXI DIASAN SRL MS 99 NAD 

37 37 12 Î.I. MATEI IOAN OCTAVIAN MS 24 RZV 

38 38 56 SC CIO TRANS SRL MS 10 WXD 

39 39 103 Î.I. ORMENIȘAN CRISTIAN VIOREL MS 79 RAR 

40 40 37 P.F.A. MISKOLCZI DEZSO MS 23 MDW 

41 41 97 S.C. MIHA MAR IMPEX SRL MS 41 FLR 

42 42 94 SC TETAALEKOS SRL MS 74 DAF 

43 43 96 SC BYE TAXI SRL MS 28 ALS 

44 44 97 SC MIHA MAR IMPEX SRL MS 99 RRY 

45 45 32  SC MAK TAF SRL MS 07 RAL 

46 46 117 SC AMADEUS SRL MS 06 JFA 

47 47 47 SC GENESIS EXPRESS SRL MS 90 AES 

48 48 127 SC ACTIV TRANS SRL MS 90 SEK 

49 49 49 SC RAP CLUB SRL MS 49 RAP 

50 50 119 SC IACOMON SRL MS 15 FMV 

51 51 97 SC MIHA MAR IMPEX SRL MS 70 RRY 

52 52 1 Î.I. RUSU I. MARIUS VASILE MS 14 RMV 
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53 53 13 SC LUARIUS TRANS SRL MS 69 MRS 

54 54 49 SC RAP CLUB SRL MS 18 ZET 

55 55 20 SC NICO BELAIZA SRL MS 79 NIA 

56 56 56 SC CIO TRANS SRL MS 06 WXD 

57 57 57 SC MATIAS TRANS SRL MS 80 RAU 

58 58 38 Î.I ZDĂRIE DINU ADORIAN MS 33 ADO 

59 59 23 Î.I. POP GS FLORIN MS 13 KEU 

60 60 95 SC ACCES SRL MS 10 BSX 

61 61 36 SC COVALI AUTO SRL MS 65 AXZ 

62 62 62 SC DANITRANS SRL MS 30 XXL 

63 63 26 Î.I. COOS KASPER JURGEN EDMUND MS 29 EXA 

64 64 62 SC DANITRANS SRL MS 07 SAN 

65 65 95 SC ACCES SRL MS 61 YWG 

66 66 105 SC VIODOR TRANS SRL MS 11 HOT 

67 67 117 SC AMADEUS SRL MS 02 ZAF 

68 68 68 SC LEON GROUP SRL MS 11 TAX 

69 69 68 SC LEON GROUP SRL MS 12 TAX 

70 70 68 SC LEON GROUP SRL MS 13 TAX 

71 71 68 SC LEON GROUP SRL MS 14 TAX 

72 72 68 SC LEON GROUP SRL MS 39 VAS 

73 73 68 SC LEON GROUP SRL MS 06 XRU 

74 74 98 SC ROTIMAR SRL MS 13 SEZ 

75 75 9 SC GLIGA VOICE SISTEM SRL CJ 86 VOI 

76 76 117 SC AMADEUS SRL MS 08 AJK 

77 77 77 SC LOTUS TRANS SRL MS 06 VZS 

78 78 123 Î.I TODORAN IOAN - 

79 79 121 SC LUXIL SRL - 

80 80 102 SC GIRO TRANS SRL MS 08 AYI 

81 81 122 SC TAXI DAVION SRL - 

82 82 82 SC GENESIS TRANS SRL MS 06 ULX 

83 83 83 SC KARINA TRANS SRL MS 99 FDK 

84 84 84 SC TRANS MONDO SRL MS 97 LFW 
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85 85 84 SC TRANS MONDO SRL MS 99 LFW 

86 86 124 Î.I BOROS ERNO MS 08 TPH 

87 87 - LIBER - 

88 88 - LIBER - 

89 89 62 SC DANITRANS SRL MS 20 XXL 

90 90 - LIBER - 

91 91 83 SC KARINA TRANS SRL MS 98 FDK 

92 92 - LIBER - 

93 93 - LIBER - 

94 94 94 SC TETAALEKOS SRL MS 50 JAX 

95 95 95 SC ACCES SRL MS 21 YWG 

96 96 96 SC BYE TAXI SRL MS 28 FLV 

97 97 - LIBER - 

98 98 - LIBER - 

99 99 - LIBER - 

100 100 - LIBER - 

101 101 - LIBER - 

102 102 - LIBER - 

103 103 - LIBER - 

104 104 104 PFA TOMȘA CLAUDIU MS 85 BYE 

105 105 105 SC VIODOR TRANS SRL MS 35 SAN 

106 106 105 SC VIODOR TRANS SRL MS 10 PJR 

107 107 - LIBER - 

108 108 107 SC LIVMAR TAXI SRL CJ 67 CRL 

109 109 - LIBER - 

110 110 - LIBER - 

111 111 109 PF CRIȘAN SIMION MS 76 ALE 

112 112 110 SC MARMEDVERT TRANS SRL MS 05 YUD 

113 113 110 SC MARMEDVET TRANS SRL MS 63 ADE 

114 114 - LIBER - 

115 115 112 PFA MOLDOVAN AVRAM MS 86 SAM 

116 116 - LIBER - 
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117 117 111 PFA BOGDAN VIOREL MS 08 LVT 

118 118 - LIBER - 

119 119 96 SC BYE TAXI SRL MS 58 BYE 

120 120 - LIBER - 

 

 

 

5. INFRASTRUCTURA TEHNICO EDILITARĂ 

 INFRASTRUCTURA TEHNICO EDILITARĂ   TOTAL- 2018- 

Lungimea simplă a conductelor de distribuire a gazelor-Km  103 km 

Numărul autobuzelor şi microbuzelor de inventar 7 

Locuinţe existente-total număr 14010 

Locuinţe în proprietate publică-număr 262 

Locuinţe în proprietate majoritara privată 13748 

Locuinţe terminate total 46 

Locuinţe terminare din fonduri publice - 
Locuinţe terminate din fonduri private 46 

Suprafaţa locuibilă –total mp 729985 

Suprafaţa locuibilă-proprietate publică-mp 9398 

Suprafaţa locuibilă –fonduri private-mp 720587 
 

 

A. SITUAȚIA LOCUINȚELOR TERMINATE ÎN ANUL 2018 

 

Numărul clădirilor 

terminate în anul 

2018 

 Suprafaţa 

 mp - 

Valoare 

locuinţelor 

terminate  

în anul 2018 

 

 

Camere 

- număr - 

 

Construită 

 

Utilă 

 

Locuibilă 

 

lei  preţuri 

curente  

(fără TVA) - 

 

46 171 6649 6107 2874 9631548 
 

B. SITUAȚIA MODIFICĂRILOR FONDULUI DE LOCUINŢE ÎN ANUL 2018 

 

Nr. 

rând 

 

Denumirea indicatorilor 

 

Total 

 

 

Proprietate majoritar de stat  

 

Proprietate majoritar privată 

  
 

Locuinţe 

- număr - 

Camere de 

 locuit 

- număr - 

Suprafaţa 

locuibilă 

 - mp - 

 

Locuinţe 

- număr - 

Camere de  

locuit 

- număr - 

Suprafaţa 

locuibilă 

 - mp - 

 

Locuinţe 

- număr - 

Camere de 

 locuit 

- număr - 

Suprafaţa 

locuibilă 

 - mp - 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 

  

Intrări 

- prin 

schimbare din 

spaţiu cu   

  altă destinaţie 

3 13 304 - - - 3 13 304 

3 

  Ieşiri 

- prin 

schimbarea în 

spaţiu cu  

  altă destinaţie 

8 29 931 - - - 8 29 931 
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C. SISTEME  DE ALIMENTARE CU  APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE ADMINISTRATE DE 

CĂTRE  S.C COMPANIA AQUASERV S.A 

ACTIVITATEA DE APA   UAT Reghin    

Localitati deservite   2017 2018 

Numarul de locuitori din zona de 
operare in care exista servicii de apa si 
canal (cumulat pentru toate localitatile) 

Locuitori 33,281 33,281 

Locuitori conectati la servicii (cumulat 
pe toate localitatiile) 

Locuitori 32,021 32,226 

Gradul de conectare la servicii % 96.21% 96.83% 

Proprietati casnice deservite nr. 12,458 12,538 

Consumatori casnici inregistrati nr. 6,166 6,246 

Numar de bransamente la consumatorii 
casnici 

nr. 4811 4851 

Contoare la consumatorii casnici nr. 6033 6111 

Proprietati deservite agenti economici si 
institutii 

nr. 792 799 

Consumatori inregistrati agenti 
economici si institutii 

nr. 520 523 

Numar bransamente la agenti 
economici si institutii 

nr. 862 880 

Contoare la consumatorii agenti 
economici si institutii 

nr. 862 880 

Cantitate de apă furnizată populației mc. 960,834 967,787 

Cantitate de apă furnizată agenților 
economici 

mc. 239,636 229,418 

Cantitate de apă furnizată instituțiilor 
publice 

mc. 460,274 487,095 

Calitatea apei furnizate consumatorilor 
din UAT Reghin 

% 99.32 96.01 

Consum casnic de apă potabilă din 
consum total 

% 57.85% 57.46% 

Consum Industrial de apă din consum 
total 

% 14.43% 13.62% 

Numarul statiilor de tratare a apei (nu se 
includ statiile de tratare care constau 
doar in dezinfectie cu clor) 

nr. 1 1 

Numarul  statiilor de tratare care 
constau doar in dezinfectie cu 
clor/clorinare 

nr. - - 

Numarul total al statiilor de pompare nr. 2 2 

Lungimea aductiunilor km 15.58 15.58 



32 

Lungimea intregii retele de distributie km 86 86 

Lungimea totala a retelelor de apa km 102 102 

Investiții realizate operator  ron 391,392.89 659029 

 Investitie prin operator S.C COMPANIA 
AQUASERV S.A MS-RG-YB-02 Reghin 
- Reabilitare si extindere faza tertiara 
pentru statie de epurare   

ron 
24.482.875,33  
 receptie 27.01.2017 

- 

Echipamente achiziționate ron 229,404.00 417,426.45 

D. INFRASTRUCTURA EDUCAŢIONALĂ  

 În municipiul Reghin funcţionează un număr de  2 creșe, 13 grădiniţe, 5 şcoli primare, 

generale, de arte şi meserii, 1 școală de muzică,  3 licee , 2  şcoli postliceale .  

 Distribuția celor 7347 preșcolari și școlari se prezintă astfel: 

 Învăţământul preşcolar: 1212 copii 

 Învățământul primar și gimnazial 3074 elevi 

 Învățământ liceal 2819 elevi 

 Învățământ postliceal 242  elevi  

 Procesul instructiv-educativ este asigurat de un număr de 535 cadre didactice. 

 Baza materială a procesului de învăţământ este compusă din :353 săli de clasă şi cabinete 

școlare , 31  laboratoare şi  21 ateliere şcolare, dotate cu 600 de PC-uri 18 săli de gimnastică și 8 

terenuri de sport.  

 Învățământ preșcoalar 

NR. INSTITIUȚIA ADRESĂ 

1. GRĂDINIȚA P.N. NR. 1 Str. Republicii, Nr.16 

2. GRĂDINIȚA P.N. NR. 2 Str. George Cosbuc, Nr. 24 

3. GRĂDINIȚA P.N. NR. 3  Str. Mihai Viteazul, nr. 85 

4. GRĂDINIȚA P.N. NR. 4 Str. Vânătorilor, nr. 1 

5. GRĂDINIȚA P.N. NR. 5 Str. Gării, nr. 20A 

6. GRĂDINIȚA P.N. NR. 6 Str. Oltului, nr. 54 

7. GRĂDINIȚA P.N. NR. 7 Str. Castelului, nr. 65 

8. GRĂDINIȚA P.P. NR. 1 Str. Spitalului, nr. 22 

9. GRĂDINIȚA P.P. NR. 2 Str. Mihai Viteazul, nr.25 

10. GRĂDINIȚA P.P. NR. 3 Str. Iernuțeni, nr. 26 
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11. GRĂDINIȚA P.P. NR. 4 Str. Salcâmilor, nr. 1 

12. GRĂDINIȚA P.P. NR. 5 Str. Gării, nr. 4 

13 Grădinița Adventistă Emanuel  Str. Piața Mică 1-3 

 

 

 

 Învățământ gimnazial                    

NR. INSTITIUȚIA ADRESĂ 

1. Școala Gimnazială „ALEXANDRU CEUȘIANU” Str. Petru Maior, nr. 11 

2. Școala Gimnazială„AUGUSTIN MAIOR” Str. Școlii, nr. 3  

3. Școal Gimnazială„FLOREA BOGDAN” Str. Pomilor, nr. 20 

4. Școala Gimnazială Nr.4 Apalina  Str. Castelului, nr. 35 

5. Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.3 Str. Castelului, nr. 12 

6. Școala de Muzică și Arte Plastice  Str. Gheorghe Doja, nr. 21 

Învățământ liceal  

NR. INSTITIUȚIA ADRESĂ 

1. Liceul Tehnologic„PETRU MAIOR” Str. Gării, nr. 20 

2. Liceul Tehnologic „LUCIAN BLAGA” Str. Vânătorilor, nr. 29-31 

3. Liceul Tehnologic „IOAN BOJOR” Str. Râului, nr. 16 

Învățământ post  liceal  

NR. INSTITIUȚIA ADRESĂ 

1. Școala postliceală „Eugen Nicoară” Str. Republicii, nr.12 

2. Școala postliceală „Mirona Reghin” Str.Pandurilor, nr.120 

E. INFRASTRUCTURA SANITARĂ  

 În municipiul Reghin este situată şi  funcţionează o  unităte spitalicească, respectiv Spitalul 

municipal „Dr. Eugen Nicoară” care dispune de un număr de 264 de  paturi.   

 Populaţiei municipiului Reghin i se acordă asistenţă medicală de către un număr de  78  

medici, 37 medici-dentişti, 34 farmaciști si 266 de  cadre medii sanitare.  

  Cu privire la unităţile sanitare care deservesc populaţia municipiului Reghin, în acest sens  
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este sugestiv următorul tabel : 

Tipul unităţii sanitare Sector 

public/privat 

Număr 

Spitale public 1 

Dispensare medicale public 1 

Policlinici privat 1 

Cabinete medicale şcolare public 8 

Cabinete medicale individuale de 
familie 

privat 21 

Crese public 2 

Farmacii public 1 

Farmacii privat 11 

Cabinete stomatologice privat 42 

Ambulatorii de spital public 1 

Laboratoare medicale  privat 2 

Laboratoare medicale  public 1 

Cabinete stomatologice individuale-
sector public 

public 5 

Laboratoare de tehnică dentară Privat 6 

Cabinete medicale de specialitate 
individuale  

privat 44 

 

SPITALUL MUNICIPAL REGHIN  

Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” Reghin a funcţionat în 2018 cu un număr de 264 paturi: 

Secţia Boli Infecţioase cu 26 paturi, Secţia Chirurgie Generală cu 35 paturi, din care 

Compartiment Urologie cu 5 paturi şi Compartiment Ortopedie 5 paturi, Compartiment Dermato-

venerologie cu 8 paturi, Secţia Medicină Internă cu 62 paturi, din care Compartiment Cardiologie 

12 paturi şi Compartiment Cronici cu 10 paturi, Secţia Obstetrică-Ginecologie 48 paturi, Secţia 

Nou-născuţi 25 paturi, din care Compartiment Prematuri 5 paturi, Compartiment ORL 10 paturi, 

Secţia Pediatrie 40 paturi, ATI 10 paturi. Structura organizatorică cuprinde şi: Compartiment 

Primiri Urgenţe, Farmacie, Sterilizare, Unitate de transfuzie sangvină, Laborator analize medicale, 

Laborator radiologie şi imagistică medicală, Serviciu de anatomie patologică, Compartiment 
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CPIAAM.  

Ambulatoriul de specialitate cuprinde următoarele cabinete funcţionale: Medicină Internă, 

Cardiologie, Chirurgie Generală, Obstetrică Ginecologie, Dermatologie, Diabetologie, Neurologie, 

Reumatologie, Pediatrie, Pneumologie, 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 la 31 decembrie 2018 -338, 

din care: 

- 47 medici, 1,5 farmaciști, 2 biologi, 178 asistente medicale, 4 registratori medicali, 62 

infirmiere, îngrijitoare şi brancardieri, 15 personal TESA (împreună cu Comitetul Director și 

Manager), 36 muncitori. 

Din analiza pentru anul 2018 a: 

Indicatorilor de volum şi intensitate ai spitalului rezultă: 

 număr cazuri externate validate din spitalizare continuă (acuţi şi cronici) – 8607,  

42.48% din cazuri fiind externate din secţiile medicină internă şi obstetrică ginecologie 

 Durata medie de spitalizare – 5.87 zile 

 Utilizarea paturilor – 52.86% 

 ICM realizat-; 0,9526 

 Internări de zi- 20951-CPU  

 34798 consultaţii ambulatorii  

Indicatorilor de calitate rezultă: 

 rata mortalităţii generale de 0,91% 

 rata infecţiilor nozocomiale 0,03% 

 indice de concordanţă internare de 70.83% 

VI. POPULAŢIA, RESURSELE UMANE ŞI PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ 

1.  POPULAŢIA MUNICIPIULUI REGHIN  

La data de 01. 01.2017  populaţia stabilă a municipiului Reghin era de  38145 

Repartiția pe sexe -Masculin:18540 

           -Feminin:19605  

Conform datelor ultimului recensământ din anul 2011,  populaţia municipiului Reghin a fost de 

33281  persoane din care 16088 bărbaţi şi  17193 femei 

Numărul total al populaţiei după, conform ultimului recensământ :  
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Etnie:   

 români: 20823 

 maghiari : 8252 

 rromi : 2070 

 germani:183 

Limba maternă: 

 români : 21337 

 maghiari : 8552 

 romani :1320  

 germani:129 

Religie: 

 Ortodoxa : 19737 

 Reformată : 5654 

 Greco- catolica : 1711 

 Romano-catolica:2636 

 Adventiști de ziua a șaptea:653 

 Martorii lui Iehova: 254  

2. PRINCIPALELE FENOMENE DEMOGRAFICE-DENSITATEA ȘI DINAMICA 

POPULAȚIEI 

 Municipiul Reghin este a doua localitate ca mărime demografică din județul Mureș, fiind 

depășit doar de municipiul Târgu Mureș, cu o populație de circa 149509 persoane.  

 Din punct de vedere demografic, muncipiul Reghin este clasat în categoria orașelor de 

nivel 3, adică având o populație sub 40000 de locuitori cu  o populație totală  de 38145. 

Repartizarea pe sexe : un număr de 18540  de sex masculin și un număr de  19605 se sex 

feminin.  

 Din punct de vedere al densității demografice, muncipiul Reghin are o densitate 

demografică de circa 680 locuitori/km2, fiind o concentrare medie de populație similar altor 

municipii precum Turda, Mediaș, Zalău etc.  

 Densitatea de populație la nivelul municipiului Reghin are o tendință de plafonare 

situându-se în aceeași plajă între 250-1000 persoane/kmp. Acest lucru este validat și de evoluția 

istorică a populației a cărei trend este ușor descrescător. 

 Din punct de vedere al populației stabile a municipiului Reghin, aceasta este într-un trend 

descrescător continuu, într-un ritm cadențat, în medie în cei 20 de ani, localitatea scăzând cu 
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circa 90 de locuitori/an, cu o pierdere anuală maximă de circa 187 de locuitori/an în anul 1998 și 

cu ușoare reveniri, creșteri în raport cu anul precedent de maxim 70 locuitori/an în anul 2006. S-a 

constatat că în ultimii 20 de ani, s-a înregistrat un declin total de circa 5% din populația stabilă a 

localității. Principalele cauze ale declinului demografic pot fi: 

- Îmbătrânirea populației- Sporul de natalitate diminuat 

- Migrarea populației către zone cu diferite oportunități economice. 

 Pentru a înțelege cadrul demografic al municipiului Reghin, se vor trece în revistă 

informațiile legate de structura demografică urbană. O primă categorisire a populației stabile se 

referă la gruparea populației pe sexe. Din acest punct de vedere, al grupării pe sexe, structura 

demografică ilustrează un raport de 48,6% persoane de sex masculin la 51,4% persoane de sex 

feminim. Analizând în perioada statistică de 20 de ani constatăm că diferențele între cele două 

categorii din această structură demografică s-au accentuat în timp, astfel că în 1997 procentul 

persoanelor de sex masculin era de 49,5%, iar al celor de sex feminim de 50,5%. Se constată că 

în cei 20 de ani populația de sex masculin a avut un declin considerabil de la 19781 persoane la 

18525 de persoane adică 6% din populația masculină, în vreme ce populația de sex feminin a 

înregistrat o scădere de doar 3%.  

 Referitor la structura populației pe grupe de vârstă , 62% din populația stabilă actuală are 

vârsta între 25 și 65 de ani.Procentul segmentului sub 24 de ani, reprezentând 38%,  sugerează 

o tendință spre îmbătrânire a populației . 

 Din punct de vedere al mișcării naturale a populației, evoluția istorică ilustrează că în 

perioada 1997-2015 s-a înregistrat un spor natural global de 428 persoane, cu variații atât 

ascendente, cât și descendente în această perioadă statistică. 

 Un alt factor demografic cheie este reprezentat de migrația populației dinspre, dar mai ales 

înspre municipiul Reghin. Conform statisticilor anuale, pierderile de populației datorate migrării 

locuitorilor către alte zone din țară și din afară au fost în medie de 500 de persoane/an, însă circa 

370 de persoane anual s-au stabilit cu domiciliul în Reghin, astfel că în medie pierderea 

demografică anuală s-a situate la circa 130 de persoane/an. 

3. FORTA DE MUNCĂ SALARIATĂ 

 Analiza forței de muncă are la bază o sinteză a informațiilor disponibile asupra populației 

active și inactive. De asemenea, analiza forței de muncă va sintetiza și aspect legate de rata 

șomajului în municipiu, precum și de numărul salariaților. 

Populația stabilă a municipiului Reghin se împarte în două categorii majore: 

- Populația activă, care se referă la populația ocupată (adică persoanele de peste 15 ani care 
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desfăşoară o activitate economică în schimbul unui venit) și somerii, grupând persoanele între 15 

și 64 de ani 

- Populația inactivă, care se referă atât la persoanele de sub 15 ani, cât și la categoriile de 

persoane inactive din perspective economice: elevi, pensionari, casnici, persoane 

 Conform  Recensământului Populației și Locuințelor din Anul 2011, populația activă a 

municipiului Reghin era la nivelul anului 2011 de 14560 persoane, adică circa 38% din populația 

totală stabilă. Dintre aceștia 13411 persoane formau populația ocupată pe diverse ramuri de 

activitate economică.  

 Populația ocupată stabilă cuprindea un număr de 13.411 persoane. Dintre acestea, 25% 

erau muncitori calificați și asimilați, 20% erau lucrători în domeniul serviciilor, 17% erau specialiști 

în diverse domenii de activitate, 10% erau tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic, 9% 

erau operatori la instalatii și mașini; asambluri de mașini și echipamente, 8% erau muncitori 

necalificați, 5% erau funcționari administrativi, 3% erau lucrători calificați în agricultură, silvicultură 

și pescuit, iar restul de 3% erau membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalți conducători ai 

administrației 

 Conform datelor furnizate de Institutul Național de statistică, la nivelul anului 2017, 

numărul mediu de persoane reprezentând populația  ocupată pe diverse ramuri de activitate 

economică este de 11485. Din punct de vedere al persoanelor ocupate pe ramuri de activitate 

economică,  industria reprezintă ponderea cea  de mai mare, în special fabricare mobilei,  

prelucrare a lemnului, fabricarea incălțămintei și fabricarea instrumentelor muzicale  , 

reprezenentând 37% din totalul populației ocupate , urmată de comerț cu 17%.Domeniul 

agriculturii și silviculturii este  reprezentat doar de 2,1 % din ponderea populației ocupate.  

Domeniile cu cel mai mare număr de angajati din municipiul  Reghin: 

1.-Fabricarea de mobila n.c.a. 

2. -Taierea si rindeluirea lemnului 

3. -Fabricarea incaltamintei 

4. -Fabricarea instrumentelor muzicale 

5. -Fabricarea mașinilor si utilajelor pentru agricultura și exploatări forestiere 

4.ȘOMAJUL  

Numărul de șomeri indemnizați : 

Șomerii indemnizați din municipiul Reghin sunt în număr de 144, din care 92 femei și 52 bărbați 

Din punctul de vedere al nivelului de pregătire, situația celor  144, se prezintă astfel :  

 1 fără studii 
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 7 -absolvenți ai școlilor primare 

 28- absolvenți ai școlilor gimnaziale 

 36-absolvenți ai școlilor profesionale 

 46- absolvenții ai liceelor 

 8-absolvenți ai școlilor postliceale 

 18-absolvenți ai universităților 

 

 

 

VII.  ECONOMIA LOCALĂ  

 În anul 2018 în municipiul Reghin își desfășurau activitate un număr 3742 agenți 

economici, după cum urmează: 

 - 1966 Societăți Comerciale  

 - 13 Societăți pe Acțiuni și Regii Autonome 

 -1760 Asociații Familiale, Intreprinderi Familiale, Persoane Fizice Autorizate  și 

Intreprinderi Individuale 

 - 3 Cooperative  

 Cifra de afaceri a agenților economici din municipiul Reghin este de peste 2 miliarde de lei, 

reprezentând  circa 8 % din totalul cifrei de afaceri a județului Mureș. 

TOPUL PRIMELOR 5  AFACERI DIN MUNICIPIUL REGHIN , REALIZAT ÎN ANUL 2018, 
CUPRINDE URMĂTOARELE FIRME  

1.KASTAMONU ROMANIA SA 
Str. Ierbus 37 Jud. MURES, Loc. REGHIN 

2.IRUM SA 
Str. Axente Sever 6 Jud. MURES, Loc. REGHIN 

3.ALPINA SHOE PRODUCTION SRL 
Str. Ierbus 10 Jud. MURES, Loc. REGHIN 

4.LARIX MOBILA SRL 
Str. Iernuteni 56 Jud. MURES, Loc. REGHIN 

5.MAVIPROD SRL 
Str. Pandurilor 74 Jud. MURES, Loc. REGHIN 

Alte firme cu o  cifră de afaceri semnificativă sunt reprezentate de :   

-EXCELO MILK SRL 
-2B GROUP SRL 
-EVORA CENTER SRL 
-ECO EURO DOORS SRL 
-CONSICOM SRL 
-MOBILADALIN SRL 
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-CLAUBIS PROD COM IMPEX SRL 
-FITOPREST SRL 
-HORA SA 
-SIBA PACKAGING SRL 
-STERA INDUSTRY SRL 
-BUCIN MOB SRL 
-IONE & CRIS SRL 
 
Din punct de vedere al numărului de angajați semnificative sunt următoarele firme:  

-KASTAMONU ROMANIA SA-cca 900 angajați  
-ALPINA SHOE PRODUCTION SRL-cca 500 angajați   
-LARIX MOBILA SRL-cca-400 angajați  
-IRUM SA- cca 400 ANGAJAȚI  
-MOBILADALIN SRL - cca 300 angajati 
-HORA SA- cca  300 angajaí  
-AMIS MOB S.A.- cca 200 angajati 
 
Domeniile cu cea mai mare cifra de afaceri din municipiul Reghin, Judetul Mures, sunt 
reprezentate de :  
1-Taierea si rindeluirea lemnului 
2.-Fabricarea de mobila n.c.a. 
3.-Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse 
alimentare,   bauturi și tutun 
4.-Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere 
5.-Fabricarea incaltamintei 

VIII. POTENŢIALUL TURISTIC ȘI CULTURAL  

 În municipiul Reghin, există un număr 23 de biserici pentru care există posibilitatea de 

vizitare,  dintre care două prezintă un interes turistic deosebit:  

 - Biserica Evanghelică , cunoscută de localnici ca Biserica Săsească, monument ce se 

numără printre cele mai vechi construcţii ecleziastice din oraş. 

 - Biserica de lemn, monument istoric cu cu hramul “Sfinţilor Arhangheli” care face parte din 

grupul de monumente ce se regăsesc încă în zona Mureşului Superior. 

 Muzeul Etnografic „Anton Badea” prezintă vizitatorilor   case, porţi și instalaţii tradiţionale 

românești (mori, vâltori, etc.), amplasate în secţia în aer liber . 

 În municipiul Reghin sunt amplasate 8 monumente istorice de valoare națională și 

universală și 25 monumente istorice de valoare locală.   

 Turistilor le stau la dispoziție 12 unități de cazare, numeroase cafenele,  cofetării și pizzerii 

1. UNITĂȚI DE CAZARE MUNICIPIUL REGHIN 

Nr. 

Crt. 

DENUMIRE UNITATE 

DE CAZARE 

CLASIFICARE CAPACITATE  DOTĂRI ȘI SERVICII CONTACT 

1. PENSIUNE- *** - 2 camere cu - Camerele Strada George Coșbuc nr.22 
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RESTAURANT 

CENTRAL 

pat dublu 
- 7 camere cu 
pat matrimonial 
- 1 Apartament 
Capacitate totala 
24 persoane 

beneficiaza de 
internet gratuit 
- Salon protocol (20 
perosoane) 
- Toate camerele sunt 
dotate cu aer 
conditionat 

GPS: 46.7803261336348, 
24.698272763962564 

Telefon: +40 265 512 698, 

0749.277.540 

 0744/ 573.771 

Email: 

hotelcentralreghin@yahoo.co

m 

Web: 

http://hotelcentralreghin.ro 

2. HOTEL MARION ***  
 16de camere 
twin, 10 
matrimoniale 
- două 
apartamente cu 
doua camere 
Capacitate 
maxxima 
60persoane 

- sala de conferinta 
cu dotarea necesara 
- restaurant de pana 
la 80 de locuri 
- sala de festivitati cu 
pana la 400 de locuri. 
Dotari si servicii: TV / 
Cablu TV, Telefon 
international, Frigider 
cu mini-bar, 
Spălătorie-
curătătorie, Serviciu 
masaj, Saună, Bar de 
zi si bar de noapte, 
Sala de fitnes, 
Parcare, Teren de 
sport, Acces caini, 
Mobilier si finisaje 
interioare elegante. 

Str. Cerbului nr. 47, (Pădurea 

Rotundă) 
GPS: 46.784665249098744, 
24.68593865633011 

Telefon: +40-265-512.232,        

0722.512.775 

Email: office@hotelmarion.ro 

Web: http://hotelmarion.ro 

3. HOTEL VALEA 

REGILOR 

*** 20Camere 
6camere 
matrimoniale 
13cam duble 
1apartamanent 
Capacitate 
maxima 
40persoane  

 

-aer conditionat, 
internet wireless, 
minibar, telefon 
-Parcare spatioasa 
pazita 
-Sala de conferinte 
permite organizare 
de evenimente: 
intalniri de afaceri, 
simpozioane, 
training-uri, seminarii 
de pana la 100 de 
locuri dotata cu 
videoproiector, 
sonorizare, internet, 
bar 
-Salon fitness, Salon 
de billiard, relaxare. 
- parcare pazita 

Pandurilor 115 C 
GPS: 46.791598584251936, 
24.713660206220993 

Telefon: +40 265 512063 

Email: 

receptie@valearegilor.ro 

Web: http://valearegilor.ro 

4. HOLTEL PARC ** Capacitatea 
maxima a 
hotelului: 20 de 
persoane  
8 camere : 
-2 camere cu 
pat dublu (total 4 
pers) 
-3 camere cu 2 
paturi fiecare 

Parcare proprie 
Internet wireless 
Restaurant 
Bar 
TV 

Str. Parcul Tineretului, nr. 1 

Tel fix: 0265.521.396 

0748.161.656. 

0751.031.920 

E-mail: office@ragcl.ro 
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(total 6 pers.) 
-2 camere cu 3 
paturi fiecare 
(total 6 pers.) 
-1 camera cu 4 
paturi (total 4 
pers) 

5. HOTEL MONTE 

CARLO 

 30camere 
26 camere cu 
pat matrimonail 
4camere cu pat 
dublu 
Capacitate 
maxima 
60persoane 

Hotelul Monte oferă 
WiFi gratuit . Oaspeţii 
pot lua masa la 
restaurantul 
proprietăţii. Parcarea 
privată este 
disponibilă 
gratuit.Camerele sunt 
dotate cu aer 
condiționat și TV cu 
ecran plat. Printre 
facilitățile oferite se 
numără o saună, o 
piscină sezonieră în 
aer liber și o piscină 
interioară, disponibile 
la un cost 
suplimentar. Oaspeţii 
pot juca tenis la hotel. 

 

Iernuteni nr.162 - In Spatele 

Statiei "Petrom" 

Tel. 0744 771 990 

6. PENSIUNEA AN KA *** -22 de camere 
11matrimoniale- 
8cam duble  
1cam tip single 
2cam triple 
Capacitate 
cazare 
26persoane 

-restaurant, club B-dul Unirii 25,  
GPS:46.78503688147605, 
24.711736262179556 

Telefon: +40 742 428 039 

Web: http://pensiuneaanka.ro 
 

7.  PENSIUNEA 

BLANCA 

*** -11 camere 
duble din care 
2pot fi utilizate în 
regim de 
camera tripla 
3suite cu 4locuri 
1apartament cu 
6locuri 
Capacitate 
42persoane 

-băi proprii, dușuri de 
hidromasaj, internet 
cu WIFI gratuit, 
firgider (minibar), 
seif. 

Școlii nr. 9 
GPS:46.78025025337155, 
24.702319471094484 

Telefon:+40 265-512051 

0744/590.632 
Email:pensiuneablanca@yahoo.
com 
Web:http://pensiuneablanca.ro 
 

8. PENSIUNEA 

CASABLANCA 

*** -8 camere duble  
și un apartament  
Capacitate 
9persoane 
 

-tv, internet, wireless, 
telefon 

George Coşbuc 21 
GPS:46.78031972243979, 
24.697305804299162 

Telefon:+40 365 486 845,  

0788-208-890- restaurant 

0788.208.889- pensiune 

Email:rest.casablanca@yahoo.com 

Web:http://casablancareghin.ro 

9 PENSIUNEA 

HUNTER VIP 

 

*** -12camere  -internet, parcare 
proprie gratuită, loc 
de joacă și relaxare 

 
Str Gurghiului 
DJ153C, 545300 Reghin (3,10 
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km) 
Reghinul, Mures, Romania 
Telefon:0748 334 485 
Email: 
rezervari@huntervipreghin.ro 

10. PENSIUNEA IRIS DE 
TRANZIT 

-14 camere (40 
locuri) 

 Nicolae Bălcescu 48, (lângă 

Piața de Joi) 
GPS:46.77262098516345, 
24.69327370674591 

Telefon:+40 744 607 508 

Email:cristibotan@yahoo.com 

11. MOTEL ADRA DE 
TRANZIT 

3apartamente 
cu 5paturi 
7camere duble 
Capacitate 
cazare 
29persoane 

 Str Petelea 564,  
GPS:46.7562911537356, 
24.714061617851257 

Telefon:+40 744 567 270 

12.  PENSIUNEA MALIZIA DE 
TRANZIT 

-10 locuri 
-4 camere duble 
-un apartament 
 

 Strada Gurghiului 70,  
GPS:46.76852701511455, 
24.73247629757543 

Telefon:+40 766 729 143 

2.Cafenele 

1.Caffe Crinul-Str. Apalinei 12    Număr telefon :0265 513 623 

2.Dogma Pubs&Coffee- M.Viteazul 28-  Număr telefon :0744 389696 

3.Larra Cafe- M.Viteazul 24- Număr telefon :0743 114 278 

4.Liquid-cafenea/pub/ceainărie-Bdul Unirii bl 57 Număr telefon :0754 898 795 

5.Maya Bistro-restaurant/cafenea-M.Viteazul 21 Număr telefon :0745 264264 

6.Pub Clasim-cafenea/pub-Pandurilor 2 Număr telefon: 0753 891520 

7.Times Cafe-Piața Petru Maior 20 Număr telefon: 0265 511205 

8.Black & White-pub/bar-Str Spitalului, Nr. 11 Număr telefon: 0742898880 

3.Cofetării 

La Casa-cofetărie/patiserie-Piața Petru Maior 36 

Ghiocelul-cofetărie-Piața Petru Maior 47 

Pansab-cofetărie/patiserie-Republicii 15 

Fresh-cofetărie-Iernuțeni 32 

Aroma Carmaco-cofetărie-Apalinei 93 

Dacia-Iernuțeni 2-8 

Gran Pan Dor-cofetărie/patiserie/fast food -Piața Petru Maior 42 

4.Pizzerii 

Pizzeria La Taverna-pizzerie/restaurant-Pandurilor 36 Număr telefon:0756 261 255 

Restaurant Pizzerie Martyn-Izvorului 8 Număr telefon:0746 598 784 
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Restaurant Pizzerie Silva-M. Viteazul 43 Număr telefon :0764 577336 

Pizzeria Sevilla-pizzerie/restaurant-Pandurilor 2 Număr telefon :0755 453 861 

Pizzerie restaurant Ceres-Iernuțeni 1-2   

Pizzeria Milano-livrare pizza la domiciliu- Număr telefon : 0729 344 748   

 În municipiul Reghin se desfășoară numeroase ACTIVITĂȚI CULTURALE, cu tradiție,  

dintre care amintim :  

-ZIUA CULTURII NAȚIONALE - 15 ianuarie  – amplă activitate, marcată prin evocări, spectacol 

de muzică și poezie; 

-HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ  - 24 ianuarie – spectacol dedicat Unirii Principatelor Române 

- ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII – 8 martie - marcată de Primăria Municipiului Reghin printr-

un spectacol deosebit la Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară”; 

-TRADIȚII DE PAȘTE ÎN MUZEU- activitate organizată de Primăria Municipiului Reghin în 

colaborare cu  Muzeul Etnografic ”Anton Badea” în perioada premergătoare sărbătorilor pascale

  

-ZIUA TINERETULUI - 2 mai: Eveniment ce are  ca scop marcarea Zilei Naționale a Tineretului și 

atragerea unui număr cât mai mare de participanți tineri la viața cultural - artistică. 

