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Cuvânt înainte
adresat de Reprezentantul Rezident al Programului Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare în România

Agenda

Locală 21 (AL21) a fost elaborată şi
adoptată la Summitul Mondial de la Rio de Janeiro în
1992, ca instrument de promovare a conceptului
dezvoltării durabile. După zece ani, la Johannesburg
în 2002, al II lea Summit promovează AL21 ca
principalul instrument în realizarea bunăstării
populaţiei lumii. Dedicată administraţiei locale, AL21
stabileşte prin participare publică un echilibru între
dezvoltarea economică, echitatea socială şi protecţia
mediului.
Conceptul dezvoltării durabile determină o reevaluare
permanentă a legăturilor dintre om şi natură şi
pledează pentru solidaritatea între generaţii ca singura
opţiune viabilă pentru dezvoltarea pe termen lung.
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare din
România sprijină activ dezvoltarea durabilă prin
asistenţa acordată în cadrul proiectului său de
“Construire a capacităţilor locale de implementare a
Agendei Locale 21 în România”. Proiectul a fost
implementat în 9 oraşe-pilot, în perioada 2000-2002,
iar ulterior intre 2003-2004, finalizându-se încă 13
oraşe. Proiectul acoperă în fiecare an un set de oraşe
şi se află sub coordonarea Centrului Naţional pentru
Dezvoltare Durabilă, agenţia de implementare a
PNUD pentru AL21.

Procesul participativ de elaborare a fost unic,
stimulând energia cetăţenilor, a sectorului privat, a
mediului academic, a ONG-urilor şi a autorităţilor
locale. Toţi aceştia s-au ridicat la înălţimea
aşteptărilor, iar eforturile lor colective au dat naştere
prezentului document. Acest raport îşi are rădăcinile în
necesităţile şi ideile locale, devenind o mărturie a
eforturilor, energiei şi entuziasmului lor. Fie prin
furnizarea de informaţii, fie prin acordarea de asistenţă
tehnică, fie prin participarea directă, întreaga
comunitate a avut o contribuţie enormă la succesul
acestuia.
Rezultatul este o strategie coerentă, cu un plan
concret de acţiune şi de implementare. Ambele oferă
o garanţie practică a faptului că proiectul poate
răspunde necesităţilor comunităţii şi că reprezintă o
contribuţie importantă la dezvoltarea durabilă în
România. Felicit şi mulţumesc tuturor celor care au
contribuit la succesul său.

Soknan Han Jung
Reprezentant Rezident PNUD
Coordonator Rezident ONU
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Cuvânt înainte
adresat de Primarul Municipiului Mediaş

S

trategia pentru dezvoltare durabilă a municipiului
Mediaş trebuie să fie o promisiune pentru crearea unei
comunităţi în care oamenii şi natura să coexiste iar
generaţia prezentă şi cea viitoare să poată trăi
împreună, căci orice dezvoltare este durabilă atâta
timp cât satisface nevoile populaţieie actuale fără a le
compromite pe cele ale generaţiilor viitoare.. Este un
efort mic dar valoros al comunităţii locale pentru a
dăinui pe Pământul secolului 21
Agenda locală 21 este un plan de dezvoltare la nivel
local, promovat de Organizaţia Naţiunilor Unite în
1992 la Rio de Janeiro, în cadrul Conferinţei Mondiale
pentru Mediu şi Dezvoltare. « Agenda locală 21 »
promovează principiile dezvoltării durabile la nivelul
administraţiilor locale, fiind aplicată în peste 3.000 de
oraşe din Europa. Succesul acestui program este
condiţionat de participarea publică a comunităţii locale
şi de promovarea dezvoltării descentralizate, oferind o
abordare integrată a problemelor sociale, economice
şi de protecţie a mediului. Implementarea ei trebuie să
ducă la definirea obiectivelor, politicilor şi acţiunilor
care să facă posibilă creşterea bunăstării şi
dezvoltarea comunităţii locale.

Principiile acestei Agende reprezintă o schimbare
completă privind modul în care ne folosim de
resursele locale (naturale, antropice şi sociale).
Bazele acestei schimbări trebuie să fie dezvoltarea
unui parteneriat între autoritatea locală şi cetăţeni şi
include :
•

managementul şi îmbunătăţirea acţiunilor
privind mediul, din partea autorităţii locale;

•

principiile dezvoltării durabile în politicile şi
activităţile autorităţii locale;

•

accentuarea
educaţiei;

•

consultarea şi implicarea localnicilor.

conştientizării

ss
Teordor Plopeanu
Primar

publice

şi

a
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I. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILÃ
- EVALUARE

I.1. CAPITALUL NATURAL

I.1.1. Date geografice

I.1.1.1. Aşezare

Municipiul

Mediaş, al doilea municipiu din judeţul
Sibiu, este situat în centrul României, aşezat pe
ambele maluri ale râului Târnava Mare, la intersecţia
paralelei 46010’7” latitudine nordică, cu meridianul
24021’8” longitudine estică,. Distanţa faţă de Sibiu,
reşedinţa judeţului este de 56 km, faţă de Bucureşti de
340 km , Braşov 160 km şi la 75 km de Tg. Mureş.

