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PROIECTE PREADERARE

 15 proiecte cu o valoare de 6 mil. Euro

 Agenda locală 21
 Proiecte sociale

Sistem integrat de servicii sociale pentru vârstnici la nivelul 
municipiului Târgu-Mureş

Atelier meşteşugăresc Valea Rece
Centrul social Târgu-Mureş
Sănătatea o problemă a tuturor

 Proiecte modernizare administraţie 
publică locală



Îmbunătăţirea calităţii apei potabile şi a serviciilor 
furnizate de Compania AQUASERV SA, precum şi 

protecţia mediului înconjurător

Proiecte cu finaţare internaţională prin ISPA 
în valoare de 28 mil. Euro

 derulat prin Compania Aquaserv SA Târgu-Mureş
 Programe pentru îmbunătăţirea calităţii apei, 

extinderea reţelei de apă şi canalizare



Proiecte 2007 – 2013
 Proiecte derulate:

 PROIECTE FINANŢATE:    30     proiecte  - în valoare totală  
de  140 000 000 EURO

Municipiul Târgu Mureş a obţinut finanţări nerambursabile 
prin programele europene:
POR: 16 proiecte europene;
POSCCE: 2 proiecte europene;
PODCA: 2 proiecte europene;
POS MEDIU: 1 proiect european;
Alte programe: 7 proiecte europene;
 În parteneriat prin ADI: 2 proiecte europene.



PROIECTE POR
Modernizare străzi

Valoare: 38 mil. Euro70 de străzi modernizate



PROIECTE POR
Reamenajare şi conservare cetatea medievală 

Târgu Mureş

Modernizare şi reamenajare spaţii publice de 
agrement „Platoul Corneşti” din Târgu Mureş

Valoare: 3 mil Euro

Valoare: 6 mil. Euro



PROIECTE POR
Modernizarea căminului pentru vârstnici

-POR- Valoare: 1,5 mil. Euro

 Mansardare şi reamenajare la 
Colegiul Naţional Alexandru Papiu 

Ilarian din Târgu Mureş

 Mansardarea şi reabilitarea 
internatului Liceul de Artă Târgu 

Mureş



PROIECTE POR
Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în 

Târgu Mureş
Valoare: 8 mil. Euro



PROIECTE PODCA ŞI POSCCE
Modernizarea administraţiei publice locale 

Nomenclatura 
Urbană

Valoare: 1,5 mil. Euro



PROIECTE POS MEDIU ŞI POIM
PROIECTE DE MEDIU

Valoare: 68 mil. Euro

 Reabilitarea sitului poluat istoric – Iaz batal

 Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric – Iaz 
batal 30 ha Târgu Mureş

 Casa verde în Municipiul Târgu Mureş

 Proiecte în parteneriat cu ADI - Aquainvest şi Ecolect
 Proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii apă canal

 Proiecte pentru gestionare deşeurilor



Proiecte 2014 – 2020
16 contracte de finanţare

cu valoare totala de 120 mil. Euro

TRANSPORT PUBLIC
Achiziţionarea de autobuze ecologice care să deservească
transportul public de călători al Municipiului Târgu Mureş
Achiziţie mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m
deal, Braşov, Iaşi, Piteşti, Sibiu, Slatina, Suceava, Târgu Mureş
Achiziţie mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m
deal, Iaşi, CJ Neamţ, Târgu Mureş

MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ
Transformarea străzilor din zona cu circulaţie pietonală intensă-
Zona Clinicilor-în trasee mai prietenoase faţă de pietoni şi biciclişti
Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul
public local pe zona Vest – Centru a Municipiului Târgu Mureş
Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureş
Modernizare transportul public de călători în Municipiul Târgu Mureş



Rezultate:

- achiziţionarea a 85 de autobuze ecologice din care:

47 de autobuze electrice 38 de autobuze hibrid

- achiziţionarea a 4 puncte de încărcare 

electrică în capetele de linii şi la autobază;

- 137 staţii de autobuze modernizate;

- 3 capete de linii nou create;

- Centru de comandă pentru managementul flotei nou creat;

- Sisteme automate pentru bilete de tipul e-tiketing nou create;

- 1 sistem automat pentru managementul traficului la nivelul liniilor de transport 

public pentru prioritizarea în special a autobuzelor în trafic - 40 de intersecţii 

modernizate

Modernizarea transportului public de 
călători 



Proiecte 2014 – 2020
Educaţie şi calitatea vieţii

EDUCAŢIE
Extindere şi modernizare clădire pentru amenajare creşă str. Apaductului nr. 54-56
Amenajare grădiniţă şi creşă în Cartierul Belvedere
Reabilitare, consolidare şi mansardare-şcoala Gimnazială "Friedrich Schiller" din 
Municipiul Târgu Mureş
Şcoala de Arte şi Meserii modernizare şi reabilitare integrală, ateliere-Liceul 
Tehnologic Gheorghe Şincai

AGREMENT, SPORT ŞI SPAŢII VERZI
Reconversia funcţională şi/sau reutilizarea unor terenuri şi suprafeţe

abandonate şi neutilizate din interiorul Municipiului Târgu Mureş

CLĂDIRI REZIDENŢIALE
Lucrări de creştere a eficienţei energetice la clădiri rezidenţiale

din municipiul Târgu Mureş LOT I
Lucrări de creştere a eficienţei energetice la clădiri rezidenţiale din municipiul 

Târgu Mureş LOT II



Proiecte 2014 – 2020

SOCIAL
Reamenajarea spaţiilor urbane cu centru multifuncţional în zonele de locuit 
marginalizate, în vederea creării de facilităţi destinate utilizării publice în zone 
marginalizate din Municipiul Târgu Mureş

Sprijin pentru funcţionarea Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Târgu Mureş

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Planificare strategică şi măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul 
Municipiului Târgu Mureş

Creşterea calităţii serviciilor publice, îmbunătăţirea sistemului de 
management al calităţii-Târgu Mureş - ISO



Priorităţi de investiţii pentru 
perioada 2021-2027

„Scoaterea municipiului Târgu Mureş din izolare”

 Realizare pod nou peste Mureş, 
Zona Aleea Carpaţi

 Prelungire Calea Sighişoarei în 
direcţia DN 13 -Tronson de 
legătura între strada Budiului şi 
Autostrada Transilvania

 Stradă de legătură între 
Autostrada Transilvania şi Podul 
nou zona Azomureş

 Parcări supraetajate/subterane în 
municipiul Târgu Mureş



VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE!
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