MAIFEST- Evenimentul se organizează întotdeauna în a doua duminică din luna mai, când în 

cadrul Bisericii Evanghelice C.A. se sărbătoreşte și Ziua Mamei/Muttertag. Cu această ocazie se 

desfășoară și Serbarea școlii/ Schulfest.  

Noaptea Muzeelor- evenimentul este organizat în luna mai  de Primăria Municipiului Reghin 

în colaborare cu  Muzeul Etnografic ”Anton Badea”  

Organizarea în Parcul central municipal a Orășelului  Copiilor marchează   Ziua 

Internațională a Copilului-1 iunie 

 ZIUA EROILOR – 6 iunie  – este marcată în fiecare an  printr-un eveniment comemorativ în 

Parcul Central; 

„ZILELE REGHINENE” - evenimentul este organizat în luna iulie a fiecărui an  și  cuprinde o 

paletă foarte diversificată de acțiuni, activități, evenimente culturale, artistice, sportive ce se 

desfășoară în spațiile publice din oraș, în parcuri, piețe, în cartiere și în zona centrală. 

Evenimentul ”Zilele Municipiului Reghin” constituie un punct de atracție pentru reghineni,  

locuitorii zonelor învecinate cu municipiul nostru și pentru turiștii din țară și străinătate care  

vizitează vizitat orașul în acea perioadă. 

-Festivalul  de artă și cultură contemporană „Pădurea rotundă”-este un  eveniment 

organizat de Asociația K’Arte în parteneriat cu Primăria  Reghin și Consiliul Local Reghin ,  
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cuprinde proiecții de film european, artiști în rezidență, un concert de jazz, ateliere de artă 

pentru copii 

ZILELE CULTURII MAGHIARE - Acest eveniment oferă cetăţenilor municipiului Reghin o 

varietate de programe culturale, literare, artistice, educative și sportive prin realizarea de 

simpozioane, comemorări, prezentări de studii şi comunicări despre personalităţi ale culturii 

maghiare şi universale.  

-FESTIVALUL VĂII MUREȘULUI  - Municipiului Reghin este copartener la acest festival prin 

protocolul încheiat cu Asociația Văii Mureșului,  participând activ la desfăşurarea festivalului, cu 

expoziţii de artă şi etnografie, spectacole de muzică populară, prezentare de costume 

tradiţionale.  

-FESTIVALUL VĂII GURGHIULUI – evenimentul este organizat ca urmare a protocolului încheiat 

de Primăria Municipiului Reghin  cu Asociația Văii Gurghiului.  Municipiul Reghin prezintă , în 

cadrul satului alegoric amenajat , exponate de artă și etnografie și participă la spectacol cu artiști 

consacrați.  

-ZIUA INTERNAȚIONALĂ A VÂRSTNICILOR – 1 octombrie . Evenimentul este dedicat 

persoanelor de vârsta a III-a din Municipiul Reghin. În acest cadru se  sărbătorește și Nunta de 

Aur, pentru cuplurile care celebrează 50 de ani de căsnicie. 

-ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI – 1 Decembrie – Această zi se  marchează de municipalitate, 

printr-un spectacol deosebit organizat cu implicarea instituțiilor de cultură, a tinerilor artiști 

reghineni și ansamblurilor artistice de renume.   

 În sectorul turismului, muncipiul Reghin este printre centrele urbane cu potențial ridicat, 

datorită amplasării spațiale în culoarul Mureșului și a proximității sale în raport cu zona muntoasă. 

În mod evident, municipiul se evidențiază prin turismul cultural. 

  Reghinul,  unic prin frumusețea și istoria sa, este supranumit „Orașul viorilor”, marile săli 

de concerte din lumea întreagă răsunând de acordurile viorilor create aici. Născuţi cu darul de a 

modela cel mai nobil instrument muzical, vioara, lutierii reghineni, fie ei români, maghiari sau saşi, 

au devenit celebrii datorită artei şi sensibilităţii cu care se practică acest meşteşug. 

 Reghinul, în sine, este un oraş ce merită vizitat, dar poate constitui şi un punct de plecare 

pentru diverse drumeții în munții Călimani și Gurghiu și pentru vizitarea atracțiilor turistice din 

zonă: precum peșterile de mulaj din munții Călimani, zona Andreneasa, vârful Scaunul Domnului, 

unul dintre cele mai cunoscute puncte turistice ale defileului Mureș. Reghinul se află la doar 5 km 

în aval de zona balneară Ideciul de Jos și la o distanță de 25 km de Băile Sărate Sângeorgiu de 

Mureș.  



46 

 Reghinul poate de asemenea reprezenta un punct de pornire spre cele patru castele din 

zonă: castelul Kendy-Kemény în stil Renascentist din Brâncovenești, castelul Teleki în stil baroc 

transilvănean  de la Gornești, castelul de vânătoare de la Lăpușna, castelul Ráckóczi Bornemisza 

de la Gurghiu. 

 La 14 km de Reghin se află comuna Gurghiu  Poiana Narciselor, arie protejată întinsă pe o 

suprafaţă de trei hectare. O altă rezervaţie naturală în Gurghiu este Pădurea de Stejari Seculari 

Mociar care se întinde pe o suprafaţă de 48 ha cu stejari a căror vârste variază între 400-500 ani. 

Contribuția Centrului  de Informare și Promovare Turistică Reghin la valorificarea  

potențialului turistic a municipiului Reghin : 

1.Publicare/ redactare și reeditare materiale de promovare turistică 

 -Realizare broșură Reghin/Szászrégen/Sächsich-Regen ce conține fotografii și descrieri 

succinte cu obiectivele turistice din Reghin și împrejurimi. Broșura a fost redactată în limba 

română, maghiară și engleză și publicată în 1000 de exemplare, apărută la editura Romghid. 

 -Realizare diverse pliante în limba română și engleză cu obiective turistice din Reghin și 

diverse flyere, cărți poștale și vederi cu Reghinul. Acestea au fost utilizate la diverse evenimente 

de profil precum târguri de turism, evenimente locale și regionale cât și în cadrul Centrului de 

Informare și Promovare Turistică pentru a fi înmânate vizitatorilor și turiștilor care au solicitat 

informații despre obiectivele turistice din Reghin (pentru anul 2018 numărul  vizitatorilor Centrului  

de Informare și Promovare Turistică a depășit 3000 de persoane). 

2.Promovarea Reghinului pe plan local, regional, national 

       Pe plan local, în incinta Centrului de Informare și Promovare Turistică s-a asigurat punerea la 

dispoziţia turiştilor a materialor de promovare locale și regionale, precum pliante, ghiduri turistice, 

hărţi, broşuri şi reviste și totodată s-a realizat consilierea vizitatorilor și turiştilor în alegerea 

diverselor produse turistice locale. Informațiile oferite vizitatorilor se referă, cu prioritate, la 

obiectivele turistice din oraș  dar și la obiectivele și traseele turistice  din zonele învecinate şi la 

posibilităţile de agrement, precum şi la baza turistică existentă în regiune și țară. 

      - Documentare și completare bază date cu diverse materiale și fotografii realizate de Centrul 

de Informare Turistică pentru diversele rubrici ale aplicației Reghin City App lansată de Municipiul 

Reghin în anul 2018. 

 Cu scopul promovării aplicației Reghin City App și a rubricii de producători locali din cadrul 

aplicației, în data de 6 iunie 2018 s-a organizat în colaborare cu producătorul și artizanul local 

Adrian Burian, în inicinta Centrului de Informare și Promovare Turistică Reghin, evenimenul 

„Producători și artizani locali” - atelier de pictură pe jucării lemn, participanți fiind un grup copiii de 
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la Așezământul social Casa Maria II Reghin. 

 -Redactare diverse materiale/ articole pentru Asociația Visit Mureș din Cadrul Consiliului 

Județean Mureș pentru a contribui la promovarea obiectivelor din Reghin și împrejurimi prin 

intermediul site-ului visit-mureș.ro 

 -Completare și actualizare bază de date pentru turismreghin.ro pentru oferirea unor 

informații corecte vizitatorilor site-ului și creșterea numărului de utilizator și implicit al traficului pe 

site. 

 -Pe plan regional prin participare la Festivalul Văii Mureșului (28-29 iulie) și Festivalul Văii 

Gurghiului (17-19 august), Centrul de Informare și Promovare Turistică Reghin a pus la dispoziție 

materiale de promovare cu municipiul Reghin ce au fost înmânate oficialităților, cât și vizitatorilor 

interesați. 

        -Pe plan național, obiectivele turistice din municipiul Reghin și împrejurimi au fost promovate 

în cadrul celor două Târguri de Turism ale României organizate la București în februarie 2018 și 

noiembrie 2018. În cadrul acestor târguri de turism s-a colaborat cu Consiliul Județean și cu 

Centrele de Informare Turistică din județul Mureș pentru a prezenta într-o formulă închegată 

atracțiile județului nostru la standul „Visit Mureș”. 

 3. Oferirea de servicii de ghidaj în Reghin și în țară vizitatorilor și turiștilor 

      Centrul de Informare și Promovare Turistică oferă, pe lângă consiliere, și servicii de ghidaj 

realizate de ghizii naționali și locali. Aceste servicii de ghidaj au fost solicitate în decursul anului 

2018 în special de turiști străini care au fost interesați să descopere arta lutieritului, dar s-a reușit 

și promovarea zonei și prin intermediul bloggerilor de turism din țară care au vizitat atracțiile 

județului Mureș și implicit Reghinul în cadrul unei acțiuni de promovare turistică a județului, 

inițiate de Asociața Visit Mureș. La următoarele date s-au efectuat ghidaje în oraș și țară: 5 aprilie 

- tur ghidat  vizită fabrica de viori Hora - grup belgieni; 12 iulie- tur ghidat oraș pentru turiști din 

Canada; 13 - 14 iulie - tur ghidat zona Maramureș pentru grup delegați din Ungaria, Polonia, Rep. 

Moldova și Slovacia; 30 iulie - tur oraș și tur ghidat la atelier lutieri - grup elvețieni; 17 octombrie - 

tur ghidat și vizită la fabrica de viori Gliga Companies pentru grup blogeri turism și Asociația Visit 

Mureș. 

4. Colaborare cu instituțiile de învățământ din municipiul Reghin pentru desfășurarea de 

activități cu tematică turistică în cadrul Centrului de Informare și Promovare Turistică 

Reghin 

               Centrul de Informare și Promovare Turistică a desfășurat o serie de activități cu profil 

turistic cu scopul promovării și cunoașterii obiectivelor turistice de către comunitatea locală. 
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Programul „Școala Altfel” s-a dovedit o bună oportunitate pentru desfășurarea acestui gen de 

activitate în colaborare cu instituțiile de învățâmânt din municipiul Reghin.   

 27 martie – activitate cu clasa a VII-a de la Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” 

având ca subiect atracțiile turistice din Reghin și împrejurimi în cadrul programului „Școala Altfel”. 

 31 mai – atelier despre obiectivele turistice din Reghin și împrejurimi având ca finalitate 

realizarea unor desene cu decrieri în limba engleză de către elevii Cercului de Limba Engleză de 

la Palatul Copiilor – Structura Reghin. 

 5 iunie – Treasure Hunt cu tematică Centenar cu elevii Liceului Tehnologic „Lucian Blaga”, 

clasa a X-a – a presupus parcurgerea unui traseu urban pe baza unor indicii în urma căruia elevii 

au descoperit orașul și personalitățile reghinene. Cele 5 echipe participante au fost premiate la 

finalul turului. 

 3 octombrie – „Ora de geografie... altfel” cu elevi din claselor V-VIII ai Școlii Gimnaziale 

„Alexandru Ceușianu”, aceștia au descoperit elemente de geografie locală și obiective turistice 

din municipiul Reghin prin orientare pe hartă. 

 15 octombrie – Activități turistice și de orientare pe hartă alături de elevii clasei a IX-a de la 

Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” desfășurate în cadrul programului „Școala Altfel”. Elevii au 

participat și la o vânătoare de comori pe echipe, iar la final s-au mobilizat grupându-se în cifra 

100 pentru a marca Centenarul Marii Uniri. 

 19 octombrie – Elevii clasei a IX-a de la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” au participat la o 

vânătoare de comori pe echipe în care au redescoperit orașul, au realizat trasee turistice și 

activități de orientare pe hartă în cadrul programului Școala Altfel. 

 23 octombrie – activități de orientare pe hartă, identificarea și localizarea obiectivelor 

turistice și a diverselor străzi din municipiul nostru, dar și crearea unor trasee turistice, toate 

realizate cu elevii clasei a IV-a de la Școala Gimnazială „Augustin Maior”. 

 20 decembrie – Cu ajutorul imaginilor și a hărții, obiectivele turistice din Reghin au fost 

descoperite și de micuții din clasa pregătitoare de la secția germană a Școlii Gimnaziale 

„Augustin Maior” în cadrul programului Școala Altfel. 

5. Participare la diverse activități și evenimente pe plan local 

 Evenimentele desfășurate pe plan local au reprezentat o oportunitate pentru implicarea 

Centrului de Informare Turistică într-o serie de activități care acoperă o gamă largă de domenii de 

activitate: culturale, sociale, ecologice etc. Iată câteva exemple: 1 iunie - participare cu stand 

propriu și cu activitatea „Să ne orientăm pe hartă”  în cadrul evenimentului Orășelul Copiilor din 

Parcul Central Reghin. Activitatea a avut drept scop principal cunoașterea și recunoașterea 
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obiectivelor turistice din oraș de către copiii participanți și învățarea orientării pe hartă; 9 - 15 iulie 

- prezență în echipa de organizare a evenimentului Zilele Reghinene organizate de Primăria și 

Consiliul Local Reghin; 14 septembrie - participare la evenimentul Let`s Do It Romania, Ziua 

Națională a Curățeniei; 20 septembrie - 2 octombrie - prezență în echipa de organizare a 

evenimentului Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice organizată de Primăria și Consiliul 

Local Reghin; 1 decembrie - participare și contribuție la organizarea și desfășurarea 

evenimentelor cultural-artistice dedicate Centenarului Marii Uniri; 4 - 6 decembrie - organizarea 

evenimentului Fulgi de Nea; 17 - 19 decembrie - organizare și participare la evenimentul Vin 

Colindătorii; 20 - 21 decembrie - participare la acțiunea Autobuzul lui Moș Crăciun. 

 

IX. BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REGHIN  

1.VENITURI ȘI CHELTUIELI LA BUGETUL LOCAL  

   VENITURILE -s-au realizat astfel:                 -LEI-                                                                                                                                  

Denumire indicator Prevederi 
bugetare  

initiale 2018 

Prevederi 
bugetare  
definitive 

2018 

Încasări 
realizate la 
31.12.2018 

Grad de 
realizare  

( % ) 

 VENITURI TOTAL 58.289.000 58.257.000 53.562.661 91,94 

A) Sectiunea de funcţionare 45.317.000 52.045.000 49.019.961 94,19 

Venituri proprii 32.741.000 36.045.000 33.215.002 92,15 

Venituri curente 45.277.000 51.822.000 48.986.470 94,53 

a) Venituri fiscale 44.450.000 49.354.095 46.845.014 94,92 

a1) Impozit pe venit, profit și 
 câstiguri din capital, din care 

14.628.000 15.773.095 15.314.894 97,10 

Impozit pe veniturile din transferul 
 proprietaţilor imobiliare 

496.000 496.000 38.232 7,71 

Cote  și sume defalcate din impozitul 
pe venit 

14.132.000 15.277.095 15.276.662 100,00 

a2) Impozite şi taxe pe proprietate 13.672.000 14.177.000 12.501.065 88,18 

a3) Impozite şi taxe pe bunuri si 
 servicii 

15.750.000 19.004.000 18.725.857 98,54 

a4) Alte impozite şi taxe fiscale 400.000 400.000 303.198 75,80 

b) Venituri nefiscale 827.000 2.467.905 2.141.456 86,77 

b1) Venituri din proprietate 2.700.000 2.912.000 2.050.699 70,42 

b2) Vanzâri de bunuri şi servicii -1.873.000 -444.095 90.757 - 

c) Subvenţii 40.000 223.000 33.491 15,02 
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Subventii de la alte nivele ale 
 administraţiei publice 

40.000 223.000 33.491 15,02 

B) Secţiunea de dezvoltare 12.972.000 6.212.000 4.542.700 73,13 

Venituri proprii 7.621.000 6.170.000 4.502.016 72,97 

Venituri curente 6.115.000 4.534.000 3.079.000 67,91 

I.Venituri fiscale - - - - 

II.Venituri nefiscale din 
 care: 

6.115.000 4.534.000 3.079.000 67,91 

Vânzări de bunuri şi servicii 6.115.000 4.534.000 3.079.000 67,91 

III. Venituri din capital 1.506.000 1.636.000 1.423.016 86,98 

IV. Sume din excedentul bugetar al 
anului 2017 utilizate pentru  finant. 
chelt. sectiunii  de  dezvoltare 

- - - - 

V. Subventii din care 5.351.000 42.000 40.684 96,87 

Subvenţii de la alte nivele ale 
 administraţiei publice 

5.351.000 42.000 40.684 96,87 

Faţă de prevederile bugetare anuale la venituri pentru anul 2018 care sunt  în sumă de 

58.257.000 lei, veniturile  încasate au fost în sumă de 53.562.661 lei, realizându-se în proporție 

de 91,94 %. Veniturile reprezentate de prelevările de la bugetul statului  la bugetul local se 

realizează pe măsura transferării acestor sume de la bugetul de stat la bugetul local. 

CHELTUIELILE -pe sectiuni și pe capitole bugetare se prezintă astfel: 

                                                                                                                         -LEI- 

Nr. 
Crt. 

Denumirea indicatorului Prevederi 
bugetare  
initiale 2018 

Prevederi 
bugetare  
definitive  
2018 

Plăţi 
efectuate  

 la 
31.12.2018 

Grad de 
realizar
e (%) 

 TOTAL CHELTUIELI 58.980.000 58.948.000 53.760.482 91,20 

 A) Secţiunea de funcţionare 45.317.000 52.045.000 48.730.095 93,63 

1 Autorităţi executive 11.262.000 12.369.000 11.727.305 94,81 

2 Alte servicii publice generale  1.235.000 795.000 760.356 95,64 

3 Tranzacţii privind datoria 

 publică şi împrumuturi 

500.000 951.000 950.204 99,92 

4 Ordine publică și siguranța 

 națională 

9.000 9.000 6.317 70,19 

5 Învăţământ  4.779.000 6.192.000 5.429.502 87,68 

6 Sănătate 1.362.000 1.408.000 1.234.407 87,67 
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7 Cultură,recreere, religie, sport 8.757.000 10.078.000 9.413.688 93,41 

8 Asigurări şi asistenţă socială 6.451.000 6.709.000 6.620.576 98,68 

9 Locuinţe, servicii şi 

 dezvoltare publică 

896.000 1.241.000 1.028.357 82,87 

10 Protecţia mediului 3.425.000 4.797.000 4.465.457 93,09 

11 Combustibil si energie - 35.000 34.465 98,47 

12 Transporturi 6.541.000 7.374.000 6.973.233 94,57 

13 Alte actiuni economice 100.000 87.000 86.228 99,11 

 B) Sectiunea de dezvoltare 13.663.000 6.903.000 5.030.387 72,87 

1 Autorităţi executive 769.000 1.620.000 1.195.589 73,80 

2 Alte servicii publice generale - - - - 

3 Ordine publică și siguranță 

 națională 

38.000 38.000 - - 

4 Învăţământ  3.482.000 132.000 116.886 88,55 

5 Sănătate 980.000 447.000 126.533 28,31 

6 Cultură,recreere, religie, sport 819.000 19.000 17.315 91,13 

7 Asigurari și asistentă socială 13.000 3.000 2.798 93,27 

8 Locuinţe, servicii şi 

 dezvoltare publică 

2.934.000 569.000 514.534 90,43 

9 Protecţia mediului  712.000 535.000 135.797 25,38 

10 Transporturi 3.916.000 3.540.000 2.920.935 82,51 

       

 Executia cheltuielilor dupa pondere și grad de realizare se prezintă astfel : 

                                        

-LEI- 

Nr. 
crt 

Denumirea 
indicatorului 

     Prevederi bugetare    
definitive 2018 

      Plati efectuate  
      la 31.12.2018 

Grad de 
realizare 

(%) Suma Pondere în 
total (%) 

Suma Pondere 
în total 
(%) 

 Cheltuieli total, din  

care : 

58.948.000 100,00 53.760.48

2 

100,00 91,20 

1 Autorităţi executive 13.989.000 23,73 12.922.89

4 

24,04 92,38 
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2 Alte servicii publice 
generale 

795.000 1,35 760.356 1,41 95,64 

3 Tranzacţii privind  
datoria 
 publică şi împrumuturi 

951.000 1,61 950.204 1,77 99,92 

4 Ordine publică 47.000 0,08 6.317 0,01 13,44 

5 Învăţământ  6.324.000 10,73 5.546.388 10,32 87,70 

6 Sănătate 1.855.000 3,15 1.360.940 2,53 73,37 

7 Cultură, recreere, 
religie,sport 

10.097.000 17,12 9.431.003 17,54 93,40 

8 Asigurări şi asistenţă 
socială 

6.712.000 11,39 6.623.374 12,32 98,68 

9 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică 

1.810.000 3,07 1.542.891 2,87 85,25 

10 Protecţia mediului 5.332.000 9,05 4.601.254 8,56 86,30 

11 Combustibili si energie 35.000 0,06 34.465 0,06 98,47 

12 Transporturi 10.914.000 18,51 9.894.168 18,41 90,65 

13 Alte acțiuni economice 87.000 0,15 86.228 0,16 99,11 

   

  Execuţia cheltuielilor  pe feluri de cheltuieli, se prezintă astfel:     

                       -LEI- 

Nr. 
crt 

Denumire Prevederi 
bugetare  

initiale 2018 

Prevederi 
bugetare  
definitive 

 2018 

Plati 
efectuate la 
31.12.2018 

Grad de 
realizare 

% 

 Cheltuieli totale, din care: 58.980.000 58.948.000 53.760.482 91,20 

 a) secţiunea de 

functionare 

45.317.000 52.045.000 48.730.095 93,63 

1 Cheltuieli salariale 18.999.000 19.147.000 18.846.662 98,43 

2 Cheltuieli cu bunuri si 

servicii 

17.437.000 22.264.817 19.791.369 88,89 

3 Dobânzi 500.000 951.000 950.204 99,92 

4 Subvenţii 450.000 585.000 484.465 82,81 

5 Transferuri între unităţi ale 

 administraţiei publice 

755.000 1.215.000 1.081.377 89,00 

6 Asistenta socială 2.704.000 2.926.000 2.893.225 98,88 

7 Alte cheltuieli 2.914.000 3.693.000 3.483.480 94,33 
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8 Rambursări  de credite 1.723.000 1.813.000 1.810.104 99,84 

9 Fond de rezervă 410.000 - - - 

10 Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate in 

anul curent 

-575.000 -549.817 -610.791 111,09 

 b) secţiunea de dezvoltare 13.663.000 6.903.000 5.030.387 72,87 

1 Transferuri între unităţi ale 

 administraţiei publice 

400.000 420.000 288.310 68,65 

2 Alte transferuri  113.000 166.000 165.438 99,66 

3 Cheltuieli de capital 13.150.000 6.322.762 4.763.708 75,34 

4 Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate in 

anul curent 

- -5.762 -187.069 3246,60 

Diferenţa între prevederile anuale din buget la venituri mai mici (58.257.000 lei) şi 

prevederile anuale din buget la cheltuieli mai mari (58.948.000 lei ) o reprezintă excedentul 

bugetului local din anul 2017, în sumă de 691.000 lei, care se cuprinde în buget doar la cheltuieli 

și se utilizează la investiţii, asa cum a fost aprobat prin H.C.L. nr. 2/2018. 

Faţă de prevederile bugetare anuale la cheltuieli pentru 2018 care sunt în sumă de 

58.948.000 lei, cheltuielile realizate (plăţile efectuate) sunt în sumă de 53.760.482 lei  

reprezentând 91,20 %. 

  Astfel la sfârșitul anului  2018, diferenţa dintre veniturile încasate în sumă de                                    

 53.562.661 lei  și plăţile efectuate în sumă de 53.760.482 lei reprezintă deficit total al 

 bugetului local  în sumă de     197.821 lei , care pe cele două secţiuni se prezintă  astfel 

  -la secţiunea de funcţionare: 49.019.961 lei  încasări –48.730.095 lei plăţi = 289.866 lei excedent 

-la secţiunea de dezvoltare : 4.542.700 lei încasări – 5.030.387 lei plați = 487.687  lei deficit  

 În baza H.C.L. nr.1/8.01.2019 s-a aprobat acoperirea deficitului în sumă de 487.687 lei de 

la secțiunea de dezvoltare din excedentul anului 2017 care a fost în sumă de 691.370 lei, 

rezultând apoi  excedent de 203.683 lei (691.370 lei – 487.687 lei) la această secțiune. 

 În baza H.C.L. nr.2/8.01.2019 s-a aprobat ca excedentul total (289.866 lei de la secțiunea 

de funcționare + 203.683 lei de la secțiunea de dezvoltare) de 493.549 lei să fie utilizat în anul 

2019 pentru finanțarea cheltuielilor de la secțiunea de dezvoltare-pentru investiții. 
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2. FINANȚAREA DE LA BUGETUL LOCAL A ASOCIAȚIILOR CARE PRESTEAZĂ ÎN 

MUNICIPIUL REGHIN  ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII 

 1.Asociaţia Filantropia Ortodoxă  

-Centrul de Criză „Sf. Andrei” -16.250 lei 

-Asistenţă medicală la domiciliu-92.435 lei 

 2.Asociaţia  Filantropia  Ortodoxă  

-Casa de tip Familial MARIA I-casă de tip familial -30.000 lei 

- Casa Maria II-centrul de zi-56.400 lei 

     -casă de tip rezidențial 40.125 lei  

 3.Asociaţia Casa DIO -Centru de diaconie și didactic religios-101.000 lei  

 4.Asociaţia  Caritas -Centrul de Ingrijire si Asistenţă Medicala la domiciliu-33.600 lei  

 5. Asociaţia Găzduirea Iernuţeanca -Adăpost pentru oamenii străzii-21.170 lei 

 6. Asociația Diakonia-asistență medicală la domiciliu-88.900 lei  

TOTAL : 479.880 LEI  

3. FINANȚAREA DE LA BUGETUL LOCAL A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL 

REGHIN 

Fonduri alocate în vederea igienizării școlilor și efectuarea reparațiilor diverse:  

Liceul „Petru Maior” -117.000 lei 

Liceul „Lucian Blaga”-71.000 lei 

Liceul „Ioan Bojor”-46.000 lei 

Școala gimnazială „Alexandru Ceușeanu”-79.000 lei 

Școala gimnazială „Augustin Maior”-242.000 lei 

Școala gimnazială „Florea Bogdan”-46.000 lei 

Școala gimnazială nr.4-Apalina-23.000 lei 

Grădinița cu program prelungit nr.4 (de care aparțin grădinițele  GPP4, GPP3, GPP2, GPN3 și 

GPN7 )-85.000 lei 

Grădinița cu program prelungit nr.5 ( de care aparțin grădinițele GPP1, GPN2,  GPN1,  GPN4,  

GPN5)-58.000 lei 

TOTAL 767.000 LEI 
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Investițiile realizate la instituțiile de învățământ:  

-Liceului „Petru Maior”  i-au fost alocați 12.000 lei pentru achiziționarea unui sistem de 

supraveghere video pentru examenul de bacalaureat  

Liceul “Lucian Blaga” a fost dotat cu o imprimantă performantă în valoare de 15.000 lei   

Școlii Gimnaziale  „Augustin Maior” i-au fost alocati 7.000  lei pentru achiziționarea unui copiator 

performant  

-Grădinița cu Program Prelungit nr.5 a fost dotată cu un sistem antiefracție și alarmare în valoare 

de 14.000 lei .  

-La grădinița cu Program Normal nr.3 s-au efectuat lucrări de  înlocuirea a geamurilor termopan 

în valoare de 84.000 lei. 

TOTAL 132000 lei  

Investiții în curs de realizare: 3.376.000 lei  

Burse pentru elevi: 610.343 lei  

4.FINANȚAREA DE LA BUGETUL LOCAL A SPITALULUI MUNICIPAL  “DR. EUGEN 

NICOARĂ” 

Fonduri alocate în vederea  efectuării reparațiilor diverse:-56.377 lei   

Investiții: -270.746 lei  

În anul 2018 Spitalul municipal a definitivat proceduri de achiziție publică în urma cărora a 

încheiat o serie de contracte de lucrări și investiții care au fost finanțate  cu suma de 270.746 lei 

din Bugetul Local al municipiului Reghin, cât și din fondurile proprii ale Spitalului.  

-1 contract de lucrări de investiții pentru Schimbare de destinație clădire garaje în spațiu de 
sterilizare centralizată în valoare de 161.840,00 lei , din Venituri proprii și Bugetul Local. 
 1 contract de investitii de lucrări de instalare sistem de alarmă de incendiu în clădirile: secția 

contagioase, Farmacie, Magazia Tehnică, Compartiment ORL, Clădire portari, Stația de 
Servere și Sterilizare. În valoare de 79.301,31 lei, din Bugetul Local. 

 1 contract de investiții de lucrări de proiectare și execuție fibră optică pentru rețea de 
calculatoare, în valoare de 63.887,50 lei, din Bugetul Local. 

 1 contract de investiții de lucrări de montare a unei stații de clorinare la rezerva de apă a 
spitalului, în valoare de 49.995,47 lei, din Bugetul Local. 

 1 contract de investiții de lucrări de extindere a rețelei de oxigen în valoare de 57.715,00 lei, 
din Bugetul Local. 

 1 contract de lucrări de montare a două bariere acces auto în valoare de 15.830,57 lei din 
Venituri Proprii. 

 1 contract de reparații curente la fațada clădirii Laborator în valoare de 29.532,00 lei, din 
Venituri proprii și Bugetul Local. 

 1 contract de reparații curente la fațada clădirii ORL în valoare de 41.205,35 lei , din Venituri 
proprii și Bugetul Local. 

 1 contract de reparații curente la gardul de împrejmuire a spitalului în valoare de  25.892,16 lei 
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(de pe str. Cerbului), din Venituri proprii și Bugetul Local. 
 1 contract de reparații curente de hidroizolații la acoperisul cabinetului dermatologie din 

cartierul Mihai Viteazul în valoare de 8.737,93 lei 
 1 contract de reparații curente a două centrale termice CMI 800 și emiterea buletinului de 

verificare în valoare de 7.134,05 lei. 
 2 contracte de furnizare servere+licență în valoare de 19.999,55 lei și 19.560,03 lei 
 1 contract de prestări de servicii de proiectare pentru întocmirea documentației pentru 

obtinerea certificatului de urbanism pentru construirea unei clădiri demontabile pentru centrale 
termice individuale pentru clădirea principală și secția Obstetrică- Ginecologie - în valoare de 
8.092,00 lei , din Bugetul Local. 

 1 contract de prestări de servicii pentru implementarea cerințelor de conformare a 
Regulamentului nr. 679/2016 GDPR privind prelucrarea datelor cu character personal și privind 
libera circulație a datelor în valoare de 28.560,00 lei. 

 2 Acorduri cadru de furnizare reactivi în valoare de 235.928,21 lei și 24.764,33 lei. 
 4 Acorduri cadru de furnizare medicamente în valoare totală de 611.847,08 lei. 
 1 contract de furnizare Soft pagina WEB pentru programări On-line a bolnavilor în 

ambulatoriile de specialitate în valoare de 4.000,00 lei din Bugetul Local. 
 1 contract de furnizare de energie electrică pentru spital în valoare de 267.734,00 lei 
 1 contract de furnizare de gaze naturale pentru spital în valoare de 467.578,60 lei 
 1 contract de furnizare SISTEM INFORMATIC PENTRU STOCAREA, ARHIVAREA ȘI 

VIZUALIZAREA IMAGINILOR ÎN VALOARE DE 75.000,00 LEI. 
 12 contracte de furnizare de aparatură medicală în valoare totală de 249.246,21 lei 
 2 contracte de furnizare de oxigen medicinal (oxigen lichefiat și oxigen comprimat în butelii), în 

valoare de 133.647,00 lei 

Nrc Denunire UM Cantitate Pret unitar  Valoare  

1 Patură cu sistem de incalzire Buc 1,00 8963,08 8963,08 

2 

Aparat pentru determinarea 
nivelului de murdărie a 
suprafețelor (tip  Lumitester) 

Buc 1,00 6485,50 6485,50 

3 Stație includere parafină Buc 1,00 18540,20 18540,20 

4 ECG 6 canale Buc 3,00 2677,34 8032,02 

5 

Targă transport pacienți pt. 
CPU 

Buc 1,00 12017,81 12017,81 

6 Pompă de perfuzie Buc 1,00 2499,00 2499,00 

7 ECG 12canale Buc 1,00 11126,50 11126,50 

8 

MASINA DE SPĂLAT ȘI 
DEZINFECTAT 
INSTRUMENTAR 

Buc 1,00 88298,00 88298,00 

9 Defibrilator Buc 1,00 28560,00 28560,00 

10 Linie Micrometodă  Buc 1,00 35938,00 35938,00 

11 Pompă de perfuzie Buc 8,00 3168,38 25347,00 

12 Termostat de laborator Buc 1,00 3439,10 3439,10 

     249246,21   
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5. ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR DE LA BUGETUL LOCAL  UNITĂȚILOR DE CULT   

DIN MUNICIPIUL REGHIN  

Nr.  
crt. 

Denumirea unității de cult Descrierea pe scurt a proiectului Valoarea finanțării 

acordate  -lei- 

1 Parohia Ortodoxă Sfântul Lazăr 
Reghin 

Înlocuire pardoseală  12.500 

2 Parohia Ortodoxă Înălțarea 
Domnului Reghin 

Înlocuire jgeaburi, burlane 12.500 

3 Parohia Ortodoxă Sfinții Împărați 
Constantin și Elena 

Execuție strane, închinătoare, suporturi 
icoane, scaune arhierești 

12.500 

4 Parohia Greco Catolică Apalina Înlocuire Ferestre 12.500 

5 Parohia Reformată Reghin II Reparații casa mortuară 12.500 

6 Parohia Reformată Iernuțeni Înlocuire ușa principală de acces în 
biserica, lucrări la instalația de încălzire 

12.500 

7 Parohia Ortodoxă Sfântul 
Gheorghe Reghin 

Reabilitarea sistemului de încălzire al 
bisericii 

12.500 

8 Parohia Reformată I Reghin Reparații casa mortuară 12.500 

9 Parohia Reformată Apalina Schimbarea parțială a geamurilor bisericii 12.500 

10 Parohia Greco-Catolică Reghin Reparații finisaje și amenajări în interiorul 
bisericii 

12.500 

11 Biserica Penticostală Betel 
Reghin 

Reparații și amenajări interiorul lăcașului de 
cult 
 

12.500 

12 Parohia Ortodoxă Română 
Apalina 

Refacerea sistemului de încălzire centrală a 
bisericii 

12.500 

13 Parohia Ortodoxă Sfânta Treime 
Reghin 

Construcția bisericii cu hramul Marii Martiri 
Brâncoveni 

12.500 

14 Biserica Adventista de Ziua a 
Șaptea 

Lucrări de izolații exterioare, tencuieli la 
lăcașul de cult 

12.500 

15 Parohia Grecocatolică Iernuțeni Lucrări de reparații tencuieli interioare și 
exterioare ale bisericii 

12.500 

16 Parohia Romano-Catolică Reghin Lucrări de drenaj și reparații trotuare la 
zidurile bisericii 

12.500 

17 Biserica Adventistă Reghin Instalare echipamente HVAC-aer 
condiționat in lăcașul de cult 

12.500 

18 Parohia Evangelică CA Reghin Lucrări de restaurare elemente din piatră la 
biserica - monument istoric 

12.500 

19 Parohia Ortodoxă Sfântul Nicolae 
Reghin 

Înlocuire aparate defecte de aer condiționat 
în biserica 

12.500 

20 Parohia Ortodoxă Română 
Iernuțeni 

Lucrări de reparații curente la capela 
mortuară din cimitirul Iernuțeni 

12.500 

TOTAL   250.000 lei 
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6. FINANȚAREA ASOCIAȚIILOR CULTURALE ȘI SPORTIVE DIN MUNICIPIUL REGHIN     

Nr. 

crt. 

Beneficiarul proiectului /programului finanțat Valoarea finanțării decontate  -lei- 

1 Asociația Sportivă de Arte Marțiale „RED DRAGON FIGHT CLUB” 26684 

2 Clubul Sportiv Master Karate Do Reghin,  30510 

3 Asociația Club Sportiv Viitorul Reghin 44750 

4 Asociația Club Sportiv Sporting Reghin  19705 

5 Asociația Club Sportiv BEST KIDS Reghin  21055 

6 Asociația Clubul Sportiv Voința Sebastiano 24600 

7 Asociația Clubul Sportiv Campionul  4820 

8  Asociația Teleios   18424 

9 Asociația Ioan Bojor  6287 

10 Filiala Reghin a fundației Creștine Diakonia  3942 

11 Parohia Ortodoxă Română Iernuțeni 1347 

12 Fanfara Reghin 50000 

13 Forumul Germanilor  12000 

14 Asociația K Arte 10000 

15 Asociația Comunității Văii Gurghiului 40000 

16 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a  Văii Mureșului 15000 

17 Asociația Csillac 31800 

19  Asociația Bad Boy 12000 

20 Asociația Persoanelor cu dizabilități 7000 

21 Fundația  Comunitară Mureș 9250 

22 Asociația Culturală Kemeny Janos 2000 

23 Asociația Astra 20580 

24 Asociația Advent Kindergarden  10191,51 

TOTAL  421945,51 

 

7. INVESTIȚII DERULATE ÎN ANUL 2018 
În anul 2018  s-au încheiat 82 de contracte de achiziţie publică,  s-au elaborat 400 de comenzi și 

s-au organizat 8 proceduri de achiziții prin intermediul sistemului electronic SEAP .  

În acest an s-a realizat construirea intersecției cu sens giratoriu a străzilor Iernuțeni -

Gurghiului în valoare de 525184 lei. 

În cursul anului 2017 au fost semnate contracte de lucrări în valoare totală de 1432255 lei, 

care au fost realizată în anul 2018, după cum urmează: lucrări de modernizare pentru 

străzile Cimitirului și Margaretelor, lucrări de proiectare și execuție,  relocarea conductei  

de transport al apei pe strada Ierbuș.  
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S-au efectuat lucrări de extinderea a rețelei de apă  și branșamente pe strada Simion 

Bărnuțiu și Koos Ferencz în valoare de 133.606 lei și de asemenea lucrări de semnalizare 

rutieră în Municipiul Reghin în valoare de 135.665 lei.  

S-a relocat conducta de apă care alimentează rețeaua de apă a Municipiului Reghin  în vederea 

construirii unui bloc de locuințe sociale, pe strada Ierbuș. 

S-a achiziționat un sistem de semaforizare în cartierul Unirii în valoare de 101.419 lei, pentru 

asigurarea circulației cetățenilor, unde a fost amplasat și un sens giratoriu provizoriu. 

În anul 2018 pentru activități recreative ,cetățenii Municipiului Reghin au beneficiat de un 

Patinoar artificial demontabil cu suprafață de 540 mp (18 m x 30 m) iar serviciile de închiriere 

au însumat  144.267 lei;  

Pentru siguranţa şi fluidizarea circulaţiei s-au realizat marcaje rutiere  și premarcaje pe 

străzile din Municipiul  Reghin în valoare totală de 102511 lei; 

 S-au realizat lucrări de extindere și montarea de lămpi de iluminat cu LED  pe străzile 

Susenii Noi, Ioan Marinovici, Apalinei și Iernuțeni în valoare totală de 75.500 lei; 

 Au fost finalizate lucrările de modernizare a străzii Muncitorilor din Municipiul Reghin, rezultând  

o  rețea de canalizare și  apă nouă, precum și o structură carosabilă nouă. 

 S-au realizat lucrări de reparații și întreținere a străzilor Caraiman, Iernuțeni, Crizantemelor, 

Crinului, Cerbului sub Pădure, Semănătorilor, Grâului, Bartok Bela, Rudolf Regeny. 

În anul 2018 din bugetul local s-au alocat 767.000 lei pentru reparaţii şi igienizări la licee, şcoli 

şi grădiniţe. 

Fonduri europene 

S-au scris și încărcat în sistemul electronic MySMIS 8 proiecte pentru accesarea de fonduri 

europene. Acestea fiind: 

-Cod Smis 121943 - ASIGURAREA MOBILITĂŢII ÎN MUNICIPIUL REGHIN, JUDEŢUL MUREŞ - 

Înregistrat 21432/20-06-2018  

-Cod apel: POR/186/3/2/Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de 

mobilitate urbană durabilă/2/Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile 

de mobilitate urbană durabilă 

-Cod Smis 124122 - CREȘA ”SPIRIDUȘII VESELI” (schimbare destinație din școală în creșă, 

modernizare, extindere și dotare) - Înregistrat 23243/04-07-2018  

-Cod apel: POR/316/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și 

învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 

sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului 
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obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului 

-Cod Smis 124706 - Extinderea, reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu Program 

Prelungit nr. 2 din Municipiul Reghin, județul Mureș - Înregistrat 23284/04-07-2018 

-Cod apel: POR/316/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și 

învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 

sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului 

obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului 

-Cod Smis 124798 - Modernizarea și dotarea Liceului tehnologic Petru Maior (învățământ 

primar și gimnazial) din municipiul Reghin, județul Mureș  

-Cod apel: POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și 

învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 

sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului 

obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului 

-Cod Smis  124754 - Modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 3 din 

Municipiul Reghin, județul Mureș - Înregistrat  23261/04-07-2018 

-Cod apel: POR/316/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și 

învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 

sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului 

obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului 

-Cod Smis 124798 - Modernizarea și dotarea Liceului tehnologic Petru Maior (învățământ 

primar și gimnazial) din municipiul Reghin, județul Mureș - Înregistrat  Înregistrat  23991/09-

07-2018 

-Cod apel: POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și 

învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 

sistemului/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului 

obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului 

-Imbunatatirea calitatii vietii populatiei din Municipiul Reghin – Reabilitarea, modernizare și 

dotarea Parcului Tineretului și Muzeul de Științe Naturale „Ștefan Koll” – modernizare, 

extindere , reabilitare și dotare”. 

-Cod Apel : POR/381/13/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din 

România /1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România. 

-Extinderea, reabilitarea și dotarea Școlii Gimnaziale Florea Bogdan și modernizarea străzii 

Apalinei din Municipiul Reghin, județul Mureș 



61 

Cod Apel : POR/381/13/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii 

din România/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din 

România. 

X. SIGURANȚA CETĂȚEANULUI  

X.1.ACTIVITATEA POLIȚIEI MUNICIPIULUI REGHIN  

Echipa managerială a Poliţiei Municipiului Reghin a urmărit gestionarea cu responsabilitate a 

activităţii, având ca obiectiv general dezvoltarea şi adaptarea funcţională a capacităţii poliţiei 

municipale pentru a răspunde cât mai bine aşteptărilor cetăţenilor în asigurarea climatului de 

siguranţă publică. 

Pentru obţinerea acestui rezultat, s-au urmărit câteva obiective sectoriale: 

 ○ reducerea criminalităţii şi a temerilor populaţiei legate de aceasta; 

 ○ creşterea gradului de siguranţă publică a cetăţeanului; 

 ○ îmbunătăţirea calităţii serviciului poliţienesc; 

 ○ apropierea de comunitate / creşterea nivelului de încredere a populaţiei în prestaţia 

poliţistului. 

 Un obiectiv distinct l-a constituit consolidarea parteneriatului poliţie-autorităţi locale, în 

interesul cetăţeanului. În scopul atingerii acestui obiectiv a fost încheiat un protocol de cooperare 

pentru aplicarea Proiectului de interes public „operativitate în intervenţie pentru siguranţa 

comunităţii” între MUNICIPIUL REGHIN şi INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN MUREŞ.  

 Ca urmare a acestui protocol, Consiliul Local Reghin a adoptat o hotărâre de consiliu prin 

care a fost alocată suma de 30.000 lei pentru întreţinerea, mentenanţa şi repararea mijloacelor 

de transport aflate în administrarea I.P.J. Mureş, utilizate în realizarea activităţilor concrete care 

au fost şi vor fi întreprinse pentru realizarea obiectivelor stabilite în cadrul proiectului, de către 

Poliţia municipiului Reghin , toate acestea convergând spre ţinta comună: siguranţa cetăţeanului. 

COMBATEREA CRIMINALITĂŢII 

1.  Infracţiuni sesizate 

 În anul  2018, la nivelul Poliţiei Municipiului Reghin au fost sesizate un număr de 897 

infracţiuni, cu 84 mai puţine decât în perioada similară a anului 2017 când au fost sesizate 

981 infracţiuni (-84; - 8,56%). 

 Infracţiunile economico-financiare au scazut cu 27,  12 în anul 2018 respectiv 39 în anul 

2017, infracţiunile judiciare au scăzut  de la 648 în anul 2017 la 581 în anul 2018 (-67, -

10,34%); infracţiunile de altă natură au crescut de la 294 în anul 2017 la 304 în anul 2018 

(+10 ; +3,40%). 
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 Din totalul infracţiunilor sesizate de natură judiciară, marea majoritate sunt din sfera micii 

criminalităţi, fapte cu prejudicii relativ mici, fără pericol social şi moduri de operare. 

 Analiza indicatorilor statistici relevă faptul că infracţiunile sesizate au înregistrat o scădere 

cu 8,56 procente  . 

 Infracţiunile sesizate, de natură economico-financiară au scăzut cu 69,23 procente. 

 Infracţiunile de natură judiciară au scăzut cu 10,34 procente. 

 Infracţiunile de altă natură sesizate au crescut cu  3,40  procente . 

2.Evoluţia principalilor indicatori ai infracţiunilor sesizate 

 La infracţiunile sesizate contra persoanei se constată o creştere (+58,+18,41%), fiind 

sesizate 373 infracţiuni față de 315 în perioada similară a anului precedent. Lovirea sau alte 

violenţe creşte de la 136 la 169 (+33 fapte), uciderea din culpă crește de la 7 infracţiuni la 12 ( 

+5), lipsirea de libertate în mod ilegal scade de la 4 la 1 (-3), ameninţarea scade de la 37 la 28(-

9), vătămarea corporală din culpă creşte de la 115 la 137 (+22), infracţiunile de şantaj se menţin 

la acelaşi nivel 6(0), infracţiunile contra autorităţii cresc de la 2 la 3(+1), infracţiunile de fals  au 

scăzut de la 7 la 0(-7). 

3.Criminalitatea gravă, cu violenţă 

 în perioada analizată au fost înregistrate 11 fapte săvârşite cu violenţă faţă de 10 în 

perioada similară a anului precedent ( +1,+10%). 

 tâlhărie – au scăzut de la 9 la 7 infracţiuni (-2); 

 vătămare corporală -  0 

 viol- au crescut  de la 1 la 4(+3) , dar este de precizat faptul că în urma investigaţiilor 

efectuate nu s-a confirmat nici o faptă; 

4.Criminalitatea contra patrimoniului 

 la infracţiunile contra patrimoniului se constată o scădere cu 21,85%, fiind sesizate 372 

infracţiuni, faţă de 476  în perioada similară  a anului precedent. 

 Infracţiunile de furt se prezintă pe un trend descendent faţă de perioada similară a anului 

precedent (-77,-19,28%), fiind sesizate 286 infracţiuni faţă de 363. 

 furtul din locuinţe  a scăzut cu 7, 69 % (48 faţă de 52 infracţiuni ), 

 furturile din societăţi comerciale au crescut cu  17, 39% (19 faţă de 23); 

 furturile din societăţi comerciale de pe raft au scăzut cu 29,23%(46 față de 65) 

 furturile din curți,anexe gospodărești au scăzut cu 27,27% (24 față de 33) 

 furturile di buzunare poșete, genți au scăzut cu 17,86 % (23 faţă de 28) 

 furturi din auto au scăzut cu 42,10% ( 22 faţa de 38); 
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 furturile de componente exterioare auto au scăzut cu 62,%(3 faţă de 8); 

 furturile de auto  au scăzut cu 80%(1 faţă de 5). 

 infracţiunile de înşelăciune au scăzut cu 20 %, 20 fapte faţa de 25, iar cele de distrugere 

au scăzut cu 26,79%, 41 fapte faţă de 56. 

5. Infracţiuni contra siguranţei Publice 

 infracțiunile contra siguranței circulației pe drumurile publice au scăzut cu 10,91% ( 98 față 

de 110) 

 nu a fost sesizată nicio infracţiune pe linia regimului armelor, munițiilor şi al materialelor  

explozive  în  perioada  analizată. 

6. Criminalitatea stradală 

 în perioada analizată infracţiunile stradale au scăzut cu 24,44%. Astfel, au fost sesizate 68 

infracţiuni stradale faşă de 90 în 2017, 38 la plângere şi 30 din oficiu, ceea ce reprezintă 

7,58% din totalul sesizărilor.  

 5 constatari au fost flagrante, ziua au fost comise 38  infracţiuni stradale, iar noaptea  

 Din totalul infracţiunilor stradale sesizate 6 fapte  au fost comise cu violenţă, menţinânduse 

la acelaşi nivel cu perioada similară a anului precedent (6).  

INFRACTIUNI STRADALE TOTAL   2017        2018    (+/-) EVOLUTIE 
-24,44% 

90 68 -22 
TÂLHĂRII 6 6 0 0 
 FURTURI 83 60 -23 -27,71% 
ULTRAJ CONTRA BUNELOR MORAVURI 0 0 0 0 
TULB. ORDINI  PUBLICE 

0 0 0 

0 

ULTRAJ 1 2 +1 100.00% 
PORT. OB.PERICULOASE 0 0 0 0 
TRAFIC SI CONS. DROG. 0 0 0 0 

Evoluţia principalilor indicatori pe genuri de infracţiuni stradale se prezintă astfel: 

 tâlhărie – 6 fapte  - în 2017 au fost înregistrate tot 6 infracţiuni de tâlhărie; 

 furtul – 60 fapte   faţă de 83  în 2017 

 furtul din societăţi comerciale  0 faţă de 0 

 furtul din auto - 20 faţă de 38 

 furtul de auto - 0 faţa de 3 

 furtul de componente exterior auto - 3 faţă de 6 

 furt din buzunare poșete genți – 14 față de 15 

 furt din bancomate -0 față de 2 

 furt de plăcuțe de înmatriculare –0 față de 0 
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 alte infracțiuni de furt-19 față de 23  

INFRACTIUNI STRADALE 2017 2018 (+/--) EVOLUTIE 
SESIZARI STRADALE TOTAL 90 68 -22 -24,44% 
TÂLHARIE PE STRADA 6 6 0 0 
FURT DIN SOCIETATI COMERCIALE 0 0 0 0 
FURT DIN BUZUNARE POSETE GENTI 15 14 -1 -6,67% 
FURT DE AUTO 3 0 -3    -100% 
FURT DIN AUTO 38 20 -18 -47,37% 
FURT DE COMPONENTE EXTERIOARE 
AUTO 

6 3 - 3 -50% 

FURT PLACUTE INMATRICULARE 0 0 0 0 
FURT DIN BANCOMAT 2 0 -2 -100% 
ALTE FURTURI 19 23 +4 +21% 
ULTRAJ 1 2 +1 +100% 
ULTRAJ CONTRA BUNELOR MORAVURI 0 0 0 0 
TULB. ORDINI  PUBLICE 0 0 0 0 
PORT. OB.PERICULOASE 0 0 0 0 
TRAFIC SI CONS. DROG. 0 0 0 0 

 

7. ACTIVITATI DESFASURATE DE CATRE LUCRĂTORII POLIŢIEI MUNICIPALE        

 În  dosarele penale instrumentate de către poliţişti au fost reţinute 27 persoane, din care 

22 persoane pentru infracţiuni de natură judiciară,5 pentru infracţiuni la regimul rutier  din care 9 

au fost arestate preventiv. 

 În perioada s-au solicitat şi efectuat un număr de 7 percheziţii domiciliare, la autori de 

tâlhărie/furturi din S.C., locuinţe şi auto, au acordat sprijin la un nr. de 4 percheziţii ale altor 

structuri.    

        Au fost soluţionate 149  dosare cu AN (autori neidentificaţi) din care 80 prin identificarea 

autorilor, au fost soluţionate un nr. de  614 dosare cu AC(autori cunoscuţi), . 

 Au fost executate 9 mandate de executare a pedepsei închisorii şi 6 mandate de arestare 

preventivă, 182 mandate de aducere executate. 

 În perioada supusă analizei, lucrătorii din dispozitivul de siguranţă publică, poliţiştii din 

cadrul compartimentului de proximitate şi poliţiştii din cadrul compartimentului sisteme de 

securitate au aplicat un nr.de 914 sancţiuni contravenţionale si 50 de infractiuni in flagrant.  

 În anul 8 au fost soluţionate 224 petiţii si sesizări, existând un număr de 199 stari 

conflictuale aplanate. Totodata s-au efectuat  10 activităţi cu patrule şcolare, 14 şedinţe în unităţi 

de învăţământ. 

 Au existat 50 cazuri prinderi în flagrant( furturi, distrugeri, infracţiuni la regimul rutier, 

confiscare material lemnos), respectiv 60 autori prinşi în flagrant delict. 

 Au existat 1621 intervenţii la evenimente sesizate(toate intervenţiile sub 10 minute)  din 

care, apeluri 112   - 1144, alte moduri de sesizare  - 477 
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 În cadrul activităţii de supraveghere, îndrumare şi control a traficului rutier, în perioada 

analizată au fost executate un număr de  148 acţiuni, în cadrul cărora s-au constatat un număr de 

248 infracţiuni (flagrant), din care 98 la regimul circulaţiei rutiere şi 137 de altă natură, au fost 

aplicate 5707 sancţiuni contravenţionale, din care 2506 pentru depăşirea vitezei legale, 560 

pentru nefolosirea centurii de siguranţă, 760 sancţiuni contravenţionale pietonilor, 185 bicicliştilor 

conducătorilor de mopede si căruţaşilor, 4 sancţiuni conducătorilor auto transport marfă, 8 

sancţiuni conducătorilor auto transport persoane şi  6 sancţiuni conducătorilor auto transport în 

regim taxi. Au fost ridicate în vederea suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe 

drumurile publice 1015  permise, din care  65 pentru consum de alcool, iar ca urmare a 

defecţiunilor sau altor nereguli constatate, au fost reţinute temporar 231 certificate de 

înmatriculare. Pe raza municipiului Reghin în perioada analizată  s-au produs 22 accidente grave 

(+9), soldate cu 20 răniţi grav (+6) şi 2 persoane decedate (+2), faţă de  aceeasi perioadă a 

anului precedent.  

X.2 ACTIVITATEA SERVICIULUI POLIȚIE LOCALĂ  

 În anul 2018, în cadrul Serviciului de Poliţie Locală s-au întocmit un număr de 1744 

procese verbale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 225.799 lei. Pentru un număr de 1142  

procese verbale, sancţiunea a fost de avertisment, ceea ce reprezintă  65 % din totalul 

proceselor verbale întocmite. 

 HCL Reghin nr.25/2009  Privind aprobarea Regulamentului de înregistrare a vehiculelor 

care nu se supun inmatriculării, stabileşte că activitatea de înregistrare se efectuează de Serviciul 

de poliţie locală, ca urmare în anul care a trecut,  am  înregistrat un număr de 13 mopede și 7 

utilaje agricole iar 9 mopede au fost radiate.  

 În prezent, la nivel de municipiu, avem  înregistrate: 397 mopede,                                      

73 utilaje și 62 căruţe. 

1.BIROU ORDINE ŞI LINIŞTE PUBLICĂ ŞI PAZĂ OBIECTIVE 

 În cursul  anului 2018,  poliţiştii  locali  din  cadrul   biroului,  prin activităţile de  patrulare, 

verificare, control și  în  relaţiile cu cetăţenii  municipiului, au   aplicat prevederile   legale  şi  au 

urmărit îndeplinirea obiectivelor  specifice, stabilite   prin sistemul   de  implementare a 

standardelor  manageriale, pentru  eficientizarea activităţii.  

 în activitatea de constatare , agenții de la ordine publică: 

 au legitimat   2676 de persoane;-au întocmit 942 procese verbale de sancționare   

contravenționale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 89.790 lei 

 au întocmit 1500 Note de constatare, la regimul parcărilor cu plată ( 90% achitate) - -
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valoarea tarifelor majorate aplicate fiind de 37.500 lei; 

 s-au efectuat 24 acțiuni comune cu echipa de ecarisaj, iar în urma folosirii armei cu 

tranchilizante,  au fost prinși 68 câini de pe domeniul public. 

 au fost întocmite și urmărite 48 dosare referitoare la prestarea unei activități în folosul 

comunității urmate de adresele de înaintare către Serviciul de Probațiune Mureș. S-a 

intervenit în 372 de cazuri, în urma apelurilor telefonice la nr. de telefon permanent 

0733.079.870; 

2.COMPARTIMENT CIRCULAŢIE PE DRUMURI PUBLICE  . 

 Activitatea Compartimentului Circulație rutieră a fost concentrată pe îndeplinirea 

obiectivului general asumat : creșterea fluenței circulației și a siguranței rutiere. Zilnic, o patrulă 

de circulaţie din cadrul serviciului nostru a asigurat buna desfăşurare a traficului rutier şi siguranţa 

elevilor la trecerile de pietoni din  preajma Gimnaziului de stat Al. Ceuşianu. 

 În exercitarea atribuţiilor, agenţii de circulaţie au întocmit 674 procese verbale la OUG 

195/2002 – privind circulaţia pe drumurile publice, 

 S-au eliberat 152 autorizaţii de trafic greu, valoarea acestora fiind de 14.250 lei. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2002, polițiștii locali au acționat pentru 

identificarea autovehiculelor abandonate pe domeniul public sau privat al statului, precum și 

pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice care le dețin, întocmind în acest sens 

documentația specifică necesară în 16 situații. 

3.COMPARTIMENT DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII  ŞI EVIDENŢA  PERSOANELOR 

 În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 Poliţia Locală, compartimentul Disciplina în 

construcții și evidența persoanelor s-a axat pe îndeplinirea sarcinilor stabilite în domeniul 

disciplinei în construcții, afișajului stradal, evidenței persoanelor, protecției mediului și ordinii și 

liniștii publice. Au fost întocmite 34 procese verbale de sancționare contravențională , valoarea 

amenzilor aplicate fiind de 83.900 lei.  

 Au fost efectuate controale specifice punctuale pe raza Municipiului Reghin, atât cu 

personalul propriu al compartimentului cât și în colaborare cu personal din cadrul Serviciului 

U.A.T. în urma cărora s-au constatat încălcări ale prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea 

lucrărilor de construcții pentru care s-au întocmit 19 procese verbale/note de constatare și s-au 

aplicat sancțiuni în valoare de 65.500 lei. 

 S-au făcut verificări și au fost întocmite 24 de note de constatare în baza Legii nr. 153/2011 

privind măsuri de creştere a calităţii arhitecturale - ambientale a clădirilor, proprietarii acestor 

clădiri fiind notificați cu privire la luarea măsurilor necesare urgente în vederea executării 
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lucrărilor de reabilitare a clădirii. 

 S-au organizat acțiuni privind verificarea respectării normelor de afișaj stradal, de verificare 

și control cu privire la respectarea condițiilor de amplasare a construcțiilor cu caracter provizoriu 

pentru desfășurarea activităților de comerț stradal. 

 În colaborare cu Poliția Municipiului Reghin s-au organizat 8 acțiuni (3 - str. Livezilor bl. 7 și 

9, 2 - str. Muncitorilor, nr. 41-43, 3 - str. Pietroasei, nr. 28) în vederea verificării respectării 

normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor. 

 În urma acțiunilor și controalelor efectuate s-a constatat comiterea unei infracțiuni privind 

nerespectarea art. 24 lit. ”a” din Legea 50/1991, respectiv, pentru continuarea lucrărilor de 

construcții după dispunerea măsurilor complementare de oprire a lucrărilor executate fără 

autorizație de construire, pentru care s-a întocmit documentația necesară și au fost sesizate 

organele de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor.  

4.COMPARTIMENT ACTIVITATE COMERCIALĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI  

 Echipa de control comercial din cadrul serviciului Poliţiei Locale Reghin, a efectuat 

activităţi de control financiar-contabile şi de gestiune la Asociaţiile de Proprietari, conform 

dispoziției primarului Municipiului Reghin nr.2065/22.10.2013 având în vedere prevederile HCL 

Reghin nr.135/24.09.2013 privind aprobarea Regulamentului de îndrumare şi coordonare a 

asociaţiilor de proprietari. De asemenea, au efectuat controale comerciale la unităţile economice 

ce intră sub incidenţa regulamentului de autorizare şi funcţionare a unităţilor comerciale din 

municipiul Reghin, conform HCL nr.85/2013.   

       În baza articolelor amintite mai sus s-au controlat un număr de 421 unități economice de pe 

raza municipiului Reghin. 

 Ca urmare a neregulilor constatate s-au făcut 138 de invitaţii pentru clarificarea neregulilor, 

iar valoarea totală a amenzilor aplicate este de 10.700 lei .  
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PARTEA A II-A: RAPOARTELE DE ACTIVITATE ALE SERVICIILOR, BIROURILOR  

COMPARTIMENTELOR ȘI INSTITUȚIILOR SUBORDONATE MUNICIPIULUI REGHIN  

 

 Partea a II-a fost elaborată pe baza datelor puse la dispoziţie de către serviciile, birourile, 

compartimentele  aparatului de specialitate al primarului  şi a celor comunicate de către instituţiile 

subordonate. Rapoartele  Compartimentului „Învățământ Cultură Sport”, Centrului de Informare 

Turistică, Secției „Sere și Zone Verzi”, Compartimentului de monitorizare a serviciilor publice, 

Mediu, Compartimentul „Igienă Publică”, Serviciului „Poliție Locală” și o parte din raportul 

Serviciului „Buget-Contabilitate, Casierie” nu se regăsesc în cele ce urmează deoarece au fost 

inserate în prima parte  a prezentului raport, referitoare la analiza situației actuale a municipiului 

Reghin.       
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I. SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, CADASTRU ȘI REGISTRU  AGRICOL 

1.COMPARTIMENTUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  

 Compartimentul Administrație Publică locală, își desfășoară activitatea, urmărind 

următoarele obiective specifice:  

 eliberarea și vizarea acordurilor de funcționare, autorizațiilor de transport și autorizațiilor de 

piață agenților economici care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Reghin, 

conform Regulamentelor specifice aprobate de Consiliul Local al municipiului Reghin. 

 înregistrarea și comunicarea dispoziţiile emise de  primar; 

 operarea la zi a modificările intervenite în Registrul Electoral  și efectuarea  lucrărilor 

necesare desfăşurării procesului electoral, referendumului local şi activităţilor legate de 

recensământul populaţiei;  

 întocmirea din oficiu şi la cerere a  sesizărilor pentru deschiderea procedurii succesorale şi 

asigurarea transmiterii acestora către Camera Notarilor Publici Tg.-Mureş sau notarului 

public interesat; 

 evidenţa audiențelor și a reclamaţiilor, sesizărilor şi propunerilor cetăţenilor formulate în 

cadrul audienței și  urmărirea modului de rezolvare a acestora; 

 asigurarea serviciului de secretariat-protocol al instituției,  

 desfășurarea activității de publicitate, consultare și  dezbatere publică  a proiectelor de 

hotărâre cu caracter normativ, în baza legii 52/2003-privind transparența decizională.   

 asigurarea  documentării în vederea formulării răspunsului la solicitările de informații de 

interes public adresate instituției în scris.    

   Activitățile desfășurate pe parcursul anului 2018 in cadrul compartimentului, au vizat 

gestionarea și  soluționarea unui număr de 3172 documente care s-a concretizat în următoarele: 

 a. În baza Regulamentului privind eliberarea Acordului de Funcţionare pentru agenţii 

economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Reghin aprobat prin HCL 85/2013:  

 s-au eliberat: 198  acorduri de funcţionare ptr.SC/PF/AF; 

 au fost anulate:182 acorduri de funcţionare ; 

 au fost vizate: 582 acorduri de funcţionare /autorizaţii; 

 b.-În baza Regulamentului de piaţă aprobat prin HCL  nr.48/2002: 

 au fost eliberate:  14 autorizaţii piaţă; 

 au fost anulate 8 autorizate de piață 

 au fost vizate 128 autorizații de piață 

 b. În baza HCL nr.176/20.11.2013 completată prin HCL nr.60/25.03.2014-privind aprobarea 



70 

şi modificarea Regulamentului de organizare şi efectuare a transportului  în regim de taxi pe 

teritoriul municipiului Reghin  

  au fost eliberate: 7 autorizaţii taxi; 

  au fost  vizate : 111 de autorizaţii taxi; 

 autorizații de transport în regim de taxi valabil : 75; 

  au fost  înregistrate 1572 de  dispoziţii emise de primarul municipiului Reghin, 

 s-au întocmit 276 – “Sesizări  pentru deschiderea procedurii succesorale”;  

 s-au întocmit 82 adrese în domeniul procedurii succesorale (note interne, transmiteri la 

camera notarilor publici, solicitări de informații) 

 au fost completate 385 formulare pentru a servi muncitorilor  sezonieri români în 

desfăşurarea de activităţi specifice in U.E.; 

 au fost intocmite un număr de 610  procese verbale de afişare pe diverse teme; 

 au fost actualizate listelor electorale  in format electronic. 

 s-a asigurat desfășurarea în bune condiții a Referendumului național pentru revizuirea 

Constituției din 6 și 7 octombrie 2018  

 în colaborare cu alte structuri ale aparatului de specialitate ale primarului au fost transmise 

diverse date statistice, rapoarte şi informări referitoare la starea socio-economică a 

Municipiului.  

 prin persoana responsabilă cu liberul acces la informaţii publice , au fost înregistrate un 

număr de 33 solicitări în baza Legii 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes 

public, depuse de instituţii publice, ONGuri şi persoane fizice, la care au fost formulate 

răspunsuri în baza 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, 

eglementări şi activitatea liderilor instituţiei. 

 prin persoana responsabilă pentru Relaţia cu societatea civilă,  Compartimentul 

Administraţie Publică a desfăşurat activitatea de publicitate , în cadrul  dezbaterilor publice 

organizate în baza Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională și a organizat un 

număr de  8 PROCESE DE CONSULTARE PUBLICĂ în cadrul cărora au fost supuse 

atenţiei cetăţenilor diferite proiecte de hotărâre  ale Consiliului local Reghin  de interes 

major pentru comunitate. 

 S-a prelungit termenul de închiriere a locuințelor pentru tineri construite și date în 

explaotare prin programele derulate de ANL în 27 de cazuri.  
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2.COMPARTIMENTUL CADASTRU ȘI REGISTRU AGRICOL    

  

Principalele atribuţii ale  Compartimentului  Cadastru şi Registru Agricol din cadrul 

Primăriei Municipiului Reghin  se concentrează în direcţia:            

 aplicării legilor fondului funciar ; 

 întocmirea  şi ținerea la zi a Registrului Agricol, respectiv înscrierea, completarea și 

centralizarea datelor, efectuarea operațiunilor de modificare a datelor și informațiilor, cu 

acordul scris al secretarului, , conform formularelor registrului agricol aprobate prin 

hotărâre a Guvernului, deoarece pe suport de hârtie sunt un număr de 94 volume. Potrivit 

prevederilor legale înregistrările se fac şi pe suport electronic. 

  transferarea datelor din registrele agricole din perioada 2015-2019  în Registru Agricol 

Naţional (RAN),  în format electronic  . 

 eliberării de copii, extrase , adeverinţe, documente doveditoare privind proprietatea asupra 

terenurilor, animalelor  păsărilor şi familiilor de albine, privind calitatea de producător 

agricol, în vederea vânzării produselor la piață, pentru obținerea unor drepturi materiale 

și/sau bănești și altele; 

 verificării și semnării documentațiilor referitoare la subvențiile și primele din agricultură, 

vizării cererilor pentru subvenția la încălzire; 

 răspunderii petițiilor, reclamațiilor, sesizărilor adresate de cetățeni pe probleme legate de 

activitatea compartimentului , colaborând în acest sens cu Serviciul Tehnic, 

Compartimentul Juridic și alte compartimente sau birouri în cadrul Primăriei municipiului 

Reghin; 

  operează modul de soluționare a documentelor înregistrate electronic în programul de 

registratură a primăriei; 

 eliberării atestatelor  de producător, a carnetelor de comercializare a produselor din 

sectorul agricol în baza prevederilor Legii nr.145/2014 și afișarea prin grija secretarului la 

sediul primăriei a tabelului nominal cuprinzând producătorii agricoli cărora li s-au eliberat 

atestatele de producător și  carnetele de comercializare. 

 administrării păşunilor; 

 afişări comunicate de presă şi buletine de informare transmise de  alte instituţii  . 

 evidenţei contractelor de arendare a terenurilor agricole încheiate în baza prevederilor 

Legii nr.71/2012 – pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 – privind Codul Civil, cu 

modificările și completările ulterioare ; 
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 asigurării consultanței și îndeplinirii obligațiilor ce revin primăriei la întocmirea actelor de 

tranzacție a terenurilor situate în extravilan, în confomitate cu Legea nr.17/2014. 

 sistematizare cadastru – specificaţii tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de 

cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară finanţate 

de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară conform HG  nr. 294/2015 – 

privind aprobarea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciara  2015-2023 , OUG 

nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi publicitaţii imobiliare nr. 

7/1996 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare , Ordin ANCPI  nr. 819/2016 

privind aprobarea procedurii şi a modalitaţii de alocare a sumelor , precum şi raportarea de 

către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrarilor pentru lucrarile de înregistrare 

sistematică iniţiate de unităţile administrativ – teritoriale .  

 1.Aplicarea legilor fondului funciar prin ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Comisiei locale. 

 În procedurile de aplicare a prevederilor art. 36 alin. 2 și 3 din Legea 18/1991, republicată 

(terenuri expropriate, terenuri atribuite în folosință gratuită pe durata existenței construcției prin 

Decizie de atribuire), funcționarii compartimentului, administrează primirea și verificarea 

documentației- Conform Circularei Instituției Prefectului – jud.Mureș, Serviciul pentru verificarea 

legalității actelor, aplicării actelor normative și contencios administrativ, nr.1145/SIV/Dos. 

14/24.01.2011. 

 2.Arhivarea documentelor. În anul 2018-au fost arhivate un număr de 16 dosare.  

 3.În cadrul activităţii zootehnice s-a participat, împreună cu comisia din Centrul Local de 

combatere a Bolilor la întocmirea fişelor de evaluare a animalelor afectate de anumite boli, din 

gospodăriile cetăţenilor, în conformitate cu Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi 

control al bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi 

protecţia mediului, aprobat anual prin hotărâre de guvern. 

 4.Personalul de specialitate din cadrul compartimentului asigură consultanță și 

îndeplinește obligațiile ce revin instituției la întocmirea actelor de tranzacție a terenurilor situate în 

extravilan, în confomitate cu Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-

cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 

privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată 

a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. 

 5. În anul 2018 s-a procedat la verificarea şi identificarea terenurilor infestate cu ambrozie 

de pe raza teritorială a municipiului Reghin prin consilierii agricoli. În urma verificărilor s-a întocmit  

centralizatorul cu suprafeţele de teren pe care s-a constatat existenţa buruienii „ambrozia” .  
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3.COMPARTIMENTUL DE LUCRU „CONSILIU LOCAL”  

 Compartimentul de lucru „Consiliul Local”, își desfășoară activitatea, urmărind următoarele 

obiective specifice: 

-executarea lucrărilor privind pregătirea, convocarea și desfășurarea ședințelor Consiliului Local 

-întocmirea dispoziției de convocare a  Consiliului Local și comunicarea acesteia consilierilor 

locali,  și reprezentanților instituțiilor, în vederea participării la ședințele ordinare, extraordinare și 

de îndată  ale Consiliului Local și la ședințele de lucru ale comisiilor de specialitate .  

-asigurarea preluării materialelor și a proiectelor de hotărâre ce se înscriu pe Ordinea de zi, de la 

structurile de specialitate din cadrul instituției, și  transmiterea acestora consilierilor, primarului, 

viceprimarului și secretarului instituției.  

-organizarea ședințelor Consiliului Local 

-asigurarea redactării Hotărârilor Consiliului Local,  a Proceselor-verbale de ședință și aducerea 

acestora la cunoștința instituțiilor abilitate și persoanelor interesate  

-asigurarea implementării procedurilor legale privind declarațiile de avere și de interese ale 

demnitarilor și aleșilor locali.  

 Pe parcursul anului 2018 activitatea decizională a municipiului Reghin s-a concretizat prin 

desfășurarea  unui număr de 38 de Ședințe ale Comisiilor de specialilate din cadrul Consiliului 

Local Reghin și   26 de Ședințe ale Consiliului Local (12-ședințe ordinare, 11-ședințe 

extraordinare și 3 ședințe de îndată) în cadrul cărora au fost   adoptate  264 hotărâri ale 

Consiliului Local.  

 Pe parcursul anului 2018 a survenit înlocuirea unui consilier local aparținând U.D.M.R, 

care și-a prezentat demisia cu următorul membru înscris pe listele formațiunii.  

 Componența Consiliului Local al municipiului Reghin, în anul 2018,  din punctul de vedere 

al aparteneței politice, a fost următoarea:  

 8 consilieri locali aparținând PSD 

 7 consilieri locali aparținând UDMR 

 3 consilieri locali aparținând PNL 

 1 consilier local aparținând PMP 
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II.COMPARTIMENTUL JURIDIC 

1. Atribuție, conform fișei postului:  

 vizează de legalitate contractele de achiziții publice, contractele de închiriere și orice alte 

contracte întocmite de către birourile/serviciile/compatimentele din aparatul de specialitate 

al Primarului Municipiului Reghin și pentru care se solicită viză juridică 

Activitate: 

 Vizat de legalitate 108 contracte de achiziții publice 

 Vizat de legalitate 57 contracte de închiriere terenuri – curți, grădini 

 Vizat de legalitate 507 contracte de închiriere domeniu public aferent garaje 

 Vizat de legalitate 45 contracte de închiriere domeniu public aferent căi de acces la spații 

comerciale 

 Vizat de legalitate 46 contracte de închiriere domeniu public aferent construcții 

demontabile-chioșcuri 

 Vizat de legalitate 90 contracte de comerț stradal încheiate cu ocazia organizării ”Zilelor 

Municipiului Reghin” 

 Vizat de legalitate 10 contracte de comerț stradal încheiate cu ocazia organizării ”Târgului 

de iarnă” . 

 Vizat de legalitate 21 contracte pentru terase sezoniere 

 Vizat de legalitate 7 contracte pentru comerțul cu flori 

 Vizat de legalitate 3 contracte de concesiune în baza Legii nr. 50/1991 

 Vizat de legalitate 5 contracte de închiriere încheiate în urma licitațiilor publice  

 Vizat de legalitate 45 contracte de finanțări nerambursabile 

 Vizat de legalitate 10 contracte și acte adiționale închirieri locuințe ANL 

 Vizat de legalitate 7 contracte de închiriere a locuințelor de serviciu 

 Vizat de legalitate 42 contracte, convenții de parteneriat, acte adiționale, aprobate prin 

HCL Reghin. 

 Au fost redactate toate tipurile de acte de procedură în toate cauzele în care Municipiului 

Reghin, Primarul, Consiliu Local, precum şi Comisia locală de fond funciar are calitate 

procesuală activă sau pasivă; 

 S-au conceput și redactat 5 cereri de chemare în judecată 

 S-au conceput și redactat 40 întâmpinări 

 S-au conceput și redactat 3 răspunsuri la întâmpinare 
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 S-au conceput și redactat 7 acte prin care au fost exercitate căile de atac împotriva 

hotărârilor pronunțate de instanțele de judecată    

 S-a conceput și redactat 1 răspuns la interogatorii 

 S-a conceput și redactat răspunsul la alte 30 cereri ale instanței în diferite cauze.  

 S-au conceput și redactat adrese diverse și adrese răspuns la un număr de 152 petiții, 

adrese, sesizări, contestații, plângeri prealabile, etc.  

 S-au conceput și redactat 42 contracte, convenții de parteneriat, acte adiționale, aprobate 

prin HCL Reghin. 

 S-au conceput și redactat 7 contracte și acte adiționale la contractele de închiriere a 

locuințelor de serviciu    

 S-au întocmit 59 proiecte de hotărâri 

 S-au întocmit 59 rapoarte de specialitate  

 S-au verificat 170 rapoarte de specialitate și proiecte de hotărâre întocmite de diferite 

servicii/birouri/compartimente din aparatul de specialitate a Primarului Municipiului Reghi 

 S-au conceput și redactat 7 Dispoziții ale Primarului  

 S-au conceput și redactat 20 referate de specialitate    

 S-a completat chestionarul de autoevaluare a studiului de implementare a standardelor de 

control intern managerial; lista obiectivelor, activităților și a acțiunilor/operațiunilor derulate 

la nivelul Compartimentului Juridic; lista de activitati procedurabile de sistem sau 

operationale la nivelul Compartimentului Juridic pentru anul 2018; obiectivele specifice pe 

anul 2017; 

 S-a completat Raportul anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor  

pentru anul 2017, la nivelul Compartimentului Juridic și Registrul riscurilor la nivelul 

Compartimetului Juridic.  
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III. COMPARTIMENTUL C.I.C 

       Pe parcursul anului 2018, Centrul de Informare al Cetățeanului a înregistrat un număr de  

59626 documente, din care  un număr de 15181 fiind acte depuse  direct de cetățeni, persoane 

fizice, juridice și  instituții publice  iar un număr de  44445 reprezentând înregistrări  interne: note , 

comunicări, decizii de impunere, referate, rapoarte, anunțuri, minute, procese-verbale. 

Actele cu rezoluţie de la  primar, viceprimar, secretar se întorc la biroul CIC și  sunt trimise 

(scăzute) în calculator, cele distribuite sunt multiplicate, şi trimise compartimentelor cu borderou 

separat. Toate actele se predau pe bază de borderou şi semnătură. Singurele acte care rămân în 

dosar la birou sunt cele transmise prin fax altor instituţii, acestea având semnatura secretarei 

pentru expediere .  

Referitor la informaţiile date cetăţenilor, majoritatea au fost întrebări legate de actele care 

se depun în problemele specifice, explicaţii referitoare la modul de completare a acestora , 

termene de depunere a actelor, s-au înmânat fluturaşi cu acte necesare după o prealabilă analiză 

a situaţiilor în cauză. Cele mai dese solicitări au privit problemele legate de asistenţă socială , 

administraţie publică , serviciul tehnic şi cadastru.  

În cazul petiţiilor au fost solicitate informaţii referitoare la biroul şi persoana care 

gestionează problemele în cauză. 

Informaţii s-au dat referitor la orarul audienţelor, competenţele şi problemele în care se pot 

înscrie la audienţe, au fost făcute înscrieri în audienţă. Au fost cazuri în care informaţiile au fost 

cerute şi date telefonic.  

Uneori s-au cerut informaţii asupra unor probleme care nu sunt de competenţa Primăriei 

iar aceste persoane au fost îndrumate spre alte instituţii  

Au existat perioade de mare aglomeraţie şi volum foarte mare de muncă în    perioada 

vizării acordurilor de funcţionare şi a autorizaţiilor de piaţă, la începutul anului.  
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IV. SERVICIUL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 

 

S.P.C.L.E.P.  Reghin a fost înfiinţat prin H.C.L. Reghin Nr.38 din 31.3.2005 și deserveste, 

pe lângă municipiul Reghin cu cei 33.281 de locuitori ai săi, încă 17 comune cu 47.000 de 

locuitori, în total, peste 80.281 locuitori :

1. Municipiul Reghin 

2. Comuna Aluniș 

3. Comuna Batoș 

4.Comuna Beica de Jos 

5.Comuna Breaza 

6.Comuna Brîncovenești 

7.Comuna Chiheru de Jos 

8. Comuna Cozma 

9. Comuna Fărăgău 

10. Comuna Gurghiu 

11.Comuna Ibănești 

12Comuna Ideciu de Jos 

13. Comuna Lunca 

14. Comuna Petelea 

15. Comuna Solovăstru 

16. Comuna Suseni 

17. Comuna Vătava 

18. Comuna Voivodeni

În cea mai mare parte a anului 2018, serviciul și-a desfășurat activitatea cu 10 funcționari 

din cei 13 prevăzuți în organigramă, din care 10  în compartimentul de evidentă a persoanelor si 

3 în compartimentul de stare civilă . 

Activitatea S.P.C.L.E.P. Reghin este concentrată pe stabilirea cadrului organizatoric si 

funcțional corespunzător desfăsurării in conditii de normalitate a activitătii de eliberare si evidentă 

a actelor de identitate si a documentelor de stare civilă, in conditiile respectării legislatiei in 

materie si a dispozitiilor transmise de către DEPADB, prin intermediul DJEP Mureș, care asigură 

coordonarea metodologică a serviciilor publice comunitare locale de evidentă a persoanelor din 

judetul Mureș. 

Serviciul are atribuţii pe linie de: Evidenţa persoanelor si eliberarea actelor de identitate, 

Stare Civilă, Analiză-sinteză, Secretariat–arhivă si relaţii cu publicul . 

 

 

1.COMPARTIMENTUL EVIDENȚA PERSOANELOR 

Potrivit art.4 din O.U.G. nr.97/2005, actualizată si aprobată prin Legea nr.290/2005, care 

reglementează activitatea de evidență a persoanelor, RNEPr este componenta principală a 

SNIEP și reprezintă ansamblul datelor cu caracter personal ale cetătenilor români, rezultate în 

urma procesării automate, într-o concepție unitară, în vederea cunoașterii numărului, structurii și 

mișcării populației pe teritoriul țării . Importanța datelor cuprinse în RNEP și a eliberării actelor 

care atestă identitatea, cetătenia română si domiciliul titularului constă în faptul că ele servesc 

intereselor statului precum si cele ale persoanelor fizice si juridice .  
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 În ceea ce priveşte activitatea propriu-zisă de evidenţă a persoanelor în cursul anului 

2018, aceasta se prezintă astfel: 

 

 A existat o bună colaborare în ceea ce priveşte realizarea atribuţiilor pe linia evidenţei 

persoanelor cu  Poliția Locală Reghin, cu Biroul Ordine Publică din cadrul Poliţiei Mun. Reghin şi 

cu posturile de poliţie din comunele arondate municipiului pe această linie, cu Spitalul Municipal 

Eugen Nicoară - Secția Obstretică-Ginecologie. 

 În cursul anului 2018 au fost puse în legalitate, un număr de 353, persoane 

netransportabile sau care se aflau internate în unităţi sanitare ori de ocrotire socială, prin cele 58 

deplasări efectuate în teren cu camera mobilă de către lucrătorii SPCLEP Reghin .  S-au tipărit 

Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Total

Total 2182 2097 2300 1810 8389

        c.i. 1939 1823 2084 1592 7438

c.i.p. 110 110 92 77 389

resedințe 133 164 124 141 562

Loturi de C.I. transmise/aduse - BJABDEP Mures 35 44 26 40 145

Cărți de identitate tiparite, din care:
cu procură 22 23 26 27 98

total 1902 2112 2149 1596 7759

Persoane luate în evidență

naștere 217 175 316 168 876

dob.cetățeniei 5 0 3 0 8

restab.domic. 3 5 6 8 22

total 225 180 325 176 906

Mențiuni de deces operate în R.N.E.P. 292 247 225 291 1055

Total 371 149 198 386 1104

alte ministere 164 60 112 294 630

agenti economici 67 5 0 0 72

persoane fizice 140 84 86 92 402

C.I./B.I./C.A. distruse pe bază de proces verbal 1819 1695 1962 1918 7394

actiuni 16 9 2 10 37

pers puse în leg. 42 52 4 14 112

controale 7 4 3 7 21

pers puse în leg. 69 101 3 68 241

Invitații, plicuri, borderouri de expediere 365 388 379 379 1511

Corespondență Evid. Pers. 425 464 622 2580 4091

Cereri de solicitare 
C.I./C.I.P./înscrieri reședințe, din 

care :

Furnizări date (L677/2001, beneficiari 
și volum)

Actiuni cu statia mobilă de preluare 
imagini

Controale executate în unități sanitare 
și de protecție socială
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1511 de invitații pentru minorii ce nu au solicitat eliberarea primei cărți de identitate și pentru 

persoanele posesoare de cărți de identitate cu termen de valabilitate expirat în cursul anului 2018 

și au fost expediate prin poștă și prin intermediul polițiștilor de Ordine Publică, operându-se în 

RNEP rezultatul acestor verificări primite din teren .  

Analiză-sinteză, secretariat-arhivă și relatii cu publicul 

 - s-au întocmit situațiile lunare, trimestriale în evidența manuală și automată si au fost 

înaintate la DJEP Mures, respectiv BJABDEP Mures, în vederea centralizării lor pentru 

transmiterea la DEPABD ; 

 - arhivarea cererilor si documentelor intrate în cadrul SPCLEP în anul 2018 se desfășoară 

în bune condiții și se va finaliza în cursul trimestrului I – 2019 . 

 - s-a asigurat desfășurarea în bune condiții a lucrului cu publicul, respectarea ordinelor si 

instructiunilor DEPABD, a metodologiei de lucru ; 

 - s-a acționat permanent în baza prevederilor regulamentare pentru menținerea unui climat 

de ordine si disciplină, în scopul prevenirii actelor de corupție si ridicării continue a prestigiului 

SPCLEP Reghin . 

 

 

2.STAREA CIVILĂ                                                                                                   

 Activitatea compartimentului de Stare Civilă în ceea ce priveşte 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 este reglementată de legi 

specifice . 

 Îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice din dispoziţiile 

legale în materie de stare civilă presupune o cunoaştere temeinică a acestora de către cei 

investiţi cu calitatea de ofiţer de stare civilă. 

 Din punct de vedere statistic, pe linie de stare civilă s-au înregistrat următorii indicatori: 
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trim.I trim.II trim.III trim.IV Total

Înregistrări în registrul Stării Civile

nasteri 179 154 235 144 712

casatorii 14 46 91 28 179

decese 100 81 75 93 349

Eliberare certificate de

nastere 505 494 591 412 2002

casatorie 43 84 129 66 322

deces 124 98 89 110 421

total 672 676 809 588 2745

Transcrieri

nastere 12 24 54 8 98

casatorie 3 9 3 15

deces 1 6 5 2 14

Corespondență Stare Civila 1392 1504 1806 1314 6016
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V.SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE, ADMINISTRATIV 

Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Administrativ este un serviciu funcţional din cadrul 

structurii organizatorice a Primăriei Municipiului Reghin, care se subordonează direct Primarului 

municipiului Reghin, este condus de un şef serviciu care coordonează: 

 Compartimentul  Resurse Umane, Salarizare; 

 Compartimentul Administrativ. 

 Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate al Serviciului Resurse Umane, 

salarizare, Administrativ, rezidă din gestiunea curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice, 

precum şi întocmirea/asigurarea documentaţiilor privind plăţile de natură salarială şi a altor 

drepturi băneşti pentru întreg personalul unităţilor şi instituţiilor subordonate, aplicarea legislaţiei 

privind organizarea concursurilor, angajarea, evaluarea, motivarea, formarea şi perfecţionarea 

profesională a resurselor umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului, organizarea în 

condiţii de legalitate a structurilor aparatului executiv, precum şi a serviciilor publice şi instituţiilor 

publice din subordinea Consiliului local Reghin la propunerea acestora. Totodată, asigură 

activitatea de arhivă a instituţiei, activitatea personalului auxiliar ( conducători auto, îngrijitoare).  

 Sinteza activităţii pe anul 2018:  

      În cursul anului 2018, la nivelul serviciului s-au desfăşurat următoarele activităţi :   

-s-a majorat salariul de bază functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului municipiului Reghin, conform Legii nr. 153/2017 și a HCL 134/2017. 

-au fost întocmite, distribuite şi centralizate documentele necesare depunerii declaraţiilor de 

impunere pentru stabilirea deducerilor personale şi suplimentare de impozit pe anul 2018;   

-gestionarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru 

activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018; 

-întocmirea programării concediilor de odihnă aferente anului 2019, pentru toţi angajaţii instituţiei 

precum şi urmărirea realizării acestora.  

-în cursul anului 2018 au fost organizate examene pentru promovarea în grad profesional şi în 

clasă a funcţionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului; 

-întocmirea şi actualizarea statelor de funcţii lunar ca urmare a modificării salariilor în urma 

trecerii într-o tranşă de vechime superioară potrivit legii;   

-în cursul anului 2018 au fost demarate procedurile în vederea ocupării unor funcţii publice 

vacantate sau temporar vacante si a unor posturi de natură contractuală precum și de promovare 
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în grad superior după cum urmează: 

- ocupare funcții publice -  4 concursuri;                     

- ocupare posturi de natură contractuală – 10  concursuri;     

- promovare în grad superior –4 promovari functionari publici si 3 personali contractuali 

 La toate concursurile şi evaluările organizate Serviciul Resurse Umane, salarizare, 

Administrativ a asigurat:  

- informarea privind condiţiile de participare la concurs, preluarea dosarelor de înscriere; 

- organizarea si desfăşurarea probelor de concurs;  

- supravegherea candidaţilor în timpul probelor scrise şi a probelor de interviu;  

- întocmirea documentaţiilor la finalizarea concursului;  

- demersurile de încadrare si integrarea în instituţie pentru noii angajaţi.  

 Conform prevederilor H.G. nr. 432/2004 – privind dosarul profesional al funcţionarilor 

publici, în vederea asigurării gestionării unitare şi eficiente a resurselor umane, precum şi pentru 

urmărirea carierei funcţionarului public, s-a procedat la actualizarea, rectificarea, păstrarea şi 

evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a registrului de evidenţă (REVISAL) a 

personalului contractual din cadrul instituţiei noastre conform HG nr. 500/2011.  

 Completarea şi transmiterea la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a datelor şi 

informaţiilor referitoare la respectarea normelor de conduită a funcţionarilor publici, trimestrial şi 

semestrial, conform formatului standard de raportare şi a instrucţiunilor aprobate prin Ordinul 

ANFP nr. 3753 /2015. 

 Având în vedere legislaţia în materia controlului averii demnitarilor, magistraţilor, a unor 

persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici aduse prin Legea nr.176 / 

02.09.2010 – privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate, privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi 

pentru declaraţia de interese, în cursul anului 2018, respectiv până în luna iunie 2018, s-a 

procedat la actualizarea, înregistrarea în Registrul special, publicarea pe site-ul instituţiei şi 

transmiterea în copii xerox legalizate Agenţiei Naţionale de Integritate a declaraţiilor de avere şi 

de interese ale funcţionarilor publici si ale alesilor locali. 

 La nivelul Serviciului Resurse Umane, salarizare, administrativ au fost întocmite şi 

susţinute documentaţiile de specialitate în vederea promovării următoarelor Hotărâri ale 

Consiliului Local:  

-Hotărârea privind aprobarea organigramei, a Statelor de functii ale Aparatului de specialitate al 
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primarului, precum șI ale instituțiilor șI serviciilor subordinate Consiliului Local Reghin 

-Hotărârea privind completarea HCL 1354/2017 

           Au fost iniţiate un număr de  367 dispoziţii, având ca obiect:  

- stabilire drepturi salariale ca urmare a modificării în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 

- numirea în funcţii publice;   

- încetare raporturilor de serviciu/muncă/indemnizaţii;  

- modificarea raporturilor de serviciu/muncă;  

- suspendarea raporturilor de serviciu/muncă;                              -  

- promovarea în grad superior, clasă. 

- reîncadrarea în clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă; 

- încetarea suspendării si reluare activităţii; 

- constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor; 

- transfer la cerere şi în interesul serviciului.  

- evaluare manageri instituții de cultură subordonate 

- încetare contract de management; 

De asemenea, la nivelul serviciului au fost întocmite şi centralizate:  

- declaraţia lunară privind obligaţiile instituţiei faţă de bugetul de stat, şomaj, asigurări sociale şi 

asigurări de sănătate;  

- statele de plată lunare, ordine de plată si situaţii recapitulative;  

- situaţii statistice:  

- S1 lunar - privind ancheta asupra câştigurilor salariale; 

- S3 privind costul forţei de muncă în anul 2018;  

- LV- trimestrial privind ancheta locurilor de muncă vacante pe trimestru, care se transmit către 

Institutul Naţional de Statistică.  

        Actualizarea permanentă a datelor a funcţionarilor şi funcţiei publice şi evidenţa conform 

programului HRMIS şi transmiterea acestora Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  

             Au fost întocmite înregistrate/ completate/ eliberate, verificate:  

-  360 foi colective de prezenţă;  

- 971 cereri ale salariaţilor: de concediu de odihnă, concediu fără plată, recuperări, rechemări, 

adeverinţe medicale, adeverinţe de venit şi adeverinţe privind vechimea în muncă, referate;  

- 198 certificate de  concedii medicale; 

-  22 încetări raport de muncă/ serviciu;  
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- un transfer în interes de serviciu; 

-  91 Acte adiţionale la contractul individual de muncă; 

-  80 Fişe de post şi anexe la fişe de post; 

- 270 Rapoarte de evaluare a performanţelor profesionale; 

- 132 Declaraţii de avere şi 130 Declaraţii de interese; 

- 245 situaţii centralizatoare; 

- 31 contracte individuale de muncă; 

- 4 pensionări. 

- 50 cereri eliberare documente din arhiva instituției. 
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VI.SERVICIUL  URBANISM, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, MEDIU 

1.COMPARTIMENTUL  URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  

  Principalele activităţi realizate în baza regulamentului de organizare şi funcţionare a 

serviciilor publice ale Primăriei Municipiului Reghin au fost:  

urmărirea respectării prevederilor Planului de Urbanism General şi a Regulamentului Local 

de Urbanism prin coordonarea şi verificarea emiterii a:  

 452 Certificate de Urbanism în scopul autorizării lucrărilor de construire şi operaţiuni 

notariale; 

 255 Autorizaţii 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 60 autorizaţii pentru locuinţe noi; 

 urmărirea, controlarea şi rezolvarea a 114  sesizări şi reclamaţii repartizate 

compartimentului şi întocmirea a  19 procese verbale de constatare a contravenţiei în baza 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (amenzi) ; 

 regularizarea taxelor de autorizare pentru 92 locuinţe şi recepţia la terminarea lucrărilor 

pentru constatarea respectării autorizaţiilor de construire existente pentru  93 de imobile; 

 întocmirea a 102 certificate de atestare şi edificare a construcţiilor, 111 adrese cu numere 

administrative; 

 raportări statistice lunare si trimestriale; 

 întocmire rapoarte de specialitate şi proiecte de hotărâri pentru consiliul local în domeniul 

documentaţiilor de urbanism; 

 adeverințe destinație teren. 

 

2.COMPARTIMENTUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT 

           În domeniul administrării domeniului public și privat al Municipiului Reghin s-au întocmit, 

încheiat și realizat următoarele:     

 57 contracte de închiriere noi pentru terenurile care reprezintă curți și grădini aferente 

 507 contracte de închiriere noi pentru terenurile aferente garajelor 

 45 contracte de ocupare a domeniului public noi pentru căi de acces la spații comerciale 

 46 contracte de închiriere pentru terenurile aferente chioșcurilor 

 21 contracte de închiriere pentru terenul aferent  teraselor sezoniere 

 90 Contracte comerț stradal, vânzări produse ocazionale ”Zilele Municipiului Reghin” 
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 10 contracte comerț stradal, vânzări produse ocazionale ”Târg de iarnă” 

 7 acte adiționale pentru comerțul cu flori 

 3 contracte de concesiune în baza Legii nr. 50/1991 

 5 contracte de închiriere încheiate în urma licitațiilor publice 

 Întocmirea a 106 proiecte de hotărâri ale Consiliului Local și 106 rapoarte de specialitate 

în domeniul concesiunior și utilizării domeniului public și privat al Municipiului Reghin 

 Întocmirea a 3 Dispoziții ale Primarului și a 3 Referate de specialitate 

 Întocmirea a 4 procese verbale de predare primire a unor imobile aparținând domeniului 

public al Municipiului Reghin  

 Întocmirea a 10 avize pentru desfășurarea diferitelor activități pe domeniul public al 

Municipiului Reghin 

 Întocmirea a 108 acorduri în vederea executării lucrărilor de branșare și/sau racordare la 

utilități publice pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Reghin  

 Urmărirea, controlarea și rezolvarea a 120 de sesizări și reclamații repartizate  

compartimentului spre rezolvare 

 Corespondență cu alte autoritătii ale administrației publice locale și centrale prin 50 de 

adrese întocmite 

 S-a colaborat cu celelalte compartimente din cadrul primăriei prin 10 note interne întocmite 

 Elaborarea Registrului Riscurilor 

 Proceduri operaționale și obiective specifice privind Controlul Intern Managerial 

 S-au soluționat 13 dosare de vânzare directă  terenuri aparținând domeniului privat al 

Municipiului Reghin 

 48 adrese de corespondență privind 48 de dosare de vânzare directă  terenuri aparținând 

domeniului privat al Municipiului Reghin 

 Întocmirea proceselor verbale ale Ședințelor Comisiei de vânzare directă a terenurilor 

aparținând domeniului privat al Municipiului Reghin 

 Întocmirea de referate de necesitate și colaborarea în vederea întocmirii de lucrări 

topografice pentru imobilele aparținând domeniului public și privat al Municipiului Reghin 

 Întocmirea de referate de necesitate și colaborarea în vederea întocmirii lucrărilor de 

evaluări imobiliare pentru imobilele aparținând domeniului public și privat al Municipiului 

Reghin 

 Întocmirea de procese verbale pentru recepția lucrărilor topografice și a evaluărilor 

imobiliare 
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 Colaborarea saptămânală cu BCPI Reghin în vederea depunerii și ridicării de extrase de 

carte funciară și documentații cadastrale de diferite tipuri (înscrieri, radieri, notări, etc).  

 

3.COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE PARCĂRI PUBLICE 

 Întocmirea  abonamentelor de parcare pe baza chitanţei achitate la caserie taxă de 

abonament  739 abonamente eliberate;  

 Identificarea spaţiilor comerciale din perimetrul parcărilor cu plată în vederea încheierii 

convenţiilor  - 35 societaţi comerciale;  

 Evidenta parcarilor prin  SMS – încasări =13 000 lei; 

 Întocmirea chitanţelor  pentru societăţile comerciale, reprezentând  contravaloarea 

tichetelor  văndute - 470 chitanţe   

 Întocmirea raportelor lunare privind încasările din activitatea de parcări  - 12 rapoarte 

lunare  

 Evidenţa notelor de constatare ( tarif majorat) - 658 note constatare achitate 

 Comunicarea notelor de constatare neachitate - 148 note constatare comunicate                      

 Rezolvarea adreselor referitoare la problemele legate de parcările cu plată 32 adrese  

 Proceduri Operationale – si Obiective Specifice privind controlul intern manegerial 

 Colaborarea cu celelalte compartimente – note interne 

 Întocmirea proceselor verbale de predare-primire a contravalorii  tichetelor văndute - 580 

procese verbale  

 Întocmirea actelor adiţonale de prelungire a convenţiilor - 36 acte adiţionale 

 Tichete de parcare distribuite societăţilor comerciale: 6 800 buc. de 1 zi ,                                                                                                

118 000 buc. de 1 ora 

Întocmirea  facturilor pentru eliberare abonamente parcare - 48 facturi  
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VII. SERVICIUL CONTABILITATE, BUGET CASIERIE  

Serviciul este o structură aflată în subordinea primarului şi îşi desfăşoară activitatea cu un 

număr de opt angajaţi şi un şef de serviciu şi are următoarele aribuţii : 

-Fundamentarea şi elaborarea anuală a proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Reghin; 

-Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli ; 

-Urmarirea şi întocmirea trimestrială şi anuală a Contului de execuţie şi a bilanţului contabil 

conform legislaţiei şi supunerea lui spre aprobare Consiliului Local centralizat la nivel de UAT;-

Semnarea şi urmărirea din punct de vedere economic a contractelor din care rezultă plăți din 

bugetul local; 

-Organizarea şi asigurarea efectuării inventarierii anuale,înregistrarea în contabilitate a 

rezultatului inventarierii şi casărilor; 

-Întocmirea documentelor de plată şi asigurarea plăţilor cheltuielilor bugetare în limita 

creditelor deschise şi a disponibilităţilor din cont,prin programul Forexebug; 

-Exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu; 

-Întocmirea balantelor de verificare lunare,dărilor de seamă contabile trimestriale şi anuale 

,altor situaţii  cerute de D.G.P.P.Mures,și transmiterea lor în aplicația forexebug; 

-Înregistrarea în ordine cronologică în contabilitate a  veniturilor şi cheltuielilor;-Întocmirea 

registrelor contabile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

-Derularea activităţilor de caserie a Primăriei;  

-Angajare şi ordonanţarea cheltuielilor pe baza documentelor justificative; 

-Urmărirea respectarea şi punerea în aplicare a hotărîrilor consiliului local privind alocarea 

unor sume pe diferite destinaţii; 

-Urmarirea si verificarea periodică a evoluţiei încasărilor şi efectuarea plăţilor de orice 

fel,inclusiv prin caserie;-Urmărirea contractelor de credit, plata ratelor,a dobânzilor şi a 

comisioanelor percepute ţinerea registrului datoriei publice;-Întocmirea listelor de investiţii ca 

anexă la bugetul de venituri şi cheltuieli;-Întocmirea răspunsurilor la corespondenţa repartizată 

serviciului buget contabilitate 

Sinteza activităţii pe anul 2018 

 Activitatea Serviciului Buget, contabilitate, CFP, casierie se bazează pe asigurarea cu 

resurse atat din bugetul local cat si din transferuri din bugetul de stat si gestionarea acestora, 

urmarirea plăților și încadrarea în limitele prevazute în buget si rectificarea acestora in functie de 
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veniturile realizate si alocațiile bugetare conform Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările si completările ulterioare. 

Bugetul local este principala sursă de finanţare pentru toate activităţile si acţiunile. 

    De la bugetul de stat în anul 2018 s-au primit pe langa sume defalcate din TVA pentru 

cheltuieli descentralizate (cheltuieli cu evaluarea personalului si elevilor si cheltuieli cu intreţinerea 

curentă la invatamant,cheltuieli cu cresa, drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu 

handicap, cheltuieli serviciul evidenta populatiei), subvenții pentru ajutor de incalzire, subvenții 

pentru finanțarea sănătăţii şi a cheltuielilor de la cabinetele medicale şcolare si mediatori, precum 

sume pentru investitii PUG 

    Din bugetul local în anul 2018 s-au finanţat pe lângă cheltuielile de funcţionare ale 

Primăriei, instituţiilor si serviciilor subordonate (instituţii de învăţământ, cultură, asistenţă socială), 

multe cheltuieli de investiţii si reparaţii astfel :  Proiecte, Sistem de operare, Sistem control acces, 

licențe, 1 buc Autoutilitara, Sistem supraveghere video, Multifuncționale, Site WEB, PUG, 

Extindere rețele de iluminat public,  Amenajare sens giratoriu str.Axente Sever str Garii, Sistem de 

semaforizare,Sistem de alarmare la efracție și sistem de supraveghere video la Casa de 

Cultură,Planul de mobilitate urbană durabilă, Modernizare str.Cimitirului și 

Margaretelor,Modernizare str.Muncitorilor,Statuia poetului național Mihai Eminescu, Extindere 

retele de apa si bransamente str Koss Ferenc si Simion Barnutiu, Modernizare 

str.Orizontului,Interfon si alarma la cresa noua,Videoprpiector,Sistem de irigare,Container 

deseuri,Extindere canalizare pluviala str.Subcetate,Corpuri de iluminat festiv,diverse investitii 

pentru spital,1 buc autobuz pentru RAGCL 

 Sunt în curs de realizare următoarele investiții:Reabilitare la Cinematograful Patria,Construire 

container C.P.U pentru Spital,Construire hală agroalimentară în Piața Mare,Bloc de locuinte 

sociale str.Ierbus,Extindere si reabilitare corpurile C6 si C7 la Sc.gimnaziala Al.Ceuseanu,Scoala 

cu 5 sali de clasa la Sc.gimnaziala Augustin Maior,extindere canalizare menajera str.Salcamilor 

 S-au efectuat lucrări de reparare si asfaltare la mai multe străzi si trotuare,de către personalul 

secţiei drumuri ,in regie proprie.  

 La instituţiile scolare s-au efectuat lucrări de igienizari si reparaţii. 

 Din bugetul local în anul 2018 s-au achitat rate si dobânzi la credite, astfel gradul de 

îndatorare realizat al Municipiului Reghin  a ajuns la 7,32 % în anul 2018,  faţă de  maxim 30% 

cât prevede legea.  

 Tot din bugetul local s-au alocat sume pentru organizarea unor manifestări culturale (dintre 

care cea mai importanta este Zilele Reghinene), pentru diverse parteneriate cu asociaţii si fundaţii 
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pe linie culturală, sportivă si de asistenţă socială pentru realizarea in comun a unor acţiuni in 

aceste domenii și pentru culte. 

 B.Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subvenţii de la bugetul 

local. 

 Instituţiile finanţate din acest buget sunt:-Clubul Sportiv Municipal Avântul, -Spitalul Municipal 

Dr Eugen Nicoară 

 Aceste instituţii primesc subvenţii de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile 

( Club Sportiv „Avântul”)  şi  pentru cheltuieli cu funcţionarea, reparaţiile,investiţiile (Clubul Sportiv 

Municipal Avântul şi Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară”) , dar realizează şi venituri proprii din 

închirieri de spaţii,   sponsorizări si din contractele incheiate cu Casa de asigurări de sănătate şi 

Direcţia de Sănătate publică (Spitalul).  

C.Bugetul institutiilor finantate integral din venituri proprii 

 Activitatile finantate din acest buget sunt:-Piaţa, -Pădurile , -Păşuni, -Instituţiile scolare 

Piaţa, pădurile şi păşunile sunt activităţi care se autofinanţează, adica din veniturile proprii 

obţinute îşi acoperă toate cheltuielile. 

 La piaţă se obţin venituri din închirieri cântare şi mese , din încasarea de taxe forfetare, iar 

cheltuieli se fac pentru salariile angajaţilor, apă,salubrizare, verificare cântare, deratizare si 

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 , exploatarea , întreţinerea 

drumurilor forestiere, cheltuieli care se achită Ocoalelor silvice cu care avem incheiate contracte 

de administrare. 

 La activitatea de la păşuni obtinem venituri din taxe de păşunat şi închirierea terenurilor 

pentru păşunat şi se fac cheltuieli cu întreţinerea păşunilor. 

  Instituţiile şcolare obtin venituri din închirierea unor spaţii(sali de sport, săli de cursuri după 

orele de program,  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 in 

completarea sumelor alocate de la bugetul local.  
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VIII. SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE 

Serviciul Impozite şi Taxe este o structură aflată în subordinea primarului și își desfășoară 

activitatea cu un număr de 7 angajați și un șef de serviciu. Pentru  realizarea unei activități 

eficiente în folosul comunității locale se asigură un program zilnic cu publicul prin desemnarea a 

2 inspectori de serviciu la ghișeul situat în incinta casieriei Municipiului Reghin. Serviciul Impozite 

şi Taxe are următoarele obiective specifice : 

 stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, a 

amenzilor şi a altor venituri ale bugetului local, datorate de contribuabilii persoane fizice şi 

persoane juridice; 

 soluţionarea obiecţiunilor, contestaţiilor  formulate la actele de control şi de impunere, 

conform prevederilor legale;  

 prelucrarea în baza de date a declaraţiilor, amenzilor şi a altor acte administrative fiscale 

referitoare la contribuabilii persoane fizice şi juridice; 

 întocmirea dosarelor  fiscale ale contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice ; 

 înştiinţarea contribuabililor cu privire la situaţia fiscală a acestora 

 urmărirea încasării veniturilor  bugetului local; 

 elaborarea rapoartelor de specialitate necesare fundamentării Hotărârilor Consiliului Local 

cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale;  

 prelucrarea în baza de date a Hotărârilor Consiliului Local cu privire la stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale,precum si a celor referitoare la ocuparea domeniului public sau 

privat al Municipiului Reghin(chirii,concesiuni);  

 întocmirea actelor necesare în vederea aplicării procedurilor de executare silită pentru 

încasarea obligaţiilor bugetare de la persoane fizice şi juridice (emitere de somaţii şi titluri 

executorii, înfiinţare popriri în bănci sau pe salarii, întocmire procese verbale de sechestru 

şi valorificarea bunurilor sechestrate prin modalităţi prevăzute de dispoziţiile legale în 

vigoare); 

 gestionarea  sistemului de plată on-line al impozitelor și taxelor locale, utilizand cardul 

bancar prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plata Online (SNEP)  pe 

platforma ghișeul.ro; 

 gestionarea plăților prin POS; 

 întocmirea declaraţiilor de creanţe pentru contribuabilii notificaţi cu privire la deschiderea 
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procedurii de insolvenţă sau faliment; 

 identificarea conturilor bancare sau a locurilor de muncă ale debitorilor, cu ajutorul 

băncilor,Serviciului Fiscal Municipal Reghin, a Inspectoratului Teritorial de Muncă,a Casei 

Judetene de Pensii pentru efectuarea popririlor pe conturi bancare , salarii sau pensii; 

 eliberarea certificatelor fiscale necesare contribuabililor la diverse operaţiuni pe care 

aceştia le efectuează;3 

 comunicarea datelor din patrimoniul contribuabililor persoane fizice şi juridice la solicitarea 

instanţelor de judecată, a executorilor judecătoreşti, a executorilor bancari şi a altor 

instituţii, conform prevederilor legale; 

 verificarea în teren a persoanele fizice cu privire la corectitudinea şi exactitatea 

declaraţiilor fiscale depuse; 

 realizarea inspecţiei fiscale la persoanele juridice, stabilirea obligaţiilor suplimentare de 

plată, precum şi accesoriile aferente acestora; 

 primirea, verificarea şi soluţionarea cererilor de scutire la plata impozitelor şi taxelor locale 

pentru categoriile de persoane fizice prevăzute de actele normative în vigoare; 

 aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia fiscală şi actele normative pentru cei care încalcă 

prevederile legale; 

 recalcularea impozitelor şi taxelor locale în cazul în care au intervenit modificări ale masei 

impozabile a contribuabililor; 

 verificarea ,întocmirea  dosarelor pentru debitele primite spre executare silită de la alte 

instituţii sau compartimente şi confirmarea primirii titlurilor executorii; 

 acordarea asistenţei de specialitate contribuabililor referitor la completarea declaraţiilor de 

impozite şi taxe, a cererilor referitoare la impozitele şi taxele locale;  

 prelucrarea în baza de date a obligaţiilor financiare prevăzute în contractele de închiriere a 

terenului ocupat de garaje, chioşcuri, terase, tonete, căi de acces, construcţii provizorii, 

contracte închiriere păşune, contracte închiriere curţi, grădini, contracte comunicate de 

celelalte compartimente; 

 prelucrarea în baza de date a obligaţiilor financiare prevăzute în contractele de închiriere 

spaţii, contracte de concesiune şi contracte de delegare de gestiune (alimentare cu 

energie termică, transport persoane, salubrizare, parcări), comunicate de către celelalte 

compartimente; 

 asigurarea organizării sistemului informaţional şi a bazei de date privind obligaţiile fiscale şi 

masa impozabilă în vederea realizării sistemului de evidenţă fiscală informatizată pe tipuri 
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de contribuabili; 

 asigurarea arhivarii documentelor gestionate; 

 colaborarea si schimbul de informații cu celelalte compartimente;  

 duce la îndeplinire şi alte atribuţii dispuse prin actele normative în vigoare sau prin 

dispoziţiile primarului şi Hotărârile Consiliului Local. 

  Impozitele și taxele locale pentru anul 2018 au fost stabilite  în conformitate cu prevederile 

Legii nr.227/2015 - Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare și cu prevederile H.G. 

nr.1/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare ale Legii nr.227/2015, prin 

adoptarea HCL nr. 72/26.04.2018  

        Pentru plata cu anticipație - până la 31 martie 2018 - a impozitului pe clădiri, teren și 

autovehicule, datorat pe întregul an de către contribuabilii persoane fizice, sa acordat o 

bonificație de 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local, la nivelul maxim posibil, aceeași cotă 

de 10% fiind stabilită și în cazul persoanelor juridice. Având în vedere acestă reducere 

semnificativă a obligațiilor de plată bugetare, în anul 2018 un număr de 10.041 persoane fizice și 

425 de persoane juridice au beneficiat de bonificație la plată. 

 În cursul anului  2018, la nivelul Municipiului Reghin erau înregistrați un număr de 22.652 

contribuabili, din care 21359 contribuabili persoane fizice si 1293 contribuabili persoane juridice. 

Cei 8 angajați din cadrul Serviciului Impozite și Taxe au soluționat un număr de 41.198  

documente,după cum urmează:  

 decizii de impunere: 18.216 

 declarații  impunere auto:  3.621 

 declarații impunere cladiri : 1.100 

 declarații  impunere teren: 528 

 comunicări de bunuri impozabile la solicitarea altor instituții publice: 1427 

 comunicări  dosare auto către alte primării: 2452 

 certificate fiscale eliberate: 5123  

 procese verbale de contravenție primite de la alte instituții publice spre executare silită 

:1313 

 popriri înființate asupra disponibilităților bănești ale contribuabililor: 433 

 somații și titluri executorii  : 6.950 

 s-a dispus înființarea unui număr de 35 sechestre asiguratorii asupra bunurilor imobile   

 în anul 2018 prin utilizarea platformei online www.ghiseul.ro s-au efectuat un număr de 

618 plăți față de 380 plăți în anul 2017. Cuantumul impozitelor și taxelor achitate electronic 

http://www.ghiseul.ro/
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a fost de 140,687 lei în creștere cu 40% față de anul 2017, iar plățile efectuate cu cardul 

bancar au însumat 908,452 lei  lei în creștere cu 44% față de anul 2017, totalizând un 

număr de 4817 tranzacții.    

 Rezultatul activităților menționate este reflectat de încasările la bugetul local al Municipiului 

Reghin, lei, impozitele si taxele administrate de catre Serviciul Impozite si Taxe fiind în cuantum 

total  de 20,492,278 lei față de 17,995,962 lei în anul 2017, în creștere cu 14%, reprezentând un 

grad de colectare a creanțelor datorate bugetului local de 84,22% din prevederile bugetare în 

cazul persoanelor fizice și de 90,36% în cazul persoanelor juridice. 
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IX.COMPARTIMENTUL AUDIT  

 Auditul public intern este activitatea funcţional independentă şi obiectivă, în subordinea 

directă a ordonatorului principal de credite, de asigurare şi consiliere, concepută să 

îmbunătăţească activităţile entităţii publice. Este activitatea care ajută entitatea publică să îşi 

îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi 

îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, controlului şi proceselor de 

guvernanţă. 

Domeniile auditabile abordate 

 Planificarea multianuală s-a realizat prin elaborarea planului strategic 2018 – 2020 în care 

a fost realizată identificarea şi inventarierea tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul Primăriei 

Municipiului Reghin.  

Analiza generală cu privire la modalitatea de identificare a activităţilor şi prioritizarea lor în 

plan s-a realizat prin întocmirea Referatului de justificare a modului în care sunt selectate 

misiunile de audit cuprinse în plan, respectiv acesta cuprinde: 

 metodologia de evaluare a riscului în baza informaţiilor obţinute în urma întocmirii matricei 

riscurilor; 

 opinia (concluziile) auditorului intern, asupra gradului de adecvare şi eficienţă a sistemului 

de control intern; 

 bugetarea activităţii de audit public intern. 

Proiectul Planului pe anul 2018 a fost elaborat până la data de 30 noiembrie 2017, cu 

respectarea structurii prevăzute de legislația în vigoare, acesta fiind aprobat de Primarul 

Municipiului Reghin. Gradul de realizare al planului a fost de 100%. 

În anul 2018 la nivelul Compartimentului de audit public intern din cadrul Primăriei 

Municipiului Reghin, au fost realizate un număr de 3 misiuni de asigurare  la nivelul ordonatorului 

principal de credite . 

Misiunile de audit public intern realizate în anul 2018, în număr de 3,  la nivelul 

ordonatorului principal de credite au fost următoarele : 

1.Activitatea  Serviciului Impozite și Taxe, 

2.Activitatea  Serviciul Contabilitate, Buget și Casierie,  

3.Stadiul Implementării Controlului  Intern Managerial la nivelul Primăriei Municipiului 

Reghin. 

Misiuni de audit  efectuate în 2018, la nivelul ordonatorului principal de credite: 
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1.Misiune de audit public intern privind activitatea Serviciului Impozite și Taxe 

 Misiunea de audit public intern a fost una de regularitate, cu scopul de a examina 

responsabilităţiile asumate de către conducerea structurii auditate și personalul de execuţie din 

subordinea acestuia, cu privire la organizarea și realizarea activităţilor planificate în mod eficient 

şi eficace 

Obiectivele acţiunii de auditare au urmărit: 

 Asigurarea cadrului organizatoric adecvat desfășurării activității de administrare a 

impozitelor și taxelor locale 

 Organizarea și desfășurarea activității de asistență a contribuabilului 

 Organizarea evidenței plătitorilor de impozite și taxe locale 

 Stabilirea impozitelor și taxelor locale 

 Verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale și a îndepliniri obligațiilor de către 

contribuabili 

 Colectarea impozitelor și taxelor locale 

 Realitatea evidențelor contabile și a situațiilor financiare ale entităților publice locale privind 

veniturile din impozite și taxe locale. 

 Numărul de recomandări formulate a fost de 12 (doisprezece). 

2.Misiune de audit public intern privind activitatea Serviciului Contabilitate, Buget si  

Casierie 

Misiunea de audit public intern a fost una de regularitate, cu scopul de a examina 

responsabilităţiile asumate de către conducerea structurii auditate și personalul de execuţie din 

subordinea acestuia, cu privire la organizarea și realizarea activităţilor planificate în mod eficient 

şi eficace. 

Obiectivele acţiunii de auditare au urmărit: 

            1. Asigurarea cadrului organizatoric adecvat desfășurării activității financiar- contabilă. 

 2. Organizarea registrelor de contabilitate. 

 3. Conducerea contabilității. 

 4. Conducerea activității financiare. 

 5. Organizarea sistemului de raportare a datelor financiar contabile către management / 

Analiza transmiterii informațiilor financiar-contabile necesare deciziilor manageriale.        

 6. Organizarea și efectuarea controlului financiar preventiv propriu. 

 7. Organizarea și efectuarea arhivării documentelor financiar - contabile. 

Numărul de recomandări formulate a fost de 11 (unsprezece). 
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3.Misiune de audit public intern privind Stadiul implementării controlului intern managerial 

  Misiunea de audit public intern a fost una de sistem, iar  scopul acesteia  a fost evaluarea 

procesului şi a stadiului de implementare a sistemului de control intern managerial în cadrul 

Primăriei Municipiului Reghin. 

 Obiectivele acţiunii de auditare au urmărit: 

 1.Organizarea și funcționarea  procesului privid implementarea sistemului de control intern 

managerial 

 2.Analiza elaborării și aplicării Programului de dezvoltare a sistemului de control intern 

managerial 

3.Implementarea sistemului de control intern managerial. Standarde  de control. 

                 Standardul 1 - Etica și integritatea 

Standardul 2 – Atribuții, funcții, sarcini 

Standardul 3 – Competențe, performanță 

Standardul 4 - Structura organizatorică 

Standardul 5 - Obiective 

Standardul 6 - Planificarea 

Standardul 7 - Monitorizarea performanţelor                               

Standardul 8 - Managementul riscului                    

Standardul 9 - Proceduri                                

Standardul 10 - Supravegherea                            

Standardul 11 - Continuitatea activităţii                

Standardul 12 – Informarea și comunicarea                  

Standardul 13 - Gestionarea documentelor 

Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară   

Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial                          

Standardul 16 - Auditul intern                                                        

          4.Întocmirea raportări cu privire la implementarea controlului intern managerial                                                               

 Numărul de recomandări formulate a fost de 7 (șapte). 

  Pe baza recomandărilor formulate s-a solicitat structurilor auditate, în baza prevederilor 

legale şi avizului Primarului Municipiului Reghin, elaborarea Planului de acţiune însoţit de 

calendarul privind implementarea recomandărilor, în scopul îmbunătăţirii activităţii proprii iar pe 

măsura implementării acestora, să comunice periodic stadiul progresului înregistrat în procesul 

de implementare a recomandărilor. 
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X.COMPARTIMENTUL PROTECȚIE CIVILĂ  

 Pe linia de Protecție Civilă: s-au desfășurat activități prevăzute de legislația în vigoare 

acționând pentru prervenirea și reducerea riscurilor, protejarea populației, bunurilor și mediului 

împotriva  efectelor negative ale situațiilor de urgență, înlăturarea operativă a urmărilor acestora, 

desfăsurând măsuri și activități de protecție civilă colaborând cu toate compartimentele din cadrul 

instituției, cu  instituțiile publice de pe raza municipiului Reghin și cele județene, fiind întocmite 

sau actualizate următoarele documente importante : 

 Planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale pe cursurile de 

apă a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Reghin pentru perioada  

2018-2021, fiind înaintat spre aprobare Instituției, S.G.A.Mureș și ISU ; 

 Schema organizării și alarmării populației din municipiul Reghin; 

   Planul de Evacuare în situații de urgență a populației din municipiul Reghin. 

 Documentele de mobilizare în caz de război și înaintate Centrului Militar Județean Mureș și 

Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Mureș. 

 Au fost verificare și întreținute prin lucrări de mentenanță mijloacele de alarmare, iar în 

cursul anului s-au executat un număr de 12 alarmări ale populației utilizîndu-se toate cele patru 

tipuri de alarmare: prealarmă aeriană, alarmă aeriană, alarmă la dezastre și de încetare a 

alarmei, au fost executate 4 verificări a mijloacelor de avertizarea populației, a fost întocmit 

dosarul de alarmare.   

 Pe linia Situațiilor de Urgență/Prevenirii și Stingerii Incendiilor : s-a actualizat și supus 

aprobării Consiliului Local - Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului 

Reghin pentru anul 2018; 

 S-a actualizat  Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Reghin și  

Centrul Operativ al Situațiilor de Urgență cu activitate temporară; 

 S-au luat măsuri de întocmire a planurilor de evacuare la clădirile din subordinea primăriei, 

de întreținere a mijloacelor de primă intervenție, instruirea personalului privind folosirea acestora, 

acordarea de asistență tehnică de specialitate pentru avizarea și autorizarea unor clădiri din 

punct de vedere a prevenirii și stingerii incendiilor; 

 S-a asigurat permanența la continuitate în afara programului de lucru la sediu instituției și 

s-a ținut permanent legătura cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, în vederea primirii 

avertizărilor și atenționărilor, a transmiterii de rapoarte operative și participarea în comisiile de 

evaluare a pagubelor produse pe raza teritoriului administrativ a Municipiului Reghin. 

Pe linia de Sănătății și Securității Muncii: 
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 În perioada ianuarie - decembrie a anului 2018, activitatea s-a desfășurat în conformitate 

cu prevederile legislației de securitate și sănătate în muncă în vigoare și a avut drept scop 

prevenirea și diminuarea a factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională, existenți 

în sistemul de muncă propriu. Având în vedere numărul lucrătorilor  și diversitatea proceselor de 

muncă desfășurate, activitatea a constat într-o analiză a locurilor de muncă și implementarea 

unui sistem propriu de management al securității și sănătății în muncă. 

 În anul 2018, pentru îndeplinirea obiectivelor specifice, aplicarea și implementarea 

prevederilor legislației în vigoare, au fost efectuate controale în teren, la locurile de muncă. 

 Componenta de bază a activității a constat în analiza sistematică a locurilor de muncă, 

pentru identificarea și evaluarea factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională la 

nivel de instituție și unități subordonate. În urma acestei acțiuni au fost elaborate măsuri și 

instrucțiuni proprii de prevenire și protecție împotriva accidentelor de muncă, structurate pe 

specificul fiecărui loc de muncă în parte. Această structurare oferă posibilitatea adaptării cu 

ușurință a instrucțiunilor la orice modificare tehnologică, administrativă sau organizatorică la 

locurile de muncă. Astfel, a fost elaborată și o procedură de desfășurare a instruirii pe linie de 

securitate și sănătate în muncă pentru cele trei faze, programe tematice care cuprind materialele 

care vor fi prelucrate cu fiecare  categorie de personal angajat. Pentru verificarea însușirii 

cunoștiințelor au fost întocmite teste de verificare.       

 Pentru toți angajații s-a procedat la acoperirea cheltuielilor necesare efectuării controlului 

medical la angajare și periodic, luându-se toate măsurile,  ca locurile de muncă să fie organizate 

astfel încât să garanteze securitatea și sănătatea în muncă a angajaților. 

 Au fost organizate informări și instruiri pe linia securității și sănătății în muncă, întâlniri ale 

Comitetului de securitate și sănătate în muncă, în cadrul cărora s-au analizat și s-au făcut 

propuneri privind obiectivele ce vizează asigurarea protecției și sănătății lucrătorilor. 
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XI.SECȚIA DRUMURI 

          Secția Drumuri,poduri,trotuare din cadrul Municipiului Reghin,are ca principale atribuții 

administrarea și întreținerea rețelei stradale precum și executarea de reparații,amenajare a 

tramei stradale,aleilor,podețelor și trotuarelor. 

În perioada 1ianuarie – 15martie 2018 și 15 noiembrie – 31decembrie s-a desfășurat actvitatea 

de revizii obligatorii și dezăpesire,activitate care a funcționat permanent 24ore din 24,perioadă în 

care s-au folosit 192,5  to sare și 963 to nisip antiderapant. 

 Tot în această perioadă s-au executat lucrările de reparații la stația de producere a 

mixturilor asfaltice. 

 Specificăm că în inventarul domeniului public al Municipiului Reghin la sfârșitul 

anului 2018 existau un număr de 157 străzi cu o lungime totală de 92,8 km din care  :             

 -76,5km asfaltat 

 -15,11km pietruit  

          -1,19km de pământ 

  În cursul anului 2018 s-au executat lucrări de scarificare,pietruire și cilindrare pe un număr 

de 74 străzi, utilizându-se o cantitate de 5460 to produse de balastieră. 

 Toate aceste pietruiri au fost executate pe străzile prevăzute în programul pe anul 2018. 

 Începând cu luna martie 2018 s-au început lucrările de reparații atât la zonele pavate cât și 

la zonele care necesitau mixtură asfaltică. 

 Din luna aprilie au început lucrările de reparații după cum urmează: 

           -lucrări de bordurare 3836 ml -   total 

           -lucrări de pavare 4601 mp    -    total 

 Pe strazile Apalinei ,Gării,Rodnei s-au consumat 626 ml borduri și 1023 mp pavaj în cursul 

lunilor august-septembrie-octombrie. 

 În perioada aprilie-mai-iunie-iulie s-au executat lucrări de reparații prin pavare pe străzile   

Cart.Dacia,Iernuțeni,Crizantemelor,Apalinei,Porumbei,,utilizându-se 771ml borduri și 1051mp 

pavaj. 

 S-au mai executat lucrări de reparatii prin bordurare și pavare în cartierul  Mihai Viteazul și 

cartierul Rodnei, folosindu-se 459 ml de borduri.  

 S-au mai executat lucrări de reparații pavaj pietonal unde s-au consumat 1980ml borduri și 

1704 mp pavaj in P-ța P.Maior,str.Strâmbă,str.Sării. 

 Tot în perioada lunii aprilie au început lucrările de reparații a covorului asfaltic în diferite 

zone ale orașului lucru pentru care s-au produs în stația proprie o cantitate de 2000 to asfalt care 
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s-a utilizat după cum urmează: 

 în luna martie 163,8to pe un număr de 16 străzi printre care str.Apalinei,Ierbuș, 

Autobuzului și Salcâmilor. 

 în lunile aprilie-mai-iunie-iulie s-au pus în operă o cantitate de 1045to mixtură asfaltică pe 

un număr de 35 străzi dintre care amintim str.Apalinei,Castelului,Eminescu, 

Spitalului,Oltului,Bălcescu,Iernuțeni,etc. 

 tot reparații ale zonelor degradate pe carosabil precum și acceselor la proprietăți s-au 

executat în cursul lunilor august-septembrie-octombrie-noiembrie cu o cantitate de 712to 

mixtură asfaltică pe un număr de 35 străzi cum ar fi str.Apalinei,Grigorescu,Pandurilor( 

accese ) ,Unirii(  accese),Orizont,Licurici,Ierbuș etc. 

 pe lăngă aceste lucrări s-au mai executat diverse lucrări necesare: 

 acțiuni de curățare a acostamentelor prin măturare manuală a materialului antiderapant 

 întreținerea, decolmatarea șanțurilor și a rigolelor carosabile pe 

str.Iernuțeni,M.Viteazul,Pandurilor 

 s-au mai executat: 

          -lucrări de marcaje longitudinale și transversale 

          -refacere podețului la  intersecția Grâului cu Semănătorilor 

 -lățirea aleilor in cart.M.Viteazul pentru a putea circula utilajele ISU 

          -amenajarea loc de joacă copii pe str.Teilor 
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XII. SERVICIUL GESTIONARE CÂINI FĂRĂ STĂPÂN 

Prin personalul instruit pentru activitățile de capturare și transport câini fără stăpân, 

Serviciul  a acționat în condițiile legislației în vigoare și a patrulat toate străzie din teritoriul 

administrativ al Municipiului Reghin, în vederea capturării exemplarelor de câini fără stăpân. În 

anul 2018 au fost capturate și transportate în adăpostul de câini ai Primăriei municipiului Reghin, 

un număr de 189 exemplare canine. O parte din acestea au fost revendicate de proprietari și 

adoptate de persoane iubitoare de animale.  

 S-au făcut demersurile necesare dotării acestui serviciu cu o mașină de captură – 

transport corespunzătoare. 

 În anul 2018, s-au continuat lucrările necesare dotării corespunzătoare a adăpostului 

pentru câini  și aducerea acestuia la standardele cerute de legislația actuală. De asemenea s-au 

obținut autorizațiile de funcționare corespunzătoare a serviciului de gestionare a câinilor fără 

stăpân, respectiv și autorizația de funcționare pentru noul mijloc de transport hrană SNCU, 

eliberată de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Protecția Animalelor Mureș. 

 S-au continuat externalizarea, activității medicale – veterinare, printr-un contract de servicii 

între Primăria Municipiului Reghin și SC CAVINET SA Reghin. 

 Pentru  a facilita adopțiile câinilor atât în țară cât și în străinătate, Primăria Municipiului 

Reghin a întreținut o bună relație de colaborare cu Fundația FIDUCIA și Fundația pentru protecția 

animalelor ROBIN HOOD Austria. 

 În anul 2018, în municipiul Reghin s-au făcut eforturi deosebite pentru gestionarea 

corespunzătoare a numărului de efective canine fără stăpân. De îndată ce s-au obținut 

autorizațiile de funcționare, s-au luat măsurile pentru sterilizarea, vaccinarea, deparatizarea 

tuturor exemplarelor existente și introduse ulterior în adăpost, conform cerințelor legislației în 

vigoare. 
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XIII. DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Reghin, are sediul în municipiul Reghin, str. 

P.Maior  nr. 41,  este serviciul public de interes local, înfiinţat prin HCL nr.73/26.04.2018, fără 

personalitate juridică, în conformitate cu art. 41 alin (1) şi ( 2) şi  art. 113 din Legea 292/2011 a 

asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare  precum şi cu Hotărârea Guvernului nr. 

797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor 

publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, începând cu data de 

01.05.2018 ,   în subordinea  Consiliului  Local al Municipiului Reghin.  

  Direcția  Asistență Socială a Municipiului Reghin  (DAS)  este structură specializată în 

administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale. 

 Direcţia de Asistenţă Socială este   acreditată ca furnizor de servicii sociale de către 

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale,   pentru acordarea de servicii sociale cu caracter primar şi 

specializat care au drept scop prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau 

permanente ale situaţiilor de risc din domeniul protecţiei copilului, a persoanei singure, a familiei, 

grupurilor ori comunităţilor, ce pot duce la marginalizare sau excluziune socială şi acordarea 

serviciilor de sănătate (servicii de medicină şcolară). 

 Direcția de Asistență Socială Reghin este organizată pe compartimente, astfel: 

 -Compartimentul asistență Socială și autoritate tutelară; 

 -Compartimentul cabinete  școlare; 

 -SMURD 

 -Creșe 

 -Asistenți personali; 

 

1.COMPARTIMENTUL  ASISTENŢĂ SOCIALĂ ȘI AUTORITATE TUTELARĂ 

Direcţia de Asistenţă Socială furnizează servicii sociale cu caracter primar şi servicii sociale 

specializate. 

a) SERVICIILE CU CARACTER PRIMAR 

În anul 2018 pentru furnizarea serviciilor sociale cu caracter primar s-a avut în vedere: 

 informarea cetățenilor referitor la beneficii de asistenta socială privind: 

 combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială prin  acordarea ajutorului social, 

ajutor  a ajutorului de încălzire locuinţei cu gaze naturale/energie electrică/ lemne; 

 susținerea copilului şi a familiei prin  alocații pentru copii, indemnizații şi stimulente pentru 

creșterea copilului, tichete pentru preșcolari, alocației pentru susținerea familiei; 
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 sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale prin acordarea de indemnizații pentru persoane 

cu handicap şi a unor drepturi şi facilități potrivit legii; 

 preluarea cererilor şi a documentației necesare  pentru obținerea beneficiilor  mai sus 

menționate; 

 efectuarea anchetelor sociale pentru stabilirea dreptului la ajutor social,  la indemnizația de 

handicap, la alocație pentru susținerea familiei, la ajutorul pentru încălzirea locuinței; 

 efectuarea anchetelor de reevaluare pentru toate categoriile menționate anterior; 

 actualizarea lunară a situației tuturor beneficiarilor aflați în evidenta noastră acolo unde au 

intervenit modificări privind situația familială şi socio-economică; 

 eliberarea de adeverințe pentru beneficiarii de ajutor social şi de indemnizație de handicap 

grav ; 

 întocmirea rapoartelor statistice solicitate de instituțiile abilitate; 

 îndrumarea cetățenilor spre instituțiile competente  pentru rezolvarea problemelor acestora 

cum ar fi DGASPC,  Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă, instituţii de 

învătământ; 

 pentru a veni în sprijinul beneficiarilor noștri, prin oferirea de soluții pentru a depăși situația 

de nevoie socială în care se găseau, am colaborat cu instituții guvernamentale sau 

neguvernamentale care oferă servicii sociale, precum şi cu alţi actori sociali din 

comunitate. 

 1. Serviciile cu caracter primar se desfășoară prin compartimentul  direcției şi cuprind 

următoarele beneficii sociale: 

 Beneficiile sociale destinate persoanelor care se află în dificultate sunt următoarele: 

a) Venitul minim garantat 

b)  Ajutorul pentru încălzirea locuinţei 

c) Ajutoare de urgenţă  

d) Alocaţii şi alte drepturi privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 

a).Venitul minim garantat 

 Acordarea  Venitului  Minim Garantat are ca  obiect principal de activitate: protejarea 

persoanelor singure sau a familiilor care, din cauza unor factori de natură economică, psihică, 

fizică sau socială nu-şi pot asigura singure nevoile sociale, încadrându-se astfel în categoria 

persoanelor marginalizate social. 

În completarea legilor cu caracter general privind domeniul asistenței sociale – Legea 
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nr.292/2011 privind sistemul național de asistență socială şi Legea nr.116/2002 privind prevenirea 

şi combaterea marginalizării sociale – acordarea venitului minim garantat  presupune în principal, 

aplicarea prevederilor Legii.nr.416/2001 – actualizată - privind venitul minim garantat. 

În cursul anului 2018 au beneficiat un număr mediu de 197 familii şi persoane singure, 

numărul maxim de dosare a fost de 208  în luna ianuarie iar  în luna noiembrie  numărul 

dosarelor au scăzut la 187 dosare, lucrul acesta  s-a datorat faptului că o parte din beneficiarii în 

urma consilierilor au reușit să obțină un loc de muncă sau au refuzat să prezinte în termen actele 

solicitate, au obţinut pensie, etc. 

 În anul 2018 au fost depuse 33 de dosare noi privind acordarea ajutorului social, iar un 

număr de 51 dosare au fost încetate. 

Pentru acordarea ajutorului social s-au efectuat 33 anchete sociale la domiciliul 

persoanelor beneficiare, 394 anchete de reevaluare a dosarelor, sau pentru modificarea 

cuantumului ajutorului social. Menționăm că anchetele de reevaluare se efectuează la un interval 

de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie. 

  Din bugetul local s-a plătit în anul 2018,   pentru un număr de 200 familii şi persoane 

singure beneficiare de venit minim garantat,  suma de 57.017  lei reprezentând ajutorul de 

încălzire cu lemne pentru perioada sezonului rece ( noiembrie –martie)  o familie a beneficiat de 

suma de  290  lei . 

 

Cantina de ajutor social  

  În sprijinul persoanelor beneficiare de ajutor social/ persoane cu venituri foarte mici, în 

conformitate cu prevederile   Legii nr. 208/1997,  Direcţia de Asistenţă Socială a muncipiului 

Reghin  a oferit hrană caldă sau rece, după cum urmează: 

-februarie 2018   - 10 persoane, 15 porții; 

-martie 2018     -  8 persoane,  12  porții;  

-aprilie 2018     -  8 persoane,   12 porții; 

 Cantina de ajutor social prestează servicii sociale gratuite persoanelor aflate în situații 

economico-sociale sau medicale deosebite. Serviciile sociale oferite beneficiarilor prin Cantina de 

Ajutor Social reprezintă ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, 

precum şi a celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de 

dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi 

creșterii calității vieții. Serviciile sociale oferite prin Cantina de Ajutor Social au caracter proactiv şi 

presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relație cu situația socio-economică, starea 
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de sănătate, nivelul de educație şi mediul social de viață al acesteia;   

 Pentru hrana acordată prin cantina de ajutor social  în anul 2018 , persoanele apte de 

muncă au avut de realizat muncă în folosul comunității.  

 b) AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIRE pentru beneficiarii de lemne  

 Conform OUG 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare în anul  2018 s-au 

înregistrat cereri pentru ajutorul de încălzirea locuinţei    astfel:  

       În perioada ianuarie  2018-martie 2018 au beneficiat de ajutorul de încălzire cu gaze 

naturale  un număr mediu lunar  de 192 persoane. 

 Având în vedere că vedere nivelul de trai a crescut, pensia minimă s-a indexat precum 

şifaptul că  salariul minim pe economie a cunoscut o creştere, numărul de cereri pentru ajutorul 

de încălzire a locuinţei a scăzut, astfel că au fost 173  cereri  depuse în luna noiembrie şi 

decembrie 2018  pentru acordarea ajutorului de încălzire cu gaze naturale din care  169  

aprobate. 

 Au beneficiat de  ajutorul de încălzire cu lemne şi energie electrică după cum urmează: 

 în perioada  ianuarie 2018 -martie 2018,  5  familii şi persoane singure beneficiare de ajutor de 

încălzire a locuinţei cu energie electrică, iar  în lunile noiembrie 2018, decembrie 2018 au 

beneficiat  5  familii şi persoane singure; 

 în perioada  ianaurie 2018 -martie 2018 un număr de 67  familii şi persoane singure 

beneficiare de ajutor de încălzire a locuinţei cu lemne;   

c) Ajutoare de urgenţă 

În anul 2018 s-au acordat  ajutoare  de urgenţă  pentru îndeplinirea procedurilor de 

înhumare pentru  7 cadavre neidentificate/ persoane decedate fără susținători legali/beneficiare 

de ajutor social/ cu situaţie financiară precară; în  valoare totală de 3.300 lei din bugetul local.  

      Aceste ajutoare  au fost acordate în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

completările şi modificările ulterioare conform HCL nr. 48/25.03.2014. 

d ) Alocaţii şi alte drepturi privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 

Alocaţia pentru susţinerea familiei  

Acordarea alocației pentru susținerea familiei se realizează în baza Legii 277/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare şi   are drept scop completarea veniturilor familiilor în 

vederea asigurării unor condiţii mai bune pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, precum 

şi stimularea frecventării de către copiii de vârstă şcolară, aflaţi în îngrijirea familiilor cu venituri 

reduse, a cursurilor unei forme de învăţământ, organizate potrivit legii. Plata alocației pentru 

susținerea familiei se face de către Agenția Județeană de Plăți şi Inspecție Socială. În anul 2018 
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au beneficiat un număr mediu lunar de  202 de familii . S-au înregistrat în cursul anului 2018 un 

număr de 41 de cereri aprobate privind acordarea alocației pentru susținerea familiei.faţă de anul 

2017 când au fost înregistrate un număr de  55 de cereri noi.  

Alocaţii de stat, indemnizaţii 

În cursul anului 2018 au fost înregistrate un număr total de 309  cereri pentru alocația de stat,  20 

cereri pentru alocație de stat pentru copiii născuți în străinătate, 252 de cereri pentru indemnizații 

pentru creșterea şi îngrijirea copilului de la 0-2 ani, 3  cereri pentru indemnizații pentru creșterea 

şi îngrijirea copilului cu handicap  de la 3-7 ani , 150 cereri  pentru  acordarea stimulentului de 

inserție.   

Stimulente educaţionale pentru preşcolari 

Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind 

din familii defavorizate vine în sprijinul preșcolarilor ce aparțin unor familii cu venituri reduse prin 

asigurarea unor tichete sociale cu scopul încurajării frecvenței regulate a copilului la grădiniță. 

Stimulentele educaționale acordate sub forma tichetelor sociale sunt utilizate pentru 

achiziționarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte şi/sau a 

rechizitelor. 

Finanțarea acordării stimulentului educațional se face din bugetul de stat. 

În anul 2018,  în perioada ianuarie - iunie au fost acordate un total de 56  de tichete grădiniță, 

iar în perioada  septembrie-decembrie au fost acordate un total de 34  de tichete grădiniță 

pentru preșcolarii din municipiul Reghin, care frecventează regulat grădinița.  Pentru fiecare 

preșcolar se acordă lunar,  un  tichet social în valoare de 50 lei, cu condiția de a nu absenta de la 

grădiniță. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 în domeniul protecției copilului, se 

desfășoară activități de identificare, monitorizare a familiilor şi copiilor aflați în dificultate, de 

prevenire a situațiilor de risc, de prevenire a abandonului şi separării copilului de familia sa, de 

reintegrare a copilului în familie, precum şi alte acțiuni care vizează respectarea drepturilor 

copilului. 

 Pe parcursul anului 2018 au fost  întocmite de către consilierii  din cadrul direcției  un total 

de 841 anchete sociale , după cum urmează : 

 anchete sociale efectuate la solicitarea DGASPC  pentru familiilor copiilor aflați în situație 

de risc 

 pentru copiii care au unul sau ambii părinţi plecaţi în străinătate s-au realizat: 

 fişe de observaţie şi fişe de risc pentru copiii a căror părinți sunt plecați la muncă în 



108 

străinătate ; 

 rapoarte de vizită  pentru  copiii a căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate; 

 rapoarte de încetare a monitorizării ; 

 anchete sociale pentru obținerea de burse sociale pentru elevi și  studenți  

 anchete sociale pentru  un  copil părăsit  de mamă în unitățile sanitare; 

 anchete sociale privind acordarea sprijinului financiar prin Programul Național „Bani de 

liceu” pentru elevi; 

 planuri de servicii pentru  copii : 

  pentru prevenirea separării copiilor de familie; 

  pentru supraveghere specializată. 

 adrese către diverse instutuţii privind situaţia unor minori sau familiile acestora;  

 răspunsuri la persoane  

 notificări de încetare a monitorizării copiilor ai căror părinţi au plecat în străinătate datorită 

faptului că aceştia au revenit în tară/au părăsit ţara împreună cu copii 

 notificări  depuse la DAS de către părinţi care pleacă în străinătate  

 sprijin pentru obţinerea actelor de identitate ; 

 eliberare tichete card legitimație pentru persoanele cu handicap; 

Având în vedere că din SAS a fost transformat în DAS fără  personalitate juridică a 

fost necesară efectuarea demersurilor  pentru următoarele: 

 obţinerea unei noi acreditări, astfel  s-a întocmit documentaţia în vederea acreditării 

Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Reghin  fără  personalitate juridică obţinând în 

data de 11.07.2018 noul certificat de acreditare cu valabilitate permanentă, seria  AF 

nr.004223; 

 Compartimentul a colaborat cu furnizori de servicii sociale  de la nivel local în vederea 

dezvoltării serviciilor sociale la nivelul munipiului Reghin. 

Evaluarea inițială/reevaluare persoane cu dizabilități 

  Promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități reprezintă o obligație 

pentru autoritățile statului, pentru toate persoanele juridice de drept public şi privat, precum şi 

pentru toți cetățenii din România. 

 Statul, prin autoritățile administrației publice centrale şi locale, are obligația de a asigura 

măsurile specifice de protecție şi de asistență socială, în conformitate cu nevoile particulare ale 

persoanelor cu dizabilități, precum şi în funcție de situația familială şi socio-economică a 

acestora. 
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 În baza principiului asigurării de oportunități egale, autoritățile publice competente au 

obligația să asigure toate măsurile necesare destinate persoanelor cu dizabilități în scopul: 

a) accesului nemijlocit și neîngrădit la educație, sănătate, ocupare, justiție, precum şi la toate  

Principalele activități în anul 2018 au fost: 

 efectuarea  anchetelor sociale pentru persoane cu dizabilităţi, în vederea (re)evaluării 

(re)încadrării în grad de handicap; 

 anchete sociale pentru persoanele cu dizabilităţi şi aparţinătorii legali ai acestora în 

vederea internării/menţinerii în centre de asistenţă şi îngrijire specializată; 

 aplicarea  cerințele legislative privitoare la Legea 448/2006, verifică îndeplinirea 

condițiilor și efectuează demersurile privind gratuitatea transportului public prin curse 

regulate pe raza adminstrativ teritorială a municipiului Reghin; 

 efectuarea anchetelor sociale pentru Casa Județeană de Pensii, necesare în vederea 

obținerii pensiei de invaliditate; 

 efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele care au întocmit diferite sesizări 

precum şi redactarea răspunsurilor către petent; 

 comunicarea către beneficiarii dispoziţiilor  cu privire la drepturile şi facilităţile la care 

sunt îndreptăţiţi, potrivit legii; 

 monitorizarea şi analizarea situaţiei persoanelor cu dizabilităţi din unitatea 

administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, 

asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante; 

 colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile 

solicitate din acest domeniu. 

 încheierea contractului cu familia copilului cu dizabilități şi /sau CES. 

 încheierea raportului de monitorizare a copilului cu dizabilități; 

 Monitorizare persoane cu dizabilități și a asistenților personali. 

 întocmirea de anchete sociale în vederea acordării indemnizaţiei lunare pentru 

persoane cu handicap grav; 

 efectuarea anchetelor sociale pentru angajare unui asistent personal pentru persoana cu 

handicap grav, întocmirea dosarelor de acordare a indemnizației de către Primăria 

municipiului Reghin pentru persoanele cu handicap grav sau pentru reprezentanții lor 

legali; 



110 

 monitorizarea semestrială a asistenţilor personali şi a persoanelor cu handicap grav 

beneficiare de indemnizaţie lunară; 

 În vederea promovării şi respectării drepturilor persoanelor cu handicap în scopul integrării 

şi incluziunii sociale a acestora   au fost  realizate în conformitate cu  Legea nr. 448/2006 privind 

protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,   următoarele:   

-anchete de încadrare şi reîncadrare în grad de handicap;  

-anchete de reviuire pentru persoanele cu handicap grav beneficiare de asistent persoanal sau 

indemnizaţie lunară; 

-raportări privind copiii cu handicap conform  Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea 

metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi 

în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe 

educaţionale speciale. 

 

2. COMPARTIMENTUL CABINETE ȘCOLARE : 

  Asistența medicală comunitară cuprinde ansamblul de activități şi servicii de sănătate care 

se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale la nivelul comunității, pentru soluționarea 

problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menținerii acestuia în propriul mediu de 

viață.  

Mediatorul sanitar are următoarele atribuții: 

-cultivă încrederea reciprocă între autoritățile publice locale şi comunitatea de romi din care face 

parte; 

-facilitează comunicarea între membrii comunității de romi şi personalul medico-sanitar; 

-catagrafiază gravidele şi lăuzele, în vederea efectuării controalelor medicale periodice prenatale 

şi -post-partum; le explică necesitatea şi importanța efectuării acestor controale şi le însoțește la -

aceste controale, facilitând comunicarea cu medicul de familie şi cu celelalte cadre sanitare; 

-explică avantajele igienei personale, a igienei locuinței şi spațiilor comune; popularizează în -

comunitatea de romi măsurile de igienă dispuse de autoritățile competente; 

-semnalează cadrelor medicale apariția problemelor deosebite din cadrul comunității: focarele de 

-boli transmisibile, parazitoze, intoxicații, probleme de igienă a apei etc.; 

În anul 2018 în colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică a realizat următoarele evenimente: 

       - Campanii de informare, conştientizare la nivel local pe diverse teme: 
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      1. Ziua Sănătăţii Pielii;  

      2. Lupta împotriva cancerului; 

      3. Ziua internaţională de luptă impotriva tuberculozei; 

4. Ziua mondială a apei; 

6. Săptămâna europeană a vaccinării; 

7. Ziua mondială a sănătăţii; 

      8. Ziua mondială fără tutun; 

În anul 2018 în colaborare cu Spitalul Municipal Dr.E.Nicoară Reghin, Cabinet de planificare 

familială, campanie de informare , conștientizare la nivel local pe diverse teme: 

-Campanie de prevenire a bolilor cu transmitere sexuală, prin folosirea prezervativului; 

-Campanie pentru testare gratuită a femeilor cu Test Babeș Papanicolau; 

 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 162/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare: „Autoritățile publice locale sunt responsabile de acoperirea cu servicii de asistență 

medicală comunitară, asistență medicală în unitățile de învățământ şi asistență medico-socială a 

populației din zonă şi în special a celei din comunitățile defavorizate”. 

 Asistența medicală preventivă din colectivitățile de copii preșcolari, școlari  se asigură prin 

cabinetele medicale organizate, conform legii, în unitățile de învățământ preșcolar, şcolar  sau 

prin cabinetele individuale ale medicilor de familie, după caz”. 

Activitățile desfășurate în cadrul cabinetelor școlare sunt: 

-triajul epidemiologic: consult in vederea depistării bolilor contagioase, parazitare, recoltare 

exudat faringian; 

-examen bilanț: depistare tulburări de vedere, auz, dezvoltare fizica etc.; 

-asistență medicală la bacalaureat, examen de absolvire. 

Compartimentul de asistență medicală comunitară cuprinde cabinetele medicale școlare 

de medicină generală şi cele stomatologice de pe raza municipiului Reghin. Acestea asigură 

servicii medicale peste  preșcolari, elevi  din unitățile de învățământ de pe raza administrativ 

teritorială, respectiv:  5 grădinițe cu program prelungit, 7  grădinițe cu program normal, 4 școli 

gimnaziale, 3 licee.  Personalul medical este format din  2 medici – medicină generală; 1 medic 

stomatolog,  8  asistente medicale  a căror activitate este reglementată prin Ordinul Ministrului 

Sănătății nr. 653/2001 şi prin Ordinul comun al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului şi al Ministerului Sănătății nr. 5298/1668/2011. 

1  .Cabinetele școlare de medicină dentară   

 În cadrul cabinetelor școlare de medicină dentară,  figurează un număr de 5753 elevi și 
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1052 preșcolari și au fost efectuate un număr de 325  tratamente de urgență şi tratamente a  

cariilor dentare ample şi complicate elevilor programați în urma controalelor făcute de medici şi 

asistente în clase. De asemenea au beneficiat de tratamente stomatologice toţi elevii care au 

venit la cabinetele școlare.   

2.Cabinete medicale școlare de medicină generală,  

 Pe parcursul  anului 2018, la cabinetele medicale școlare au fost efectuate următoarele 

activități, la cei 5753 elevi și 1052 preșcolari aflați în evidențe: 

-triajul epidemiologic al tuturor preșcolarilor şi elevilor după perioada vacanțelor; 

-examene medicale de bilanț a stării de sănătate la grupele de preșcolari şi la elevii din 

clasele a I-a, a IV-a, a VIII-a, a XII-a şi anul III SAM precum şi la studenții ; 

-măsurători somatometrice şi aprecieri somatoscopice la preșcolari şi la elevii din școlile 

generale şi licee. 

 

3.S.M.U.R.D : 

 SMURD din  cadrul D.A.S. Reghin reprezintă componenta  instituţională a administraţiei 

publice locale Reghin constituită   în parteneriat cu Autoritatea de Sănătate Publică prin Spitalul 

Judeţean Mureș, cu Serviciul Judeţean de Ambulanţă, I.S.U. Mureș , prin Detaşamentul de 

pompieri  Mureș. Acest serviciu funcţionează în vederea apărării şi salvării de vieţi omeneşti 

atunci când acestea sunt expuse unui pericol iminent determinat de diferiţi factori care apar în 

timpul unor evenimente care se produc la nivelul sectorului de competenţă. 

 În cadrul SMURD, din partea autorității publice locale  își  desfășoară  activitatea 4 

persoane, 3 asistenți medicali și un conducător auto . 

 În cursul anului 2018, serviciul SMURD din cadrul Secției de pompieri Reghin și-a 

desfășurat activitatea, după cum urmează: 

 TOTAL Intervenții 1446, din care  

 -mediu urban:748  

 -mediu rural  :698 

 Persoane asistate: 1424, din care 

 -bărbați: 807 

 -femei:617 

 Cazuri medicale: 950 

 -traumatisme și politraumatisme:390 

 -stop cardio respirator:25 

 -accidente rutiere: 81 
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4.CREȘE 

Creșa nr.1 

 -este o instituție publică specializată în îngrijirea,supravegherea și educația timpurie a 

copiilor antepreșcolari cu vârste cuprinse între 3 luni și 3 ani, fiind frecventat în cursul anului 2018 

de 96 copii. 

Obiectivele și activitățile cu copiii au constat în: 

 -stimularea diferențiată a copiilor în vederea dezvoltării lor individuale în plan intelectual, 

socio—afectiv și psihomotric, ținând cont de particularitățile specifice de vârstă ale acestorași de 

potențialul lor evaluat; 

 -învățarea bazată  pe in teracțiunea activă a adultului, rutina zilnică, organizarea eficientă 

și protectivă a mediului; 

 -folosirea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu și mijloc de realizare a 

demersurilor educaționale la vârstele timpurii; 

 -promovarea interacțiunii cu ceilalți copii prin activități  de grup specifice vârstei; 

 -sprijinirea părinților și familiei în educația timpurie a copiilor; 

 -consilierea părinților cu privire la problemele întâmpinate de aceștia în procesul de 

îngrijire a copiilor, de relaționare cu ei și cu alte persoane cu care vin în contact copiii lor. 

Creșa Universul Prichindeilor: 

 -este un centru de educație și îngrijire a copilului care vine în sprijinul familiilor cu copii cu 

vârsta sub 3 ani, ce pune la dispoziția locuitorilor din Municipiul Reghin un număr de 25 locuri. 

Au fost realizate  următoarele lucrări: 

 -montarea unui sistem de alarmare împotriva efracție; 

 -reparații și igienizări la nivelul de unitate; 

 -construirea unui spațiu de joacă acoperit; 

 -realizare de mobilier colorat cu spații de depozitare pentru jucării. 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

XIV. COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ  

Compartimentul Informatică funcţionează în subordinea viceprimarului având în 

componenţă 1 funcţionar public și 1 personal contractual  şi îndeplineşte politica de informatizare 

conform necesităţilor instituţiei, în concordanţă cu strategia de informatizare a administraţiei 

publice.  

 În conformitate cu specificului activităţii, Compartimentul Informatica  asigură serviciile 

electronice de calitate prin crearea, întreţinerea, utilizarea şi dezvoltarea de instrumente 

informatice şi de comunicaţie, oferirea  serviciilor publice în format electronic pentru cetăţeni şi 

mediul de afaceri, asigurarea disponibilităţii  informaţiilor publice prin Internet, 24 de ore din 24, 7 

zile pe săptămână.  

 A fost reînnoită  pagina web a primăriei, în scopul informării corecte și prompte a 

cetățenilor, agenților economici, stimulării  participării active a societății civile în procesul de luare 

a deciziilor administrative și în procesul de elaborare a actelor normative, cresterii transparenței 

activității Primăriei Municipiului Reghin, atragerea operatorilor economici interesați în activități de 

cooperare economică și parteneriate sociale și culturale. Au fost aplicate tehnologiile de 

accesibilizare a paginilor web cu scopul de a răspunde nevoilor de informare ale persoanelor cu 

dizabilități, cât și ale utilizatorilor de platforme mobile. 

 Deasemenea, a fost dezvoltat un nou serviciu, și anume, cel de programare online a 

căsătoriilor, iar astfel cei doritori își pot rezerva data căsătoriei de la distanță. 

 Pentru a oferi utilizatorilor site-lui un plus de siguranță am procedat la securizarea 

protocolului http al acestuia, prin implementarea unui certificat SSL în fiecare pagină al acestuia, 

astfel trecând de la forma http la https. 

 Noua platformă funcționează din luna septembrie. Rezultatele Google Analytics arată a 

creștere semnificativă a vizitatorilor site-lui în urma modernizării acestuia. 
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 Prin intermediul unei funcţii online implementate pe portalul primăriei s-au preluat şi în 

decursul anului 2018 un număr mare de sugestii şi reclamaţii ale cetăţenilor. Au fost asigurate 

serviciile de poştă electronică prin adresa oficială a instituţiei office@primariareghin.ro. 

În vederea măririi transparenţei instituţionale, a creşterii gradului de informare a 

cetăţenilor, şi în anul 2018 s-a procedat la actualizare portalului de informare, comunicare şi 

servicii www.primariareghin.ro. Au fost aduse la cunoștința publicului prin rubrica „Transparenta 

decizionala” proiectele instituției supuse dezbaterii publice. S-au afişat lunar toate autorizaţiile de 

construire si certificatele de urbanism eliberate în cursul anului, ofertele de vânzare de teren 

mailto:office@primariareghin.ro
http://www.primariareghin.ro/
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extravilan, cât şi un număr de 108 de liste cu  publicaţii de căsătorie. Au mai fost publicate un 

număr de 654 de acte: 88 de comunicate şi anunţuri de presă, 263 de hotărâri ale consiliului 

local, 263 de proiectele de hotărâri, 22 procese verbale ale şedinţelor consiliului local şi 29 

dispoziţii cu caracter public ale primarului. Au fost actualizate formularele online conform 

cerinţelor legislative în vigoare și au fost făcute publice declaraţiile de avere şi interese atât ale 

aleşilor locali, cât şi ale funcţionarilor publici din cadrul primăriei. 

 De asemenea, au fost întreţinute şi administrate serverele şi bazele de date, aplicaţiile, au 

fost efectuate multiple salvări de date/ baze de date, arhivări, reorganizări, devirusări. 

 Au fost aduse multiple îmbunătățiri serviciului de email, prin schimbarea serverului de 

email cu unul mai performant, instalarea unui certificat de securitatea SSL pentru serverul de 

email, respectiv atribuirea accesării emailurilor și de pe telefoanele mobile. Au fost gestionate 

conturile de e-mail, s-a monitorizat accesul la Internet, activitatea în reţea în vederea menţinerii şi 

îmbunătăţirii continue a performanţei reţelei, a asigurării securităţii interne şi externe în trafic.  

A fost asigurat suportul tehnic necesar plăților online a impozitelor și taxelor locale. 

          Având în vedere importanţa asigurării accesului tuturor utilizatorilor reţelei de calculatoare 

şi telefonie la resursele disponibile, a interoperabilităţii serviciilor la nivel de instituţie în mod 

securizat, a accesului la Internet, s-a procedat la întreţinerea constantă a infrastructurii 

informatice şi de comunicaţii  existente,  la asigurarea securităţii  sistemului informatic al primăriei 

adoptând o politică de securitate unică şi centralizată.  

S-a acordat asistenţa tehnică, servicii de instruire şi consultanţă permanentă 

compartimentelor din Primărie şi Consiliului Local pentru exploatarea optimă a sistemului 

informatic existent. Au fost instalate echipamentele noi, calculatoare personale, multifuncționale 

locale cât și multifuncționale performante de rețea. Intervenţiile de natură tehnică au urmărit  

determinarea şi remedierea problemelor apărute (conectare echipamente, schimbare piese, 

instalări şi reinstalări de software).  S-au efectuat reparaţii in regie proprie la echipamentele din 

dotare pentru diminuarea cheltuielilor. A fost asigurată buna funcţionare a echipamentelor din 

dotare, atât din punct de vedere hardware cât şi software, printr-o activitate susţinută, 

permanentă.  
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XV.COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE ZONE DE AGREMENT  

      În cadrul acestui compartiment, din primăvara anului 2018, s-au demarat ample acţiuni de 

refacere şi reabilitare bazine cu apă. Aceste intervenții au constat în: replacarea cu pavele din 

material antiderapant și rezistent la variații termice a suprafețelor aferente bazinelor cu apă de la 

Ștrandul Reghin; placarea cu gresie mozaicată, tencuirea şi vopsirea celor mai deteriorate 

porțiuni ale suptafeţelor bazinelor cu apă.  Începând cu luna mai 2018, s-au procurat 

echipamente şi soluţii necesare funcţionării sistemului de filtrare-recirculare-dezinfecţie şi 

menţinere a apei din bazine în parametrii corespunzători din punct de vedere al calităţii apei; s-au 

procurat materiale şi noi aparate imperios necesare bunei  funcţionări a activităţilor de întreţinere 

a zonei verzi aferente bazinelor.   

 S-au realizat toate demersurile necesare obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare a 

zonei de agrement, Ştrand Municipal Reghin pentru sezonul estival 2018. 

 De asemenea pentru menţinerea ordinii şi a disciplinei referitoare la folosirea 

corespunzătoare a bazinelor cu apă, în sezonul estival s-a semnat un contract cu o firmă 

autorizată în activităţi pentru pază şi protecţie personal şi obiective. 

 Activitatea în sezonul estival s-a desfăşurat în limite normale, neîntâmpinând probleme 

majore.  

 În toamna anului 2018, s-au demarat lucrări pentru conservarea  sistemului de filtrare-

recirculare-dezinfecţie şi s-au pregătit bazinele şi dotările aferente acestora pentru sezonul rece.    

 În intervalul septembrie-noiembrie 2018 s-au inființat alei pavate, s-au reparat  gardurile 

existente, si s-a extins si reparat cu cherestea din lemn, suprafaţa adiacentă zonei de patinat din 

incintă pentru o mai buna organizare a activitaţiilor de agrement pentru sezonul rece. S-au făcut  

dotările necesare  în incinta Complexului de Agrement, Ştrand Municipal Reghin şi s-a reuşit 

înfiinţarea unui patinoar modern prevăzut cu un sistem de refrigerare pe o suprafaţă de patinat 

adecvată pentru funcţionarea corespunzătoare până la o temperatura a aerului de circa + 10 *C.   

 Complexul de agrement, Ştrand Municipal Reghin, s-a bucurat în anul 2018 de un public 

de toate categoriile de vârstă, încântat de preţurile de intrare atractive dar şi de dotările şi 

întreţinerea ştrandului şi a patinoarului municipiului Reghin.  

 Pe parcursul anului 2018, personalul muncitor în frunte cu ing. silvic responsabil cu 

gestionarea efectivelor de arbori din municipiul Reghin, a eliberat la cererea cetăţenilor 

municipiului Reghin, documentele necesare tăierilor de arbori care prezintă o morfologie care 

pune în pericol siguranţa persoanelor, clădirilor, obiectivelor, traficului rutier. De asemenea acest 

personal a şi efectuat aceste tăieri de arbori sub atenta îndrumare şi supraveghere a inginerului 
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specializat.   

     În anul anul 2018, s-au rezolvat numeroase probleme legate de tunderea în coroană şi 

respectiv doborârea arborilor periculoşi de pe teritoriul administrativ al municipiului Reghin. De 

asemenea s-a acordat sprijin şi acelor gospodării care prezintă arbori periculoşi, prin analize pe 

teren ale fiecărei situaţii în parte şi acordarea, după caz, a aprobărilor de tăiere, condiţionate de 

alte plantări obligatorii de specii de plante lemnoase; aceasta, tocmai  în vederea asigurării 

permanente a volumului de masa verde necesară menţinerii unei atmosfere curate, bogate în 

oxigen şi crearea unui microclimat favorabil tuturor activităţiilor vieţii pe teritoriul mun. Reghin.   
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XVI. ACTIVITATEA PIEȚE  

AA..  ÎÎnnccaassăărrii--  ttaaxxee  ddee  ffoorrffeettaarree                                                                113399..552200  

11..  îînncchhiirriieerrii  mmeessee                                                                                      3377..009900  

22..  îînncchhiirriieerrii  ccâânnttaarree                                                                                          338855  

33..  ttaaxxee  ccuurreenntt  eelleeccttrriicc                                                                            44..112200  

                                TTOOTTAALL    AANNUULL    22001188                                                                  118811..111155  

AAccttiivviittaatteeaa  ddee  llaa  ppiieețțee  eessttee  ddeesseerrvviittăă  ddee::      

11  rreeffeerreenntt  

33  ttaaxxaattoorrii  

22  ppeerrssooaannee  ccuu  11//22  nnoorrmmăă  ppeennttrruu  ccuurrăățțeenniiee  

  Activitatea din piețe este controlată periodic de Direcția de Sănătate Publică, Direcția 

Sanitar Veterinară pentu Siguranța Alimentelor, Protecția Consumatorului și Direcția de 

Metrologie. 

 În urma controalelor efectuate în piețele de pe raza municipiului Reghin, de instituțiile mai 

sus menționate, s-au constatat mai multe deficiențe :  

PPIIAAȚȚAA  MMIICCĂĂ,,  ssttrr..  AAppeelloorr,,  nnrr..11  

11..  nnuu  eessttee  aassiigguurraattăă  aappaa  ccaallddăă;;  

22..  ppiiaațțaa  nnuu  eessttee  rraaccoorrddaattăă  llaa  rreețțeeaauuaa  ddee  ccaannaalliizzaarree  aa  oorraașșuulluuii;;  

33..  ssuunntt  nneecceessaarree  rreeppaarraațțiiii  llaa  aaccooppeerriișș;;  

44..  eessttee  nneecceessaarrăă  aammeennaajjaarreeaa  uunnuuii  lloocc  ddee  ppaarrccaarree  îînn  ffaațțaa  ppiieețțeeii  ppeennttrruu  ccoommeerrcciiaannțții;;  

55..  ssee  iimmppuunnee  aacchhiizziițțiioonnaarreeaa  ddee  ccâânnttaarree  nnooii  șșii  ggrrăăttaarree  ddiinn  lleemmnn;;  

66..  eessttee  oobblliiggaattoorriiee  iiggiieenniizzaarreeaa  șșii  ddeeppaarraazziittaarreeaa  ssuupprraaffeețțeelloorr  ddiinn  ppiiaațțăă  

ÎÎnn  PPIIAAȚȚAA  MMAARREE,,ssttrr..PPiiaațțaa  MMaarree,,  nnrr..11--eessttee  îînn  ccuurrss,,  mmooddeerrnniizzaarreeaa  șșii  ccoonnssttrruuiirreeaa  uunneeii  hhaallee  

aaggrrooaalliimmeennttaarree..      
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XVII. CASA DE CULTURĂ „DR. EUGEN NICOARĂ” 

 Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară” a fost și este în continuare instituția 

reprezentativă a vieții culturale reghinene, principalul loc de desfășurare a evenimentelor cultural-

artistice de diferite genuri: spectacole muzicale, teatrale, coregrafice, literare,vernisaje de 

expoziții, întâlniri cu personalități ale vieții culturale, sociale, 

politice ș.a. 

          Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară”, prin statutul său de instituție de cultură, are 

ca obiectiv principal inițierea, organizarea, popularizarea și susținerea activităților cultural-artistice 

pe plan local pentru toate categoriile socio-profesionale și de vârstă, precum și descoperirea, 

formarea, lansarea și promovarea de noi talente, reprezentarea municipiului Reghin cu formațiile 

proprii ale instituției la diferite proiecte artistice (spectacole, concursuri, festivaluri,etc.) organizate 

la nivel local, județean, național și internațional. În aceeași măsură  Casei Municipale de Cultură 

„Eugen Nicoară” îi revine importantul rol de a elabora strategii de promovare a valorilor autentice 

și combatere a nonvalorii nu numai prin organizarea ci și prin găzduirea acelor evenimente 

artistice sau de alte genuri care au ca scop conservarea, valorificarea și transmiterea valorilor 

culturale, morale și tradiționale din patrimoniul spiritual național. Activităților cu caracter cultural-

artistic li se adaugă posibilitatea organizării de către Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară” 

a cursurilor de formare profesională continuă a adulților, a cursurilor vocaționale, sau orice alte 

activități, cu condiția respectării normelor legale în vigoare. 

  Creșterea , în acest an, a numărului de spectatori, atât la spectacolele susținute de 

formațiile proprii ale instituției cât și la spectacolele prezentate de instituții și impresariate 

independente aflate în turneu, dovedește că s-a reușit în această perioadă atragerea publicului 

spre Casa Municipală de Cultură printr-o bogată ofertă de activități culturale ce se adresează 

unor categorii socio profesionale și de vârstă cât mai diverse  

(copii și elevi aprox. 20%, adolescenți aprox. 30%, tineri și studenți aprox. 15%, public matur 

aprox. 35% ) 

          Totalitatea evenimentelor artistice și proiectelor culturale inițiate, organizate și desfășurate 

de către și la sediul instituției sau în deplasare, (atât cele organizate  cu formațiile proprii ale 

instituției cât și cele organizate în colaborare cu alte instituții de cultură și învățământ)  la fel ca și 

cele găzduite de Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară” în perioada anului 2018 sunt în 

număr de 183: 

- evenimente artistice și proiecte culturale inițiate, organizate de Casa Municipală de Cultură 
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„Eugen Nicoară” și desfașurate la sediul instituției-89  

- evenimente artistice și proiecte culturale inițiate, organizate de Casa Municipală de Cultură 

„Eugen Nicoară” și desfășurate în deplasare -38  

- evenimente artistice găzduite -56 

ACTIVITĂŢILE ŞI MANIFESTĂRILE  CULTURALE  ORGANIZATE  DE CASA MUNICIPALĂ DE 

CULTURĂ “EUGEN NICOARĂ” REGHIN  CU FORMAŢIILE ARTISTICE PROPRII ŞI ÎN 

COLABORARE CU INSTITUŢIILE  DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI DE CULTURĂ REGHINENE ŞI 

INSTITUŢIILE  DE CULTURĂ JUDEŢENE, NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE  ŞI 

IMPRESARIATE INDEPENDENTE AFLATE ÎN TURNEU, ÎN ANUL 2018   

Ianuarie 2018 

 10-11 ianuarie 2 Spectacole de cabaret prezentate de trupa de teatru „Hahota”  din Tg. 

Mureş 

 15 ianuarie    Ziua Culturii Naţional  “Eminesciana” - moment literar muzical dedicat 

aniversării poetului  Mihai Eminescu     

 24 ianuarie -  Simpozion: „Importanţa şi semnificaţiile actului istoric de la   24 IANUARIE 

1859 – UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE”-  Spectacol festiv „HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MĂNÂ” 

susţinut de orchestra și ansamblul folcloric al Casei Municipale de Cultură.  Invitaţi: NICOLAE 

FURDUI IANCU și grupul instrumental ,,Crai Nou,, din Alba Iulia, MARIANA ANGHEL și ADRIANA 

ANGHEL 

  26 ianuarie 2 Spectacole de cabaret prezentat de trupa de teatru „Gruppen Hecc”  din Tg. 

Mureş             

 26 ianuarie Participarea Ansamblului de dansuri populare  „Doina Mureșului ” al Casei 

Municipale de Cultură  „Eugen Nicoară” la filmări pentru emisiuni TV, alături de instrumentistul 

Vasilică Ceterașu 

 30 ianuarie Lansare de CD, solista BLAGA ANDREEA, invitați: Oana Bozga  Pintea, 

Marius Ciprian Pop, Leontina Pop, Doru Pop, Mihaela Botoș,  Florina Oprea, Diana German, 

Nelu Samartean și Nicolae Baciuț 

  Februarie  2018 

 2 februarie  Participarea trupei de teatru „Clasic” a Casei Municipale de Cultură „Eugen 

Nicoară” la Sărbătoarea tradițională „Maria Doch”, în loc. Batoş               

 3 februarie  Participarea soliștilor de muzică populară, a grupului instrumental 

 folcloric și a ansamblului de dansuri populare „Doina Mureșului” ai  Casei Municipale de 

Cultură „Eugen Nicoară”, la tradiţionalul  „Bal al Însuraţilor” organizat în sala de festivităţi a 
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Firmelor Gliga Reghin 

 4 februarie  Participarea soliștilor de muzică populară, a grupului instrumental folcloric și a 

ansamblului de dansuri populare „Doina Mureșului” ai  Casei Municipale de Cultură 

„Eugen Nicoară”, la tradiţionalul  „Bal al Însuraţilor” organizat în sala de festivităţi a 

Firmelor Gliga Reghin 

 6 februarie  Spectacol de teatru „CIA contra KGB”, prezentat de mari actori ai teatrelor din 

București 

 10 februarie  Participarea Ansamblului de dansuri populare  „Doina Mureșului ” al Casei 

Municipale de Cultură  „Eugen Nicoară” la șezătoarea organizată în satul Dedrad, comuna 

Batoș. 

 14 februarie „Valentin”s Day” - spectacol de teatru, muzică, dans și stand up comedy, 

organizat de Casa Municipală de Cultură ”Eugen Nicoară”  Reghin,  cu ocazia aniversării 

Zilei Îndrăgostiților 

 16 februarie Spectacol de dansuri populare maghiare „Dans în dans”, organizat de Casa 

Municipală de Cultură ”Eugen Nicoară”  Reghin  

 16 februarie Spectacol de teatru pentru copii ,, Bănuțul norocos,, cu trupa de teatru ” Trei 

scaune” din Sfântu Gheorghe, județul Covasna 

 19 februarie Vernisajul expoziției de pictură 

 22 februarie  Participarea trupei de teatru „Clasic” a Casei Municipale de Cultură „Eugen 

Nicoară” la Biblioteca Municipală Reghin, lansare de carte  Cătălin Cioba               

 23 februarie Spectacol folcloric “ Dragobetele sărută fetele”, cu participareaformaţiilor 

artistice ale Casei  Municipale de Cultură  “Eugen Nicoară”, soliştii vocali și Ansamblul de 

dansuri populare “Doina  Mureşului” și soliştii vocali şi Ansamblul de dansuri populare   

“Hora” din Ungheni, județul Mureș 

  27 februarie  Spectacol de teatru, comedie  „Dragoste cu năbădăi”, prezentat de   teatrul 

din Cluj Napoca, județul Cluj, cu actorii Sorin Misirianțu,  Cornel Răileanu și Adriana 

Băilescu 

Martie  

 1 martie Spectacol folcloric „MĂRȚIȘOR  FOLCLORIC”,  

 2 martie Recital de muzică clasică (muzică din filme și cover-uri), susținut de Cvartetul  

”Artemiss” din Tg.Mure 

  8 martie Spectacol dedicat Zilei Internaţionale a Femeii, organizator:  Primăria şi Consiliul 

Local al Municipiului Reghin, invitați interpreții de muzică ușoară  MARCEL 
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CRĂCIUNESCU și grupul ”DISTINTO”   

 12 martie Spectacol de teatru pentru elevi, piesa ,,ILIE MOROMETE,, prezentată de 

teatrul ,,Fantezia,, din Galați 

  15 martie Spectacol muzical-literar-coregrafic dedicatat  revoluţiei din anu 1848. 

Organizator:  Asociaţa “Humana Regun” din Reghin, cu  participarea  trupei de teatru 

« Csim-Bumm » a Casei Municipale de Cultură  « Eugen Nicoară » si a formațiilor de 

dansuri popul  maghiare din Suseni, Glajarie, Filpișul Mic și Reghin (Școala Gimnazială 

Florea Bogdan 

 16 martie Spectacol de teatru în limba maghiară - comedie ,,BIGAMIA,, prezentat de 

teatrul din Tg.Secuiesc, județul Covasna 

  19 martie Proiecție film ,,Cazul Wisky 

  20 martie Spectacol de teatru, cu comedia „Cinci acte de dragoste”, prezentată de teatrul 

din București, cu actorii Eugen Cristea și Cristina Deleanu 

 21 martie Concert de muzică ușoară susținut de formația ,,Tesook,, de la LiceulTehnologic 

,,Petru Maior,, Reghin, invitați: Vizi Imre și Szabo Elod  

 23 martie Spectacol concert organizat de Asociaţia „Pro Basarabia şi Bucovina”, cu 

participarea formaţiilor artistice ale Casei Municipale de Cultură „Euge  Nicoară” Reghin, a 

soliștilor Leontina Pop, Maria Neag și Doru Pop   formaţiilor artistice din Republica 

Moldova 

  26 martie Spectacol de teatru pentru elevi, piesa „Iona” de Marin Sorescu, susţinu  de 

Teatrul din Iași 

 27 martie Recital de muzică clasică, ”Seară Mozart”, susținut de membrii  Filarmonicii de 

Stat din Tg.Mureș 

  28 martie Spectacol de teatru pentru copii, cu piesa „Aventurile lui Pinochio”,  susţinut de 

Teatrul pentru copii şi tineret „Ariel” din Tg.Mureş,  

     - 28- 30 martie  Participarea trupei de teatru « Kemeny Janos » a Casei Municipale de 

Cultură  « Eugen Nicoară » la Festivalul de Teatru pentru tineret,  organizat  în localitatea 

Derecske- Ungaria 

 Aprilie 2018 

 17 aprilie Spectacol de teatru cu piesa  „Vodka”, în regia lui Radu Țuculescu 

 19 aprilie Spectacol de teatru pentru copii, cu piesa  „Hârciogul curios”, susţinut de Teatrul 

pentru copii şi tineret „Ariel” din Tg.Mureş, secţia maghiară 
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 21 aprilie Recital cu arii din opere cu soliști de la Opera din Budapasta 

 23 aprilie Concert de muzică clasică cu Cvartetul ”TIBERIUS”, Filarmonica de Stat 

Tg.Mureș  

 24 aprilie Concert de muzică clasică, colaj cu arii și duete din operele lui Jacques n 

Offenbach, susținut de Academia de muzică ”Gheorghe Dima”,  Cluj Napoc 

 27 aprilie Concert - Muzică de estradă, susținut de fanfara din localitatea Ronchin,  Franț 

  28 aprilie  Campionat de table, organizat de Asociația surzilor 

 Mai  2018  

 3 mai  Spectacol caritabil susținut de Asociația ”Csillag 

 4 mai  Vernisaj expoziție, artist plastic Giurgiu Horațiu 

 6 mai  Premieră, spectacol de teatru, trupa de teatru „Clasic” a Casei Municipale de 

Cultură „Eugen Nicoară” cu piesa ”Revelion la baia de aburi” 

  7 mai  Spectacol de teatru, piesa- comedie „Trei ciudați”, susţinut de teatrul din  Cluj 

Napoca 

  9 mai  Spectacol folcloric-educativ pentru copii, susținut de Ansamblul Artistic Profesionist 

„Mureșul” din Tg.Mureș 

  9 mai  Recital muzical, susținut de Școala de muzică din Reghin 

  10 mai  Proiecție de film artistic prezentat de Asociația  K* arte      

 11 mai  Spectacol de divertisment pentru copii  

 13 mai  Participarea Ansamblului de dansuri populare  „Doina Mureşului”  al Casei 

Municipale de  Cultură „Eugen Nicoară”  la festivalul  ,,MAIFEST” organizat de Forumul 

Democrat German Reghin 

 14 mai  Conferință susținută de actorul Dan Puric  

 15 mai  Spectacol de teatru, piesa „O scrisoare pierdută. Prea multă vorbărie”, susţinut de 

Teatrul Național din Tg.Mureș 

  17 mai  Proiecție de film artistic prezentat de Asociația  K* art 

 18 mai  Spectacol ”Majorat 2018”, susținut de Liceul Tehnologic ”Petru Maior”,  din Reghin 

 18 mai  Participarea grupului instrumental folcloric al orchestrei Casei Municipale de 

Cultură „Eugen Nicoară”, la spectacolul organizat cu ocazia Zilelor        Sighișoarei 

 22 mai  Recital muzical, instrumente: corn englez, trompetă și pian, susținut  de 

instrumentiștii Filarmonicii de Stat din Tg. Mureș 

 23 mai  Festival județean de dans popular pentru copii 
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 24 mai  Spectacol de teatru pentru copii, cu piesa  „Povestea greierului”, susţin  de Teatrul 

pentru copii şi tineret „Ariel” din Tg.Mureş, secţia maghiară 

 24 mai  Proiecție de film artistic prezentat de Asociația  K* arte 

 25 mai  Festival de teatru pentru copii şi tineret “Atelierele Thaliei”, ediţia  a XIV- a. 

Organizator  Casa Municipală de Cultură “Eugen Nicoară”  

 29 mai  Spectacol concurs de muzică populară românească pentru copi « Rapsodia 

Mugurilor »  ed. a XII-a, organizat de Casa Municipală de Cultură “Eugen Nicoară” 

  30 mai Spectacol concurs de muzică populară maghiară pentru copii« Rapsodia 

Mugurilor  

 31 mai  Spectacol de teatru pentru copii, cu piesa „Jack și vrejul de fasole”,   susţinut de 

Teatrul pentru copii şi tineret „Ariel” din Tg.Mureş, secţi român 

 31 mai  Proiecție de film artistic prezentat de Asociația  K* arte 

Iunie 2018 

 8 iunie Festival de teatru  în limba maghiara  pentru copii şi tineret  “Gezenguzok – 

Diakszinpad”, ediţia a VIII- a. 

 13 iunie Seara de teatru, piesa ”Acul cumetrei”, susținută de trupa de teatru  ”Din Culise” 

a Casei Municipale de  Cultură „Eugen Nicoară” 

 18 iunie Seara de teatru, piesa ”Revelion la baia de aburi”, susținută de trupa de   teatru 

”Clasic” a Casei Municipale de  Cultură „Eugen Nicoară” . 

 20 iunie Recital de muzică clasică, susținut în cadrul festivalulu ”Virginia Zeani”(cvartet de 

coarde, pianist, soliști de operă, corul Filarmonicii de Stat din Tg. Mureș) 

 22 iunie  Festivalul de cântece şi dansuri populare „Hora din Străbuni” ed. a IX-a,  festival 

organizat de Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară”  cu participarea  formaţiilor artistice ale 

instituţiei 

Iulie 2018 

 8 iulie   Gala sportului reghinean 

 9 iulie  Concert simfonic, cu participarea Filarmonicii din Cluj Napoca,  organizat cu ocazia 

Zilelor Municipiului Reghin 

 11 iulie  Expozitie și proiecție de film documentar ”Marea Unire- România la 100  de ani” 

 11 iulie  Participarea orchestrei de muzică populară și a Ansamblului de dansuri  populare 

„Doina Mureşului”  ale  Casei Municipale de Cultură „Eugen Nicoară” la parada portului 

popular organizat cu ocazia  Zilelor Municipiului Reghin 
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 24 iulie Concert simfonic, cu participarea Filarmonicii din Seul  

 28 iulie Participarea Ansamblului de dansuri populare „Doina Mureşului”  al  Casei 

Municipale de Cultură „Eugen Nicoară” la Festivalul Văii  Mureşului  organizat în loc. 

Răstoliţa jud. Mureş 

 29 iulie Participarea Ansamblului de dansuri populare „Doina Mureşului” –  juniori al Casei 

Municipale de Cultură „Eugen Nicoară” la Festivalul  Văii Mureşului organizat în loc. 

Răstoliţa jud. Mureş 

 29 iulie Participarea orchestrei de muzică populară a Casei Municipale de  Cultură „Eugen 

Nicoară” la Festivalul Văii Mureşului organizat în loc. Răstoliţa jud. Mureş 

August  2018 

 19 august  Participarea Ansamblului de dansuri populare „Doina Mureşului”  al   Casei 

Municipale de Cultură „Eugen Nicoară” la  Festivalul Valea   Regilor -Fâncel (loc. Ibănești, 

jud.Mureș)                            

 28 august  Proiecție de film pentru copii ”Străjerii”, Asociația  K* arte 

 29 august  Proiecție de film pentru copii ”România neîmblânzită”, Asociația   K* arte 

Septembrie  2018             

 6 septembrie  Zilele culturale maghiare – vernisaj expoziție foto ”Reghinul și reghinenii” și  

prezentare de carte  

 7 septembrie  Zilele culturale maghiare – spectacol de teatru ”Liselotte și luna  mai” – 

prezentat de Teatru Național din Tg. Mureș  

 8 septembrie  Zilele culturale maghiare – spectacol pentru copii,  spectacol de     gală – 

alocuțiuni, decernare de premii, spectacol de dansuri  prezentat de trupa de dansuri 

”Bekecs”- din Miercurea Ciuc 

 22 septembrie  Concert simfonic cu Orchestra medicilor din București  

 26 septembrie  Concert rock, cu formația CentauRock a liceului ”Petru Maior”  

  27 septembrie Spectacol de teatru, comedia muzicală ,,Pe noi nu ne poți uita”,  prezentat 

de Teatru din Rackeve (Ungaria)      

 28 septembrie Spectacol de teatru ,,DE CE”, prezentat de trupa de teatru a  Casei de 

Cultură din Iernut, județul Mureș 

Octombrie 2018 

  2 octombrie Spectacol de teatru pentru copii cu piesa „Cutia Fermecată”, susţinut de 

Teatrul pentru copii şi tineret „Ariel” din Tg.Mureş (secţia maghiară) 
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 8 octombrie Trei spectacole de teatru pentru copii și elevi, prezentate de Teatrul 

”Fantezia” din Galați 

  9 octombrie Spectacol muzical-literar organizat de  Asociaţa “Humana Regun” din 

Reghin,  

 12 octombrie  „Balul bobocilor” organizat de  Liceul Tehnologic  „Lucian Blaga” Reghin 

  16 octombrie  Proiecție film ”DACII” 

  19 octombrie „Balul bobocilor” organizat de  Liceul „Ioan Bojor” Reghin 

 23 octombrie  Proiecție film ”MIRCEA”. 

 24 octombrie  Spectacol de teatru cu piesa ”Patru femei la poliție ”, susținut de teatrul 

particular din Brașov 

 25 octombrie  -Festivalul judeţean „Mureş, dorurile tale...”, festival-concurs  județean de 

interpretare a cântecului popular, ediţia a VI-a 

  30 octombrie  -Proiecție film ”VLAD ŢEPEŞ” 

Noiembrie 2018 

 2 noiembrie  „Balul bobocilor” organizat de  Liceul Tehnologic „Petru Maior”  Reghin 

 4 noiembrie  Spectacol de muzică şi poezie ”RAPSODII  DE TOAMNĂ” 

 6 noiembrie  -Proiecție film ”ŞTEFAN  CEL  MARE” 

 7 noiembrie  Spectacol de magie pentru copii, cu teatrul din Galaţi 

 8 noiembrie  Spectacol de divertisment prezentat de Teatru de Revistă din   București  

 9-10 noiembrie  Participarea trupei de teatru ”Kemeny Janos” a Casei Municipale  de 

Cultură „Eugen Nicoară”, la Festivalul de teatru pentru tineret,  din Gheorgheni, județul 

Harghita  

 9 noiembrie  „Balul bobocilor” organizat de  Liceul Silvic Gurghiu 

 11-17 noiembrie  Festivalul de muzică clasică „Tiberius”      

 13 noiembrie  -Proiecție film ”FRAŢII JDERI” şi ”MIHAI VITEAZU 

 13 noiembrie  Festivalul de muzică clasică „Tiberiu 

 16 noiembrie  Spectacol de operă, cu trupa „Operettissimo” din Cluj Napoca   

 19 noiembrie  Spectacol de teatru pentru copii cu piesa  „Alibaba şi cei 40 de  hoţi”,  

susţinut de Teatrul pentru copii şi tineret „Ariel” din   Tg.Mureş (secţia română) 

 20 noiembrie  -Proiecție film ”ECATERINA TEODOROIU” 

  21 noiembrie  Spectacol de muzică clasică susţinut de Universitatea de Arte din  

Tg.Mureş 
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  22 noiembrie  -Proiecție film ”MOROMEŢII II” 

 24 noiembrie  Festivalul judeţean de teatru „SCENA” organizat în colaborare cu Centru 

Judeţean de Creaţie Mureş 

 26 noiembrie  Recital de muzică clasică dedicat Centenarului, susţinut de 

Cvartetul„Tiberius” 

 28 noiembrie  Spectacol „România văzută prin ochi de copil”, susţinut de  Gimnaziul de 

Stat „Augustin Maior” 

 30 noiembrie  Concert simfonic, susținut de orchestra Operei din Cluj Napoca,  

Decembrie 2018 

 1 decembrie „MAREA UNIRE DE LA 1 DECEMBRIE 1918”, spectacolul festiv  cu 

participarea fanfarei, a interpreților de muzică populară, a  orchestrei populare și a 

Ansamblului de dansuri populare „Doina  Mureşului” ale  Casei Municipale de Cultură 

„Eugen Nicoară”,                    

 5 decembrie Spectacol-concurs „Show-ul piticilor” ediţia a XIV-a, organizat  de Casa 

Municipală  de Cultură „Eugen Nicoară”  

  7 decembrie Balul ”Madisz” 

  8 decembrie Festivalul Interjudeţean de teatru pentru amatori „Kemeny Janos”                         

 9 decembrie Seară de teatru, comedia „Amantul înşelat”, teatrul din Cluj Napoca 

 10 decembrie Poiecţie de film  

 11 decembrie Festival de colinde şi cântece de iarnă, grădiniţele din judeţul Mureş 

 12 decembrie Concert de muzică clasică, vioară şi pian  

 13 decembrie Concert de colinde organizat de Centrul Creştin Noua Generație 

 14 decembrie Festival de colinde organizat de Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” 

Reghin 

 15 decembrie Serbare organizată de cercul de dans popular ”Mugurelul” Reghin 

 16 decembrie Spectacol  „Stand-up Comedy” 

 17 decembrie Serbare şcolară organizată de Clubul Copiilor Reghin 

 18 decembrie Concert susținut de formaţia „Titan” din Reghin 

 19 decembrie Serbare şcolară organizată de Clubul de dans sportiv  Lex AlyGim 

 20 decembrie Festival de colinde şi cântece de Crăciun, organizat de Primăria 

Municipiului  Reghin în colaborare cu Protopopiatul Ortodox Reghin 

 Exceptând acţiunile culturale şi evenimentele enumerate, pe  perioada anului  2018 s-au 
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desfăşurat săptămânal, după un program bine stabilit, repetiţii cu formaţiile proprii (orchestra 

populară şi muzică clasică, interpreţii de muzică populară și de muzică ușoară, formaţiile de 

dansuri populare româneşti şi maghiare, formaţiile de teatru în limba română și în limba maghiară 

şi formațiile deteatru cu și pentru copii), organizarea și vernisarea de expoziții de pictură, grafică, 

fotografie,etc., desfăşurarea zilnică a cursurilor organizate în cadrul Universităţii Populare  a 

Casei Municipale de Cultură ,,Eugen Nicoară”(contabilitate asistată pe calculator, coafură , 

vânzător-ospătar-bucătar-cofetar, , tâmplar-dulgher, zidar-zugrav-faianțor, electrician, mecanic 

auto, instalator) cercurile de balet pentru copii, canto popular, cursurile de yoga şi sahaja yoga, 

agenţi de pază, dans popular pentru copii.  

 Săptămânal s-au efectuat redactarea materialelor necesare pentru buna desfăşurare a 

activităţilor culturale şi administrative ( afişe, invitaţii, programe de sală, diplome, adrese, referate, 

state de plată, adeverinţe etc.) întreţinerea şi menţinerea permanentă a curăţeniei, iluminatului şi 

căldurii în  toate sălile şi spaţiile instituţiei în vederea asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a 

activităţilor, Casa de Cultură fiind deschisă zilnic de la ora 8,00  până la ora 21,00 sau chiar mai 

târziu când situaţia o impune, iar atunci când este cazul şi în zilele de sâmbătă şi duminică. 

 Pe lângă acţiunile mai sus amintite, menţionăm că instituţia noastră a găzduit în această 

perioadă numeroase întruniri şi şedinţe precum şi alte activităţi în funcţie de  

diversele  oportunităţi ivite. 

În ceea ce privește veniturile financiare proprii din activitatea de bază și  

din alte activități, realizate în anul 2018 la sediul Casei Municipale de Cultură 

”Eugen Nicoară” prin încasări directe, ele sunt în valoare totală de 55890,00 lei,  

 după cum urmează: 

Veniruri proprii din activitatea de bază: 35880,00 lei  

Venituri proprii din alte activități: 20010,00 lei 

 În cadrul Universității Populare a Casei Municipale de Cultură ”Eugen Nicoară”, în 

perioada anului 2018 s-a organizat un număr  de 11 cursuri de formare profesională continuă a 

adulților și cursuri vocaționale cu durata de 3, 4 și respectiv 6 luni, după cum urmează :  

Vânzător-ospătar-bucătar-cofetar .......................................................... 3 cursuri 

Coafură .................................................................................................. 2 cursuri 

Tâmplar-dulgher .....................................................................................1 curs 

Zidar-zugrav-faianțor .............................................................................1 curs 

Instalator......... ........................................................................................1 curs 

Contabilitate asistată pe calculator .............................................  ......... 1 cursuri 
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Electricieni ............................................................................................  1 curs 

Mecanic auto .......................................................................................... 1 curs 

                                                  TOTAL: 11 cursuri 

 Din totalul celor 11 cursuri 7 s-au finalizat în perioada anului 2018, un număr de 58 de 

cursanți obținând diplome de absolvire, iar 4 cursuri sunt în desfășurare urmând  

a fi finalizate în anul 2019. 
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XVIII. BIBLIOTECA “PETRU MAIOR”  

         Personalul angajat al  Bibliotecii Municipale Petru Maior din Reghin a continuat și în anul 

2018 să aplice și să dezvolte politicile cultural-educative specifice muncii de bibliotecă și 

conforme strategiilor naționale și locale, punându-le  în slujba utilizatorilor, consolidând percepția 

acestora față de bibliotecă drept centru cultural și dinamizând interesul lor vis-à-vis de ofertele  

culturale pe care le propune  în scop creator, educativ-științific și artistic.  

      Principala preocupare a bibliotecii rămâne aceea de a îmbogăți colecțiile și fondul de 

publicații prin noi achiziții dar și prin abonamente și donații - aducând satisfacție utilizatorilor 

serviciilor de lectură și completând în mare parte  cerințele educaționale ale  tinerilor  care 

frecventează secțiile Imprumut carte pentru copii și Documentar – sala de lectură.   

 Ca de fiecare dată, s-a ținut cont de interesul completării selective a noutăților editoriale, 

de propunerile utilizatorilor și de caracterul enciclopedic al fondului de publicații al bibliotecii.         

 Anul 2018, fiind dedicat Centenarului Marii Uniri, a fost tratat cu deosebit interes și 

responsabilitate de Biblioteca Municipală Petru Maior din Reghin, bibliotecarii de la toate secțiile 

și serviciile publice implicându-se în reușita  evenimentelor cultural-educativ-științifice (și artistice) 

- cele mai multe având o amploare națională dar și internațională.  

 Startul s-a dat încă la Ziua Culturii Naționale (15 ianuarie) și aniversarea zilei de naștere a 

poetului nepereche  Mihai Eminescu. Spectacolul grandios, organizat de bibliotecă și găzduit de 

Casa Municipală de Cultură Eugen Nicoară, a adus în atenția numerosului public spectator, 

fenomenul Cenaclului Flacăra.  Andrei - fiul poetului Adrian Păunescu, însoțit de o parte dintre 

membrii cenaclului (Majay Gyozo, Angela Kiss Marieșiu, Emeric Imre, Magdalena Pușkaș, Sorina 

Bloj, Adrian Ivanițchi, Cătălin Condurache, Vali Moldovan, Ghiță Danciu, Vali Șerban, Florin 

Săsărman……) au prezentat vechi și îndrăgite cântece lansate în acest cadru artistic, publicul 

rezistând cu plăcere mai mult de șase ore.  

 Nicolae Băciuț, Florin Bengean, Răzvan Ducan, Dorin Cremene, Sorina Bloj, Maria 

Precup, prin scurte alocuțiuni și proiecții de film documentar, au  evocat personalitatea câtorva 

dintre  cei care s-au iscălit cu litere de aur în cartea culturii neamului nostru: Adrian Păunescu, 

Mihai Eminescu, Grigore Vieru, Doina și Ioan Aldea Teodorovici. Cei prezenți au savurat cu toții și 

recitalul de poezie al scriitorului Nicolae Băciuț.     

 În fiecare lună din acest an, în medie de 3 ori, au fost susținute   conferințe științifice care 

au abordat tematica Marii Uniri (la sediu, în școli, în alte localități) prezentate de  : dr. Florin 

Bengean; pr. protopop Gheorghe Șincan, dr. Nicolae Băciuț, I.P.S. Ioan Selejan Arhiepiscopul 

Timișoarei și Mitropolitul Banatului, prof. univ. dr. Petre Țurlea, Academician Valeriu Matei, 
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Academician Ovidiu Bojor, prof. univ. Laura Stanciu și mulți alții.  

 Conferința Națională Petru Maior și prietenii (ediția a III –a) și Colocviul Național Ovidiu 

Bojor ( ediția a IV-a), la care au participat cercetători științifici, istorici, profesori universitari s.a., 

au abordat ca tematică și Unirea Românilor de la 1918.  

 La cele mai multe dintre activități biblioteca a beneficiat de susținerea partenerilor 

tradiționali – Direcția Județeană pentru Cultură Mureș și Protopopiatele Ortodox și Greco-Catolic, 

Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Reghin, Liga pensionarilor Reghin, 

Despărțământul Reghin al Astrei, bibliotecile școlare din municipiul Reghin, Biblioteca comunală 

Ibănești,  Biblioteca Orășenească Sărmașu, Muzeul Etnografic Reghin, Casa Municipală de 

Cultură „Eugen Nicoară” Reghin, Parohia Ortodoxă din Bistra Mureșului, școlile și liceele 

tehnologice din municipiul Reghin și comuna Deda.  

 Iată doar câteva dintre atrăgătoarele proiecte înfăptuite împreună:  

-      100 de cărți pentru Marea Unire – proiect al scriitorului Nicolae Băciuț la care biblioteca a 

fost partener (s-au organizat lansări de carte, excursii la case memoriale, festivități de premiere, 

concursuri, comemorări și evocări, s-au publicat cărți în cadrul acestei colecții unice); 

- Ziua Bibliotecarului – cu acest prilej a avut loc o vizită la Biblioteca Națională a României, 

unde cei prezenți au petrecut împreună momente de mare intensitate spirituală: prezentarea 

proiectului sus menționat, festivități de premiere, expoziție de carte cu alți autori mureșeni, 

expoziții de pictură și icoane pe sticlă. Cu această ocazie s-a vizitat și Muzeul Satului, Mânăstirea 

Antim Ivireanul, Mânăstirea Cernica, Mânăstirea de la Sinaia unde a fost vizitat muzeul păstrător 

al tăblițelor dacice (…),  Casa Memorială Cezar Petrescu la Bușteni, renumita Editură  Libris – 

Brașov,  activități de cenaclu ș.a. 

- Ziua Limbii Române (31 august) a fost sărbătorită la Roma, la Columna lui Traian. 

Evenimentul a fost unul de excepție, la care au participat și asociații literare ale românilor din 

Italia. Desigur, lista monumentelor vizitate la Roma cuprinde multe amintiri impresionante dar, 

pentru participanți,  nimic nu a fost mai  înălțător decât medalionul literar-muzical evocator al 

strămoșilor daci, de la Columna lui Traian, evidențiat de altfel nu numai de presa din țară ci și de 

cea  italiană. Cei 50 de români purtând cu prețuire straiul popular, au presărat un pumn de 

pământ românesc și grâu, acolo, așa cum a făcut și Badea Cârțan. Proiectul s-a numit Pe urmele 

lui Badea Cârțan. 

     - Finalizarea proiectului 100 de cărți pentru Marea Unire: Alba Iulia, Biblioteca Lucian Blaga, 

30 noiembrie. Un grup de aproximativ 50 de persoane, coordonat de scriitorul Nicolae Băciuț,  au 

vizitat Orașul Unirii, au susținut momente  înălțătoare spiritual în memoria celor care au consfințit 
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actul Marii Uniri, au recitat și au cântat cântece patriotice. Dl. Nicolae Băciuț a donat bibliotecii din 

Alba Iulia întreaga colecție despre care s-a făcut vorbire. 

       De foarte mare importanță a fost proiectul cultural-științific derulat în colaborare cu Carp 

Reghin. Au fost susținute o serie de conferințe cu tematica Marii Uniri de către dr. Florin 

Bengean: 26 aprilie -  conferința Evoluția ideii de unitate națională în istoria poporului român ; 21 

iunie conferința: Aspecte ale Primului Război Mondial în contextul politic intern și internațional al 

primelor două decenii ale secolului al XX-lea , care au condus la Marea Unire; 27 septembrie 

conferință: Documente și mărturii privind unirea Transilvaniei cu România – 1 Decembrie 1918 în 

zona Reghin și împrejurimi ; 11 noiembrie - conferința Biserica Ortodoxă Română și Marea Unire. 

Tot în cadrul acestui proiect a avut loc și o excursie documentară la Alba Iulia, unde au fost 

vizitate Cetatea Alba Iuliei și alte obiective, și acest eveniment fiind de dr. Florin Bengean. 

 Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin a editat, împreună cu alte instituții de cultură 

cărțile Tradiție, Cultură, Spiritualitate în Deda și împrejurimi, volumele V și VI. De asemenea, 

biblioteca municipală reghineană a sprijinit apariția revistei Astra Reghineană.  

 Trebuie menționat faptul că în anul 2018 s-a transferat și rearanjat întregul patrimoniu al 

bibliotecii (aproximativ 124.000 de cărți, împărțite în 6 depozite și patru secții) într-un nou sediu, 

situat pe strada Republicii, nr. 2.  Colectivul bibliotecii (Sorina Bloj, Elena Enache, Alina Buruian, 

Grama Imola, Florin Bengean, Mona Bucin, Toth Atilla, Daniela Hârceagă Sebastian, Menyei 

Ildiko, Bloj Nicolae, Carmen Lihăt, Angela Dălălău, Codruța Mariș și Floarea Maloș) s-a implicat 

în mod exemplar și, într-un timp scurt, cu eforturi deosebite, s-a dovedit că, fără să se întrerupă 

mai mult de patru săptămâni relația cu utilizatorii bibliotecii, s-a putut amenaja un nou sediu 

corespunzător din punct de vedere al microclimatului necesar păstrării documentelor de 

bibliotecă și cărților. Cu această ocazie s-a realizat și rețeaua de calculatoare, de telefonie și 

rețeaua electrică pentru alimentarea echipamentelor electronice. De asemenea, s-a legat Secția 

Împrumut carte pentru copii cu celelalte secții din bibliotecă.                                                                                                 

          În fiecare an  întocmim statistici pe care le raportăm instituțiilor din sistemul național de 

biblioteci. Conform acestora, la finele anului 2018 fondul de carte al bibliotecii noastre a ajuns la 

123 539 volume,  repartizate la Secțiile Imprumut carte pentru copii,  Imprumut  carte pentru 

adulți,  Secția Documentar – Sala de lectură, Depozitul de carte de la Apalina (aici se află 

volumul de carte de la Filiala Iernuțeni 1 și Apalina). 

           Consultând statisticile, descoperim că au fost împrumutate 62898 cărți, frecvența fiind de 

19301 vizite. Numărul utilizatorilor serviciilor specifice (împrumut carte) a fost de  4085.               

Și secția Biblionet s-a reorganizat în cadrul noului sediu al bibliotecii.             
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            Principalul interes  a fost  și în anul 2018, atragerea noilor utilizatorilor și, în acest sens, s-

au organizat activități interesante care s-au bucurat de mare apreciere și de un numeros public.  

              Vă atașăm în continuare programul  de activități al instituției pentru în anul 2018 pentru 

fiecare lună în parte : 

Ianuarie  

 4 – 15 ianuarie , la bibliotecă, Secția Împrumut carte pentru copii – Eminesciana – 

expoziție de carte și desene  

 11 ianuarie, la bibliotecă – Conferință pe teme medicale : Terapia keshe; a prezentat 

terapeut ing. Romeo Bărbuș 

 11 ianuarie, la Casa de Cultură Eugen Nicoară – dezbatere : Revista Astra reghineană în 

contextul Centenarului Marii Uniri (participare în calitate de parteneri) 

 15 ianuarie , la Gimnaziul Florea Bogdan  – Mihai Eminescu poetul nepereche : 

prezentare power point, recitaluri de poezie și muzică (parteneri) 

 16 – 31 ianuarie, la bibliotecă, Secția Împrumut carte pentru copii – Enciclopedia 

cunoașterii – expoziție cu noile achiziții 

 20 – 25 ianuarie , bibliotecă – Secția Împrumut carte pentru adulți – expoziție de carte cu 

tematică adecvată Micii Uniri 

 22 ianuarie, la Liceul Tehnologic Lucian Blaga – coorganizatori ai Zilei Culturii Maghiare – 

concurs de cultură generală și spectacol literar muzical (Menyei Ildiko). 

 23 ianuarie , la Gimnaziul Al. Ceușianu – coorganizatori ai lansării de carte a elevei 

Marian Ioana - Darling – cățelușul obraznic , prof. ciclul primar Codruța Bâclea   

 23 ianuarie, Biserica Sfânta Treime, Reghin – coorganizatori ai evenimentului dedicat 

Micii Uniri – comunicare științifică: Unirea Principatelor în contextul Centenarului Marii Uniri 

, dr. Florin Bengean 

 24.01 – 01.02 , la bibliotecă – expoziție de carte, Făcliile unirii – Secția Împrumut carte 

pentru copii  

 24 ianuarie, bibliotecă – expoziție de carte Unire-n cuget și simțire, Secția Împrumut 

carte pentru adulți , Enache Elena, Bucin Mona, Grama Imola, Hârceagă Dana 

 24.01, la Casa Municipală de Cultură Eugen Nicoară – comunicare științifică Unirea 

Principatelor în contextul Centenarului Marii Uniri  și prezentarea evenimentului artistic , dr. 

Florin Bengean 

Februarie  

 1 – 10 februarie, la bibliotecă – expoziție de carte Legendele neamului românesc, Secția 
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Împrumut carte pentru copii, Carmen Lihăt 

 10 – 14 februarie , la bibliotecă – expunere: Legenda Sfântului Valentin – și expoziție de 

carte adecvată sărbătorii Sf. Valentin, Secția Împrumut carte pentru copii, Carmen Lihăt 

 13 februarie , la bibliotecă – ABC-ul sănătății – dezbatere pe teme  medicale, expoziție de 

carte (15 – 26.02), jocuri didactice, demonstrații practice, Secția Împrumut carte pentru 

copii – Lihăt Carmen 

 19 februarie – la Liceul Tehnologic Petru Maior  - activitate în parteneriat; comunicări 

științifice:  600 de ani de la moartea domnitorului Mircea cel bătrân și Vasile Netea - Istoric 

al unității naționale a românilor – dr. Florin Bengean (clasele a IX-a și a X-a) 

 21 februarie, bibliotecă – Ziua Internațională a Limbii materne ; prezentare power point și 

dezbatere pe tema originii limbii române. Parteneriat cu liceul Tehnologic Lucian Blaga, 

responsabil Bucin Mona  

 22 februarie , la Liceul Tehnologic Petru Maior, activitate în parteneriat – comunicări 

științifice : Mircea cel Bătrân – 600 de ani de moarte;  George Coșbuc – 100 de ani de la 

moarte și Vasile Netea – 29 de ani de la moarte,  dr. Florin Bengean  (clasele a V-a și a VI 

–a) 

 23 februarie , la bibliotecă -  lectură publică Povești la gura sobei , parteneriat cu 

Gimnaziul Al. Ceușianu, Angela Dălălău 

 28 februarie, Prefectura Mureș – participare la Conferința Academicianului Ioan Aurel Pop 

 despre contextul est-european premergător anului 1918 

 28 februarie , la Gimnaziul de Stat Augustin Maior și la bibliotecă după amiaza – lansare 

de carte Ina și Ariciul Pit, cu participarea scriitorului Radu Țuculescu 

Martie  

 29.02. – 08.03, bibliotecă – expoziție de carte Poveștile copilăriei, Lihăt Carmen 

 1 martie, la Casa Tineretului – participare în juriu la Carnavalul Nică… și a fost odată… 

Carmen Lihăt (organizator biblioteca de la Liceul Tehnologic Petru Maior) 

 2 martie , bibliotecă – lansare de carte în prezența autorului: Vadkanragyogas  autor 

Demeny Peter; din partea Editurii Mentor participă  Gaifalvi Agnes, Menyei Ildiko 

 1 – 8 martie, bibliotecă – atelier de confecționat mărțișoare și felicitări cu elevii de la 

Gimnaziul Al. Ceușianu, Angela Dălălău 

 1 - 8 martie, bibliotecă – expoziție de mărțișoare și felicitări Un zâmbet și-o floare -  

Enache Elena, Hârgeană Dana, Bucin Mona, Grama Imola 
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 6 martie, la Deda – organizatori ai simpozionului dedicat comemorării istoricului Vasile 

Netea (parteneri: Fundația Vasile Netea, Primăria Deda s.a.), dr. Florin Bengean  

 Lansare de carte : File de cronică culturală reghineană autor Fl. Bengean și Basarabia, 

iarăși și iarăși, autor Ilie Șandru 

 7 martie, la bibliotecă – simpozion : Femei celebre, femei care au schimbat lumea 

(parteneriat cu Liceul Tehnologic Ioan Bojor și Liceul Tehnologic Lucian Blaga), Alina 

Buruian 

 15 martie, bibliotecă – cerc metodic al bibliotecarilor din zona Reghin (gazde și 

participanți), organizator Biblioteca Județeană Mureș 

 16 – 21 martie, bibliotecă – expoziție de carte Primăvara în legende și poezii, Lihăt 

Carmen  

 20 martie, la biblioteca Toplița - activitate în parteneriat, lansări de carte: Ilie Șandru – 

Basarabia, iarăși și iarăși și File de cronică culturală reghineană autor Fl. Bengean 

 20 martie , bibliotecă – Ziua Internațională a francofoniei : expunere și spectacol; 

parteneriat cu Gimnaziul Al. Ceușianu (Grama Imola). 

 22 – 29 martie, bibliotecă – expoziție de carte Ziua mondială a apei – apa vieții, Lihăt 

Carmen 

 23 martie, Casa de Cultură Eugen Nicoară – comunicare științifică prilejuită de 

aniversarea Centenarului Unirii Basarabiei cu România, Fl. Bengean 

 26 martie, la bibliotecă – comunicare și  prezentare de carte în power point : Sadoveanu, 

Ceahlăul literaturii române, Carmen Lihăt (pentru elevii ciclului gimnazial) 

 Medalion literar și desene animate – Povestitorul Andersen (pentru preșcolari) 

 Film artistic pentru copii – Steaua Sudului (pentru elevii ciclului primar) 

 27 martie, Deda – coorganizatori ai lansării  cărții File din istoria Liceului Deda – oameni și 

fapte, autor prof. Gh. Dărăban   

 27 martie, bibliotecă – Universul cărților - lectură publică și prezentare de carte și atelier 

de confecționat semne de carte; desene animate, Lihăt Carmen  

 30 martie, bibliotecă – evocare Nichita Stănescu : 85 de ani de la naștere; parteneriat cu 

Lic. Petru Maior (Enache Elena și Hârceagă Dana) 

Aprilie 

 5 aprilie, bibliotecă – vizită la bibliotecă; prezentare power point, dezbatere: Biblioteca – 

prietena mea (Carmen Lihăt) 
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 14 aprilie, bibliotecă – Conferință:  Generația basarabeană a Narii Uniri: cu participarea 

Academicianului Valeriu Matei – director al Institutului Cultural Român Mihai Eminescu – 

Chișinău și a scriitorului Nicolae Băciuț. 

 Lansare de carte: Noaptea semnelor – autor Valeriu Matei 

 19 aprilie, bibliotecă – cerc literar și prezentare de carte Kulonjarat și Tollal a kezukben – 

autor, actor, umorist Szekely Szabo Zoltan. au mai participat actrița Somogyi Hajnal de la 

Teatrul de Stat Tompa Miklos și un reprezentant al Asociației Humana Regun (Menyei 

Ildiko) 

 19 aprilie, bibliotecă – Carnavalul cărților (Lihăt Carmen) 

 18 – 20  aprilie, bibliotecă – expoziție de fotografii, monumente istorice Biserici de lemn 

din județul Mureș (expoziția dlui Nicolae Băciuț) 

 21 – 23 aprilie – Scriitori pentru minte, inimă și literatură ; București, proiect cultural  - Ziua 

Bibliotecarului (vizită la Biblioteca Națională, Muzeul Satului s.a.) 

 26 aprilie, bibliotecă – conferința Evoluția ideii de unitate națională în istoria poporului 

român ; lansarea cărții Basarabia iarăși și iarăși, autor Ilie Șandru, a prezentat Florin 

Bengean (parteneriat cu CARP Reghin). 

 27 aprilie , bibliotecă – Lumea poveștilor: prezentare de carte, proiecție film desene 

animate (Carmen Lihăt). 

Mai  

 9 mai , bibliotecă – Simpozion Europa în școală , a prezentat Florin Bengean și Sorina 

Bloj , parteneriat cu Sc. Gimn. Al. Ceușianu 

 12 – 13 mai – excursie literară la Casa Memorială Lucian Blaga (Carmen Lihăt) în cadrul 

proiectului Limba română – patria mea 

 17 mai, bibliotecă – lectură publică; dezbatere despre rolul bibliotecii, prezentare de filme 

documentare (Carmen Lihăt și Alexa Cristiana) 

 22 mai, liceul din Sovata – activitate în parteneriat: expoziție cu ilustrate din Reghinul vechi 

și nou;  prezentare de carte scrisă de autori reghineni; scenete de teatru pentru elevi 

susținute de trupa coordonată de Aurel Zileriu (repetă în bibliotecă) 

 25 mai, bibliotecă – lectură publică , preșcolarii de la GPP nr. 2 ed. Marian Maria 

 Iunie 

 1 iunie, parcul central – eveniment dedicat Zilei Internaționale a copilului ; expoziție de 

carte cu cele mai căutate noi achiziții , ateliere de confecționat semne de carte; concurs de 



139 

cultură generală (Lihăt Carmen, Angela Dălălău, Bloj Nicolae, Menyei Ildiko)  

  4 iunie, Tg. Mureș – participare la ședința de constituire a Filialei Mureș a UZPR (Florin 

Bengean și Sorina Bloj) 

 14 iunie , Solovăstru -  prezentare de carte Monografia genealogică a Comunei 

Solovăstru –autor Ioan Baciu (Florin Bengean) 

 15 iunie, bibliotecă – comemorare Mihai Eminescu, activitate a Cenaclului Lucian Blaga 

 21 iunie, bibliotecă – ( parteneriat cu CARP) conferința: Aspecte ale Primului Război 

Mondial în contextul politic intern și internațional al primelor două decenii ale secolului al 

XX-lea , care au condus la Marea Unire – a prezentat Florin Bengean  

 Spectacol de poezie și muzică patriotic 

Iulie 

 12 iulie, bibliotecă – In cadrul Zilelor Reghinene la bibliotecă s-a organizat concert 

extraordinar de muzică folk și poezie – Ovidiu Scridon și lansarea cărții Tu ce-ai făcut astăzi? 

(același autor); expoziție de carte veche. 

 17 iulie, Toplița – participare cu comunicare științifică - Biserica Ortodoxă și Marea Unire , 

 Florin Bengean, în cadrul Zilelor Miron Cristea  

 26 iulie, Alba Iulia – excursie documentară Cetatea Alba Iuliei și alte obiective, parte a 

 proiectului Marea Unire – Centenar (parteneriatul cu CARP) 

August 

 13 august, bibliotecă – Dezbatere : de la lectură la blogging și vlogging; Ce și de ce să 

 citim ?! parteneriat cu EUREKA (Lihăt Carmen) 

  16 august, bibliotecă – atelier shoot it – atelier foto, recital chitară clasică și pian ; 

 parteneriat Eureka (Carmen Lihăt) 

 17 – 19 aug. 2018 , Platoul Fâncel – participare cu expoziție de carte veche la Festivalul 

 Văii Gurghiului ed. a XIII-a  

 24 aug. Sărmaș, - expoziție de carte veche la biblioteca Orășenească Liviu Rusu (Imola 

 Grama și Alina Buruian) 

 25 – 26 aug, Iași – participare la Conferințele pentru reîntregirea neamului – Sorina 

 Bloj 

 26 – 28 aug., Ungheni Rep. Moldova – participare în delegația prezentă la Ziua 

 Independenței Rep. Moldova   

 29 august, bibliotecă – vernisaj expoziție internațională colectivă și simpozion : artele 

 vizuale cu participare internațională (artiști de la tabăra de la Lăpușna) 
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 29 – aug. – 3 sept. , Roma – Ziua Limbii Române – Roma: lansări de carte, momente 

 literar muzicale, vizite la obiective turistice, comemorări, evocări s.a.; Proiectul s-a numit 

 Mureșeni pe urmele lui Badea Cârțan. 

Septembrie 

 6 septembrie, Casa de Cultură Eugen Nicoară – moderare eveniment prilejuit de 

 serata literară din cadrul Zilelor Reghinene Maghiare (Ildiko Menyei) 

 7 – 8 sept. , biblioteca – Conferința Națională Petru Maior și prietenii – ed. a III-a – 

 parteneriat cu Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia ; 20 de  conferințe 

 științifice, expoziție de carte veche, vizite la monumente istorice, lansare de cărți s.a. 

 8 sept. , primăria Deda – co-organizatori ai Zilei Comunei Deda : lansări de carte, 

 spectacol artistic, comunicări științifice, moderare eveniment. 

 22 sept, Casa de Cultură – co-parteneri ai organizării Concertului simfonic al 

 Orchestrei Medicilor dr. Ermil Nichifor din București , dir. Iosif Ion Prunner 

 22 sept, Nicula – participare cu comunicare științifică la Colocviile de la Nicula (Florin 

 Bengean 

 27 sept. , bibliotecă – conferință: Documente și mărturii privind unirea Transilvaniei cu 

 România – 1 Decembrie 1918 în zona Reghin și împrejurimi , a prezentat Florin 

 Bengean  (parteneriat cu CARP); editarea și lansarea vol. Tradiție, cultură și 

 spiritualitate în Deda și împrejurimi  (V și VI), coordonator Florin Bengean. 

 28 sept., Casa de Cultură – parteneriat cu ASTRA, conferință: Astra reghineană la 

 Centenarul Marii Uniri – Florin Bengean ;  

 28- 30  sept., -  Timișoara – participare cu scriitori reghineni la ediția a XI-a a 

 Festivalului Național de Poezie Populară – Muzeul Satului Bănățean, Timișoara 

Octombrie  

 4 octombrie, bibliotecă – power point cu animale , proiecție pentru elevii de la Gimnaziul 

 Al. Ceușianu 

 5 octombrie , Biblioteca Județeană Mureș – laborator de propagandă: Tu știi să o 

 recunoști ? atelier happy on life (Carmen Lihăt și Toth Atilla) 

 8 – 12 oct, bibliotecă – Școala altfel :  expoziții de carte veche, filme documentare, 

 expuneri și prezentări de carte; vizite și prezentarea bibliotecii grupurilor de elevi. 

 9 oct. , Scoala Gimnazială Al. Ceușianu – participare cu comunicare științifică la 

 Simpozionul Nu discrimina – nu eticheta (Florin Bengean) 

 17 oct., bibliotecă și Casa Memorială Ion Vlasiu – Concurs  și evocare  cu ocazia 
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 comemorării scriitorului   Romulus Guga; întâlnire literară cu scriitori mureșeni;  

  18 oct, bibliotecă – expoziție cu cărțile scrise de Romulus Guga ( Enache Elena, Bucin 

 Mona, Daniela Hârceagă și Grama Imola) 

 18 oct., bibliotecă – lansare de carte O rânduială…. autor Dumitru Gliga; moment artistic  

 19 oct., la UMFST Tg. Mureș – participare cu comunicare științifică Evoluția Reghinului în 

 cei 100 de ani de la Marea Unire – Florin Bengean  

 19 – 21 oct. ,bibliotecă – manifestare culturală  dedicată scriitorului Koos Ferenc  

 25 oct, bibliotecă – Ziua Armatei Române – conferințe și lansarea cărții Români și unguri  

 vol.   Autor Petru Țurlea (parteneriat cu DJC Mureș)  

 25 oct., Gimn. Florea Bogdan – membră a juriului la Festivalul de teatru pentru copii 

 (Carmen Lihăt) 

Noiembrie 

 2 – 3 nov. , bibliotecă și casele Memoriale Liviu Rebreanu și George Coșbuc – 

 Concurs Național de Poezie Populară ediția a X-a  

 1 – 2 nov., bibliotecă – Colocviul Național Ovidiu Bojor – ediția a IV-a; comunicări 

 științifice, filme documentare, prezentări de carte, aniversarea Academicianului Ovidiu 

 Bojor. 

 5 nov. , bibliotecă – concurs de cultură generală RO 100 – Marea Unire (parteneriat cu 

 Liga pensionarilor) 

 7 nov., bibliotecă – prezentare de carte și desene animate pentru sc. maghiară; 

 parteneriat Gimnaziul Al. Ceușianu (Lihăt Carmen) 

 11 noiembrie, Biserica Inățlarea Domnului Reghin – conferința Biserica Ortodoxă Română 

 și Marea Unire și lansarea cărților Credință și unire  și Istorie și ecleziologie, autor Florin 

 Bengean  

 12 noiembrie, bibliotecă – Secția pentru copii, recitaluri de poezie (Szabo Ingrid și Peres 

 Piroska) 

  13 noiembrie, Biblioteca Județeană Mureș – participare cu comunicare științifică la 

 Simpozionul Vasile Netea – istoric al Marii Uniri, Florin Bengean. 

 14 noiembrie  - participare la Ziua Limbii Maghiare, Casa Dio (Menyei Ildiko) 

 16 nov. , bibliotecă – Conferința Lungul drum al Marii Uniri – cu participarea IPS Ioan 

 Mitropolitul Banatului (parteneri ai D.J.P.C.Mureș) 

 19 nov., bibliotecă – Limba Română – patria mea -  încheierea proiectului cu Șc. Gimn. 

 Florea Bogdan (Carmen Lihăt) 
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 20 noiembrie , Biblioteca Județeană Mureș – participare la Colocviul profesional  (Florin 

 Bengean) 

 22 noiembrie, Muzeul Județean Mureș – participare cu comunicare științifică la 

Conferința Internațională dedicată Centenarului Marii Uniri (Florin Bengean) 

 27 noiembrie, Școala Petelea – participare cu comunicare la activitatea dedicată 

 Centenarului (Florin Bengean) 

 28 noiembrie, Liceul Tehnologic Petru Maior – comunicare științifică dedicată 

 Centenarului (Florin Bengean) 

 29 noiembrie, Liceele Petru Maior din Reghin și Vasile Netea din Deda – comunicare 

 dedicată Centenarului (Florin Bengean) 

 30 noiembrie  , Alba Iulia, Biblioteca Lucian Blaga – finalizarea Proiectului 100 de cărți 

 pentru Marea Unire, unde biblioteca a fost partener. Recitaluri de poezie și muzică 

 patriotică și lansare de cărți. 

 30 noiembrie, Filea, Deda – participare cu comunicare științifică despre Centenar (Florin 

 Bengean) 

 Noiembrie , bibliotecă – expoziție cu noutăți editoriale achiziționate de bibliotecă (limba 

 maghiară) 

Decembrie 

 1 decembrie, Casa de Cultură Reghin – participare cu comunicare despre Centenar 

 (Florin Bengean); Participare la evenimentul dedicat Unirii de la Tg. Mureș (Sorina Bloj și 

 voluntarii bibliotecii) 

 15 nov - 1  dec., bibliotecă – expoziție de carte referitoare la  Unirea de la 1 Decembrie 

 1918 ; 

 6 dec, Biserica Ortodoxă Reghin Apalina – moderarea evenimentului și asigurare 

 condiții tehnice : Lansare CD- Noi umblăm să colindăm  și seară de colinde Sosit –a 

 praznicul iar (Florin Bengean) 

 8 dec., biblioteca - concert de colinde Ler, ler flori de ger  , cu Corala Academica 

 Bucovina , dirijor Emil Forfotă   

 9 dec., Bistra Mureșului – coorganizatori ai Festivalului Astăzi s-a născut Hristos , Corala 

 Academica Bucovina și grupul Crenguța de brad – voluntarii bibliotecii și actorul Dorel 

 Vișan, moderator Sorina Bloj 

 19 dec,  bibliotecă și muzeu – participare  cu grupul de voluntari ai bibliotecii la 

 festivalurile de obiceiuri și tradiții de iarnă 
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 20 dec., bibliotecă – spectacol Deschide ușa creștine – colinde și obiceiuri (Frâncu 

 Teodor) 

 27 dec., bibliotecă – lansare de carte poezie, autor Dan Lăzărescu 
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XIX.MUZEUL ETNOGRAFIC ”ANTON BADEA” 

 Muzeul Etnografic ”Anton Badea” este o instituție aflată sub autoritatea Administrației 

Publice Locale, motiv pentru care întreaga  activitate s-a desfășurat în parteneriat și cu sprijinul 

Primăriei și al Consiliului Local Reghin. 

 Activitatea instituției în anul 2018 s-a desfășurat pe trei direcții de acțiune:  

 1 Cercetarea, dezvoltarea și îmbogățirea patrimoniului muzeal 

 Programul a urmărit realizarea cercetării în teren și depozit și a cuprins propuneri privind 

achiziția de monumente și bunuri culturale necesare pentru îmbunătățirea ofertei expoziționale a 

instituției. A inclus achiziționarea a două categorii de obiecte- ob. de inventar (și investiții, în 

valoare de aprox. 12700 lei), a unui nr de 7 obiecte de patrimoniu (în valoare de 5200 lei) pentru 

care s-a efectuat înregistrarea, fotografierea și întocmirea fișelor de obiect.  

 Programul activităților științifice și publicațiile muzeului – cercetarea științifică, în depozit și 

teren, a constituit un obiectiv principal al planului de management, prin care s-a urmărit: analiza 

patrimoniului muzeal, cercetarea habitatului, evoluția și structura satului românesc, studiul 

costumului popular românesc, repertorierea meșterilor și a meșteșugurilor, cercetarea obiceiurilor 

calendaristice și de familie, ale românilor și comunităților etnice din județ.   

În cadrul acestui program, activitatățile desfășurate au fost valorificate prin:  

  realizarea  unor filme documentare / a unor evenimente petrecute în muzeu 

 prin  participarea la sesiuni științifice în țară (Muzeul Satului ”Dimitrie Gusti” București) 

 realizarea  unor pliante și broșuri, printre care Calendarul 2018 al evenimentelor și 

programelor educaționale  

Activitatea de cerecetare științifică s-a realizat în principal prin următoarele activități: 

 Cercetare și documentare, desfășurate în vederea reorganizarii expoziției permanente,  

deschisă în anul 2018, care cuprinde 4 cadre tematice diferite: ”Ciclul Anotimpurilor”, 

”Drumul Pâinii”, ”Firul Vieții”, ”Ocupații arhaice în spațiul etnocultural mureșean” și, de 

asemenea,  ”Femeia în familie și societate” (deschisă în 2017). 

 2 Conservarea și restaurarea patrimoniului, care a inclus lucrările de conservare și  

cele de restaurare a patrimoniului mobil și a monumentelor și instalațiilor din secția în aer liber 

precum și lucrări de asigurare a stabilității microclimatice în depozit și în expozițiile din secția în 

aer liber (completarea mobilierului din căsuța maghiară).  

         S-a realizat conservarea preventivă la un nr de 3404 de obiecte  dintre care  2038 textile, 

1079 lemn, 34 piele, 195 ceramică, 15 metal, icoane 43. Au fost aplicate tratamente (conservare 
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curativă)  unui nr de 306 obiecte din care  128 textile, 178 lemn . 

 Au fost restaurate 10 obiecte din mai multe colecții (inclusiv secția în aer liber). 

 3 Valorificarea patrimoniului 

Programul de valorificare a patrimoniului muzeal, prin manifestări culturale, expoziții și activități 

de pedagogie muzeală, este cel mai cunoscut și apreciat de publicul larg, întrucât, prin el, muzeul 

și-a exercitat o mulțime de funcții noi ce au urmărit, deopotrivă, cultura, educația și petrecerea 

timpului liber. Un obiectiv constant a fost acela al diversificării permanente a programului de 

activități, pentru a păstra interesul publicului dar și pentru a atrage mereu public nou. 

 Un program educațional  inițiat anul acesta și care va continua și în anii următori  este 

”Muzeul în inima ta” în cadrul căruia s-au desfășurat ateliere de comunicare – „Cum ne 

comportăm într-un muzeu?”, Eu și sărbătorile. Crăciunul”, care vizează cunoașterea unor 

obiceiuri de peste an și a semnificației unor sărbători, propunând un mod de învățare interactiv, 

prin dezvoltarea abilităților de comunicare. 

 Programul expozițional a prevăzut  realizarea câtorva expoziții temporare, la sediul 

muzeului și  itinerante, la Festivalurile Văii Mureșului și Văii Gurghiului și anume, o expoziție cu 

imagini de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918, cuprinse în 12  fotografii provenite de la 

Arhivele Naționale și de la Muzeul Unirii din Alba Iulia. 

Expozitii temporare la muzeu – 3 ( Tradiții pe pânză, Expoziție de artă conceptuală-Vasile 

Muresan, Expoziția ”Unire prin artă”). 

Expoziții permanente 5 – Drumul pâinii, Femeia în familie și societate, Ciclul anotimpurilor, 

Ocupații arhaice, Firul vieții.  

Un obiectiv important atins anul trecut l-a constituit reorganizarea expoziției permanente (de 

bază) și deschiderea unor expoziții tematice, deschise publicului larg pentru o perioadă 

nedeterminată.  

 Cadrul expozițional cuprinde patru expoziții tematice, care, reunind obiecte și fotografii, 

oferă oportunitatea cunoașterii diversității tradițiilor culturale locale. 

 Concepția expozițională lansează o invitație vizitatorului, de a pătrunde în universul 

tradițional local, de a face o călătorie prin spiritualitatea și creativitatea țăranului din zonele și 

subzonele etnografice ale județului Mureș. Expoziția conturează un spațiu multicultural, 

evidențiind totodată deschiderea spre ceilalți, o provocare la cunoașterea valorilor identitare 

înglobate în societatea tradițională. Ea prezintă raporturile omului tradiţional din județul Mureș,   

evidențiind relaţii şi conjuncturi prin dualități relevante: sacru – profan,  material - spiritual,  

reprezentate în două axe simbolice.   
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 Axa temporală,  cuprinde diada profan (cotidian) - sacru (sărbătoresc),  prin ea, sunt 

semantizate experienţele ce întrunesc o parte din obiceiurile calendaristice, transpuse  în  

expozițiile: Ciclul anotimpurilor și Firul vieții. 

  Proiectele culturale  cu co- finanțare din partea Consiliului Județean Mureș: 

          -   Tabăra Tradiții pe pânză,  în colaborare cu   Asociația Filantropia Filiala Reghin, cu 

participarea unor artiști din Republica Moldova și din orașele Reghin și Tg Mureș. Scopul 

proiectului a fost promovarea artelor vizuale, dezvoltarea sensibilității artistice, a spiritului de 

cooperare, a acceptării și toleranței pentru diversitate, prin promovarea dialogului și a schimbului 

cultural. 

Promovarea culturii populare s-a realizat prin: 

        Promovarea meșteșugurilor populare prin organizarea „Târgului de meșteșuguri”, organizat 

în cadrul Zilelor Reghinene din 14-16 iulie, 2018, cu participarea a 15 meșteri populari din mai 

multe domenii ale creației populare, care au performat demonstrații meșteșugărești. De 

asemenea, prin organizarea unor târguri cu produse artizanale, cu ocazia unor evenimente 

culturale, în aer liber. 

 Programul a urmărit promovarea culturii populare, a artei tradiționale, prin susținerea 

meșterilor populari și a participării acestora la târguri locale, prin facilitarea unor demonstrații în 

cadrul programului ”Satul din muzeu” în care vizitatorii au dobândit cunoștințe teoretice și 

practice, proces care a implicat transmiterea  tradiției  unor meșteșuguri.  

 Programul de pedagogie muzeală a cuprins:  

 Organizarea sub formă de ateliere  de creație/ meșteșugărești ( de broderie 

tradițională românească, de confecționat mărțișoare, de încondeiat ouă, de confecționat păpuși 

tradiționale,  olărit, morărit, de pâine, de țesut la război, de confecționat podoabe tradiționale, 

modelaj în lut, pictură pe lemn și sticlă, activități de educație outdoor etc. 

 Programul a avut ca scop stimularea creativității, trezirea interesului pentru unele 

meșteșuguri, dobândirea unor abilități (cognitive, sociale, artistice, practice), dezvoltarea gândirii 

critice, a viziunii estetice,  promovarea patrimoniului cultural  în rândul copiilor, familiarizarea și 

apropierea acestora de unele tradiții românești, cunașterea unor obiceiuri de peste an.  

 Alte activități cultural-educaționale desfășurate de muzeu : 

 Organizarea workshopului și a simpozionului ”Întâlnire cu femeia din tine”, cu ocazia Zilei 

Internaționale a Femeii. Scopul evenimentului a fost oferirea unui cadru de problematizare 

și a unor repere în autoanaliză și autoreflexie, femeilor participante care să le  susțină în 

demersul personal de găsire a unor răspunsuri la unele probleme cu care se confruntă în 
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viața privată și socială. 

 Sărbători în muzeu: ”(De) Paște în muzeu ”– eveniment în aer liber cu ateliere pentru 

părinți și copii. S-au vopsit ouă gigantice, dar și după metoda tradițională, s-au organizat 

jocuri și au fost explicate simboluri pascale, s-a urmărit formarea și asumarea 

responsabilității prin grija oferită animalelor (din gospodăria țărănescă). 

 Școala Altfel în muzeu 2018 (s-au organizat mai multe ateliere de confecționat podoabe 

tradiționale, broderie tradițională, ateliere de comunicare, ateliere de pictură pe lemn etc.) 

 Găzduirea  atelierului de confecționat mărțișoare, ”Mărțișorul tradițional”, în cadrul 

proiectului ”Un mărțișor pentru fiecare” , în colaborare cu Grădinița nr 2, scopul 

evenimentului fiind dezvoltarea creativității, a unor abilități artistice, a viziunii artistice și 

familiarizarea cu semnificațiile unor sărbători tradiționale, dobândirea unor cunoștințe 

legate de mărțișor, personaje din folclorul românesc etc. 

 Activități de educație outdoor desfășurate cu elevii de gimnaziu – ”Primăvara în grădină”, 

activitate care a presupus amenajarea și îngrijirea unei grădini de legume, în curtea 

muzeului, având ca scop dezvoltarea unor  deprinderi de îngrijire  a plantelor, de formare a  

sentimentelor pozitive față de natură și a responsabilității pentru o viață sănătoasă. 

 Derularea unei campanii ”Unitate în tradiții și cultură”, în parteneriat cu Centrul Bucovinean 

de Artă Cernăuți, Ucraina, care a avut ca scop promovarea culturii tradiționale românești, 

promovarea solidarității cu românii de pretutindeni și îmbogățirea patrimoniului Muzeului 

de Etnografie și Artă Populară Românească din Cernăuți, prin facilitarea obținerii unor 

obiecte prin intermediul donațiilor. 

 Organizarea primei ediții a evenimentului ”Noaptea Muzeelor”, care s-a desfășurat cu 

ocazia Zilei Internaționale a muzeelor, și  a cuprins ateliere de creație, târg de meșteri 

populari, deschiderea expozițiilor etnografice, lansare de carte și  momente artistice. 

 Organizarea evenimentului ”Noaptea de Sânziene”-  spectacol care a cuprins mai multe 

activități- Jocul Ielelor, recital folk, teatru popular, prezentarea unei colecții private de ii, 

prezentarea unor metode de terapie prin  plante medicinale, târg de produse artizanale 

etc. 

 Organizarea unui Microrecital de muzică clasică, la muzeu, cu ocazia desfășurării 

Festivalului Internațional de Operă Virginia Zeani, în Reghin și Tg Mureș. 

 Organizarea Taberei Etnografice de vară –” În satul bunicilor”, care s-a derulat timp de 

două săptămâni și a avut 200 de copii înscriși. Au fost organizate mai multe ateliere –

module educaționale ( olărit, cuptorul cu magie, podoabe tradiționale  etc) . De asemenea, 
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de o popularitate mare s-a bucurat și aducerea unor animale specifice gospodăriei 

țărănești, care au fost îngrijite pe perioada verii în secția în aer liber. 

 Organizarea taberei și a vernisajului ”Tradiții pe pânză”, cu participarea a 15 artisti plastici,  

în colaborare cu asociația Filantropia, filiala Reghin și Consiliul Județean Mureș. În urma 

acestui proiect co-finanțat, la muzeu au intrat în patrimoniu 14 tablouri realizate de pictori 

și care reprezintă aspecte din viața satului tradițional. 

 Participarea la organizarea Zilelor Reghinene, a paradei portului popular, care a avut loc în 

Piațeta Libertății – ”100 de ani de tradiții românești”, în 11 iulie și ”Povestea pâinii”, în 9 

iulie. 

 Zilele Patrimoniului, desfășurate în 24-26 septembrie, în scopul marcării Anului European 

al Patrimoniului,  au cuprins mai multe activități, printre care: teatru interactiv pentru părinți 

și copii, scenetă istorică, spectacol de muzică populară, expoziție de artă conceptuală, 

lansare de carte, colocviu –Regina Maria și portul popular, proiecție de film.  

 Ziua Educației în muzeu – ”La făcutul mustului”, activitate care a presupus subactivități de 

culegere, zdrobire, presare a strugurilor și obținere a mustului. Evenimentul a avut ca scop 

familiarizarea copiilor cu practicarea unor ocupații tradiționale, dobândirea unor cunoștințe 

teoretice și practice referitoare la viticultură. Evenimentul s-a bucurat de o participare 

record, aproximativ 500 de copii . 

 Demonstrații de frământat și copt la cuptor, de  potcovărit, subspecializare în cadrul   

meșteșugului de prelucrare a fierului, desfășurate în secția în aer liber. Au avut ca scop 

promovarea conceptului de muzeu interactiv,  prilejuirea ”întâlnirii” unor ocupații 

tradiționale aflate în declin, desfășurate cu ocazia  vizitării unor grupuri . 

 Organizarea unui curs de inițiere în broderia tradițională românească, ”Arta casnică”, 

desfășurat pe o perioadă de două luni, în care participanții/participantele au dobândit 

noțiuni generale despre: croială, materiale și tehnici de cusut, compoziție și câmpuri 

ornamentale (altiță, încreț, râuri), registru cromatic. Parcurgerea cursului, a 30 de ore, din 

care 10 teorie şi 20 practică,  a presupus şi însușirea unor cunoștințe generale, despre 

evoluția și varietatea costumului (cămășii) din diferite zone etnografice, funcțiile cămășii, 

ca marcă identitară și zonală, simboluri străvechi și motive ornamentale întâlnite pe ii. 

Cursul a fost gândit și structurat ca un suport activ, practic și teoretic, pentru cele care 

doresc croirea și brodarea integrală a unei ii.  

 Vernisajul Expoziței ”Unire prin artă”, organizată de Asociația Media Matrix din Tg Mureș, 

în colaborare cu muzeul, în cadrul programului Simpozionului Internațional Renaștere prin 
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Artă organizat de aceeași asociație. 

 Organizarea atelierului de comunicare ”Eu și Sărbătorile. Crăciunul”, care s-a adresat 

tinerilor de liceu,  a reprezentat o călătorie pe axa timpului prin obiceiuri și credințe, un 

exercițiu de cunoaștere și reflectare la cele mai profunde valori umane, asociate 

sărbătorilor, la legătura invizibilă, mijlocită, cu Divinitatea! 

 Organizarea unor ateliere de comunicare, ”Muzeul în inima ta – Cum ne comportăm într-un 

muzeu?”, cu elevii de liceu. A avut ca scop îmbunătățirea comunicării, cunoașterea 

semnificației limbajului nonverbal, verbal și paraverbal în comunicare și trezirea interesului 

pentru cunoaștere. 

 Recitaluri de poezie, momente artistice, lansări de carte,  spectacole folclorice, șezători, 

concursuri, prezentări filme etnografice, dezbateri etc, desfășurate în cadrul programului 

Școala Altfel sau în cadrul altor evenimente. 

 ”Să colindăm la muzeu”, eveniment prin care în fiecare an primim colindători, anul acesta 

am găzduit o serbare de sfârșit de an, prin care copiii au cunoscut și obiceiuri de Crăciun 

și Anul Nou nemaiîntâlnite de ei până atunci. 

 Festivalul de Datini și Obiceiuri de Iarnă „Vin colindătorii”, ediția a XIX-a, cu participarea   

mai multor grupuri de colindători, din mai multe județe și din afara țării, organizat cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă, care a avut ca scop prilejuirea aducerii în atenție a unor momente 

importante din viața omului. 

 4 Programul de marketing și promovare  

 Activitatea de promovare, în anul 2018, a culminat prin mai multe aparitii nationale, la  

Antena 1 (observator), ProTv (stiri) și locale, TVR Târgu Mureș, Ardeal Tv (interviuri, emisiuni, 

stiri) și Radio Tg Mures si în ziare locale. 

A cuprins, în general, activitățile destinate promovării instituției, prin invitarea presei la activitățile 

desfășurate și aparițiile TV, de asemenea, prin proiectele și programele destinate publicului larg.  

Promovarea s-a făcut și prin intermediul materialului editorial, reprezentat prin cărțile de 

specialitate, broșuri și pliante, care au fost distribuite, și prin activitățile desfășurate în muzeu: 

-    prin vizite și ghidaje în muzeu – în 2018 numărul total al vizitatorilor a fost de 11000,  din care 

2812 cu taxă (realizări financiare din bilete  exclusiv- 13518 lei).  

-  6000, prin  alte servicii  oferite publicului- taxă foto, video etc.   

-  1900, prin fonduri atrase din proiecte co-finanțate, în colaborare cu Consiliul Județean Mureș. 

-   apariții la televiziune(interviuri), articole în presa scrisă (50), prin articolele publicate (peste 15). 

-particiarea la emisiuni televizate, ”Mărturii ale trecutului”, la Ardeal Tv. 
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 5Programul activităților administrativ-gospodărești – a urmărit, conform planificării, 

realizarea lucrărilor gospodărești necesare pentru asigurarea cadrului funcțional în instituție. 

Activitățile incluse: 

-paza și securitatea patrimoniului 

- activitatea de gestiune 

-activitatea de arhivare  

           -activitatea de curățenie în spațiul expozițional și secția în aer liber, depozite.   
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XX. BAZA SPORTIVĂ „ AVÂNTUL” 

C. S.M Avântul Reghin 

Centrul de Copii și Juniori 

 În anul 2018,  Centrul de Copii și Juniori al clubului nostru are la bază  un număr de 150 

de copii, fiind într-o continuă creștere . 

Juniorii clubului nostru sunt împărțiți în 8 grupe pe diferite categorii de vârste astfel : 

1.Juniorii ,,B'' sunt antrenați de domnul prof. Moldovan Grigore posesor Licenta ,,C'' și domnul 

prof. Stoica Vilmos posesor Licența ,,A''. Grupa juniorilor născuți dupa anul 2003 ,activează în 

campionatul republican de fotbal organizat de Federația Română de Fotbal, pentru copiii născuți 

după anul 2003. Această grupă este formată din : 1 antrenor și 20 de juniori. 

2.  Juniorii ,,C'' sunt antrenați de domnul Murar Adrian jucător activ în cadrul echipei de seniori a 

clubului nostru.  Grupa juniorilor născuți dupa anii 2004-2005 activează în campionatul județean  

de fotbal organizat de A.J.F Mureș pentru copiii născuți după anul 2004. Această grupă este 

formată din: 1 antrenor și 20 de juniori. Juniori ,,C'' sunt antrenați de domnul prof. Luca Adrian 

posesor Licența ,,C'' 

3.Grupa juniorilor născuți dupa anii 2006-2007 activează în campionatul județean de fotbal 

organizat de A.J.F Mureș pentru copiii născuți după anul 2006. 

Această grupă este formată din: 1 antrenor și 20 de juniori 

4. Juniori ,,E'' sunt antrenați de domnul Luca Paul posesor Licența ,,C'' Grupa juniorilor născuți 

dupa anul 2008 activează în campionatul județean de fotbal organizat de A.J.F Mures , a 

participat la diferite competiții si turnee atât pe plan local , județean cât si național cum ar fi – 

Bistria-Sibiu-Cluj-Brasov-Mures-Reghin-Nazna-Sancrai-Sighisoara. Această grupă este formată 

din:  1 antrenor si 20 juniori. 

5. Juniori ,,F'' sunt antrenați de prof. Tamas Onoriu Gabriel posesor Licența ,,C''.Grupa juniorilor 

nascuți după anul 2010 activează în campionatul județean de fotbal organizat de A.J.F Mures, a 

participat la diferite competiții și turnee atât pe plan local, județean cât si național, în următoarele 

județe: - Bistrița, Cluj, Mureș și localitățile : Miercurea Ciuc, Sighișoara, Reghin, Deda, Gurghiu, 

Viișoara. Aceasta grupa este formata din: 1 antrenor si 15 juniori. 

6. Juniori,,G'' sunt antrenați de prof. Tamas Onoriu Gabriel posesor Licența ,,C'' 

Grupa juniorilor născuți după anul 2011 activează în campionatul județean de fotbal organizat de 

A.J.F Mureș,  a participat la diferite competiții si turnee pe plan local și județean, în diferite 

localități, cum ar fi:  Reghin, Deda, Gurghiu, Tîrgu-Mureș 
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Aceasta grupa este formata din : 1 antrenor si 15 juniori 

7.Juniori ,,H'' sunt antrenați de prof. Bucin Claudiu posesor Licența ,,C''-Grupa juniorilor născuți 

în anul 2012 au participat la diferite competiții si turnee pe plan local si județean, în diferite 

localități, cum ar fi:  Reghin, Deda, Gurghiu, Tîrgu-Mureș. Aceasta grupă este formata din : 1 

antrenor și 20 juniori  

8.Juniori ,,I'' sunt antrenați de Covaciu Ovidiu , jucător activ în cadrul echipei de seniori a clubului. 

.Grupa juniorilor nascuti in anii 2013-2014 este in plina formare. Aceasta grupa este formata din : 

1 antrenor si 20 de juniori. 

 În cadrul Centrului de copii și juniori,  de pregatirea portarilor se ocupă  domnul Vlasa 

Leonard jucator activ al echipei de seniori CSM Avantul Reghin. 

        Centrul de Copii și Juniori al CSM Avântul Reghin este condus si coordonat de catre domnul 

Luca Paul posesor Licență ,,C'' Uefa. 

 Precizăm faptul că, filozofia clubului la nivel de juniori este de a forma jucători pentru înalta 

perfomanță, de a-i pregati pentru a putea face față la nivel de seniori. Considerăm că rezultatele 

unei mari eficiențe se regăsește în progresul făcut peste ani a unui numar cât mai mare de juniori 

proveniți din propria pepiniera la echipa de seniori a clubului. În acest sens, se încearcă 

elaborarea unui set de reguli si metode în ceea ce privește antrenamentul propriu-zis, care să 

consolideze, în primul rând, deprinderile de baza , elementele de tehnică și tactică elementară 

ale jucatorilor de fotbal. 

 Eficiența la nivel de copii si juniori nu se reflectă în numărul de diplome si medalii 

câștigate, ci în numărul de jucători promovați la echipa de seniori. 

 Față de anul 2017 la nivelul centrului de copii si juniori s-a reusit o îmbunătățire a ceea ce 

înseamnă selecția juniorilor , dotarea grupelor cu materiale sportive, o îmbunătățire vizibilă a 

imaginii clubului astfel : 

1) Dacă la sfârșitul anului 2017 în cadrul clubului activau 120 de copii, astăzi centrul de copii și 

juniori cuprinde 150 de copii,  fiind într-o continuă creștere. 

2) S-au format grupe noi de copii si juniori structurate pe o singură categorie de vărstă. 

3) În cadrul centrului de copii și juniori au fost numiți  antrenori, dl. Bucin Claudiu, dl.Covaciu 

Ovidiu, dl. Vlasa Leonard, jucători în activitate iar acest lucru a creat o evoluție în rândul copiilor 

care au văzut în aceștia modele de urmat. 

4) Toate grupele de copii și juniori au fost echipate cu echipamente de joc si prezentare, mingi și 

materiale ajutătoare pentru desfășurarea în bune condiții a antrenamentelor. 

- S-a reușit pentru grupele mici rezolvarea terenului de antrenament în sala municipală din Parcul 
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Tineretului pe timp de iarna ,iar pe timp de vară desfășurarea antrenamentelor pe terenul sintetic 

din Parcul Tineretului unde se fac zilnic antrenamente în condiții optime. De asemenea grupele 

mici participă constant la multe turnee si competiții, clubul suportând cheltuielile aferente . 

 De asemenea clubul nostru CSM Avântul Reghin are incheiat până la sfârșitul anului 

competițional 2018-2019, un protocol de colaborare cu CSS Reghin, în ceea ce privește juniorii 

Republicani ,,A'',  competiție organizată de Federația Română de Fotbal, rezervată juniorilor 

nascuți după anul 2000. Această grupă de juniori Republicani ,,A'' este antrenată de dl Budai 

Barna posesor Licenta,,A''. 

CSM Avantul Reghin ( Seniori) 

CSM AVANTUL REGHIN își desfăsoara activitatea la sediul Stadionului situat in municipiul 

Reghin, str. Parcul Tineretului nr.9, jud. Mureș. 

     Clubul are în structura sa, echipa de seniori care activează în campionatul național de fotbal, 

Liga a III-a si 8 grupe de copii si juniori  care activează în cadrul campionatului național si 

județean de fotbal. 

 În anul 2018, returul campionatului a avut la bază un număr de 23 jucători, avându-l ca 

antrenor principal pe Budai Barna Lorand, posesor Licența A, manager sportiv Dan Razvan, 

director Inta Mihai, maseur Ambrus Ioan.  

 Echipa de seniori a clubului CSM Avântul Reghin a activat in cadrul Ligii a 3-a, seria a V-a 

organizat de Federația Română de Fotbal, a disputat 14 etape, din care 7 meciuri acasă și 7 

meciuri în deplasare, acumuland 35 de puncte , terminand pe locul 10. 

 În prima parte a sezonului competițional 2018-2019, echipa de seniori a clubului nostru 

CSM Avântul Reghin, avându-l ca antrenor principal  pe  Budai Barna Lorand posesor Licența A, 

manager sportiv Dan Razvan, director Inta Mihai, maseuri Ambrus Ioan si Zsigmond Vilmos, a 

activat in competiția organizată de Federatia Romană de Fotbal, liga a 3-a, seria a  V-a, 

disputând 15 etape, din care 8 meciuri acasă și 7 meciuri în deplasare, clasându-se la finalul 

turului de campionat pe locul 7, cu un număr de 24 de puncte.  

 În cadrul clubului iși desfășoară activitatea un numar de 38 de persoane : 

- 24 jucători de fotbal la seniori 

- 8 antrenori de fotbal 

- 2 maseuri 

- 1 casier 

- 1 contabil 

- 1 director 
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- 1 președinte 

 Pe lângă cei 38 de angajați ai clubului , mai fac parte încă două persoane care asigură 

întreținerea bazei sportive și buna funcționarec  a acesteia. 

 În anul 2018 , Clubul CSM Avantul Reghin a fost finanțat cu suma de:  1.064.720 lei 

Cheltuielile clubului s-au facut astfel : 

 Cheltuielile cu salarii si contribuții:  295.000 lei 

Încălzire:  31.633 lei 

Apă,canal:  4071 lei 

Transport:  60464 lei 

Indemnizații hrană jucători : 121158 lei 

Indemnizații contracte activitate sportiva :324091 lei 

Obiecte de inventar : 19623 lei 

Echipamente sportive :46977 lei 

Furnituri:  2617 lei 

Alte cheltuieli materiale(arbitraj, ambulanța,închiriere teren): 136.118 lei 

Materiale curățenie: 5443 lei 

În anul 2018 clubul a beneficiat de sponsorizări în valoare de 54.720 lei,  

Subvenții primite din bugetul local al municipiului Reghin: 1.020.000 lei. 

Sponsorizarea in valoare 10000 primita in 28.12.2018 se va utiliza in anul 2019 

Materiale reparații   1444 lei 

Combustibil      5497 lei 

Telefon     2146 lei 

Materiale     8438 lei 
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XXI. SALA DE SPORT 

 În cadrul  Sălii de Sport s-au desfășurat zilnic, tot parcursul anului 2018,  activități  de 

pregătire sportivă pentru următoarele activități:baschet, handbal, tenis de câmp și fotbal. 

 În luna ianuarie s-au desfășurat turneul  de baschet feminin  pentru categoria de vârstă 13 

ani. 

 În perioada 17.02-25.02.2018 s-a organizat turneul de fotbal, organizat de CSS Reghin,  

pentru grupa de vârstă 6-9 ani.  

 În perioada 3.03-18.03.2018 s-a desfășurat un alt  turneu de fotbal pentru copii.  

 În luna aprilie s-a desfășurat un turneu  de baschet feminin și turneul de lupte Memorialul 

„Ștefan Voicu”.  

 În luna mai s-a desfășurat turneul la tenis de masă   Memorialul „Dan Leorda” și de 

asemenea,  s-a mai organizat un turneu de handbal băieți.  

 În luna august s-a desfășurat turneul de tenis de masă KOSS ZOLTAN 

 În luna septembrie s-a desfășurat un turneu internațional de box pentru juniori.  

 În perioada 28.09-06.10.2018 s-a desfășurat turneul de  baschet feminin  pentru categoria 

de vârstă 13 ani. 

 În data de 15.12.218 s-a desfășurat turneul intern de fotbal al IRUM Reghin 

 În urma activităților desfășurate în cadrul Sălii de Sport valoarea încasărilor a fost de 

22.000 lei.    