I.1.1.2. Relief
Aflat în depresiunea colinară a Transilvaniei, Mediaşul
este învecinat la nord cu Dealurile Târnavelor,
dominate de Dealul Baznei ( 598 m) şi la sud cu
Podişul Hârtibaciului, unde dealurile au un aspect mai
domol, cu pante line, fiind fragmentate de numeroase
terase. Cota topografică medie este de 310 m.

I.1.1.3. Clima
Municipiul Mediaş se încadrează în sectorul cu un
climat temperat-continental de dealuri, cu influenţe
oceanice, valorile termice medii fiind de 80 – 90 C, iar
cantităţile de precipitaţii anuale de 600 – 700 mm.
Temperaturile maxime rareori depăşesc 320 C, iar cele
minime – 250 C. Cea mai ridicată temperatură a fost
de +38.1 C, înregistrată la data de 17.09.1946.

Numărul mediu anual al zilelor cu îngheţ este de circa
110 – 120 zile/an, între 1-12 noiembrie până spre 30
aprilie.
Umezeala relativă a aerului are valori medii anuale de
73% Regimul circulaţiei aerului poate fi considerat
deosebit de calm, aproximativ 320 de zile pe an fiind
calm atmosferic.

1.1.2. Repere istorice

Cercetările

arheologice
confirmă
existenţa
neîntreruptă pe aceste locuri a comunităţilor umane. În
secolul X începe expansiunea regatului Ungariei spre
est, cronicile maghiare consfinţind existenţa unei
populaţii autohtone (româneşti) în Transilvania. Unii
autori consideră anul întemeierii oraşului ca fiind 1146
(„Mediaşul a fost zidit la 1146, …, este deci cel mai
vechi oraş din Transilvania”) dar prima atestare
documentară a aşezării s-a făcut în 3 iunie 1267,
printr-un document oficial al lui Ştefan al V-lea al
Ungariei. Desele invazii barbare şi necesitatea măririi
densităţii populaţiei obligă regii maghiari să colonizeze
teritoriul. Primii colonişti au fost secuii, care au avut
rolul de „grăniceri”, locul lor fiind ulterior luat de
populaţia de origine germană – saşii – care au avut
rolul de a dezvolta agricultura şi, evident, de a apăra
provincia. La început, oraşul are un caracter agrar, dar
evoluţia lui şi privilegiile pe care le obţine de la curtea
regală fac posibilă dezvoltarea meşteşugurilor.
Meseriaşii organizaţi în bresle (1456 – prima atestare
documentară a unei bresle) duc la înflorirea
economică şi la dezvoltarea burg-ului. O contribuţie
însemnată la dezvoltarea oraşului a avut-o aşezarea
sa la încrucişarea mai multor drumuri comerciale
importante. Descoperirea gazului metan (1913)
contribuie decisiv la creşterea economică a oraşului,
care devine în perioada postbelică un puternic centru
industrial.
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I.1.3. Calitatea factorilor de mediu

I.1.3.1. Aer

Supravegherea factorului de mediu AER se face prin
reţelele de prelevare, prin măsurători şi analize la
poluanţi gazoşi, pulberi în suspensie şi pulberi
sedimentabile. În zona Mediaş se evidenţiază de
obicei depăşiri ale CMA la poluanţii gazoşi şi pulberi
sedimentabile, înregistrându-se valori peste limita
maximă admisă la pulberi în suspensie în punctele de
prelevare de la sediul A.P.M. şi cartier Vitrometan.
Se înregistrează adesea depăşiri ale conţinutului de
metale grele la pulberi în suspensie în toate punctele
de prelevare din zonă şi la pulberi sedimentabile în 2
din cele 4 puncte de prelevare, sursa de poluare fiind
agentul economic S.C. SOMETRA Copşa Mică S.A.,
situată la 15 Km de municipiului Mediaş.
Datorită prezenţei poluanţilor, nebulozitatea este mai
ridicată deasupra oraşului comparativ cu zonele
învecinate, media multianuală în zonă fiind de 5,7
zecimi.

DISFUNCŢIONALITĂŢI:
•

Datorită valorilor relativ ridicate ale poluării
atmosferice, se impune necesitatea informării
populaţiei cu privire la concentraţia de
gaze/pulberi poluante.

I.1.3.2. Apă
Alimentarea cu apă a municipiului Mediaş se face cu
precădere din apele de suprafaţă, dar şi din cele
subterane.

Apele de suprafaţă
Reţeaua hidrografică de suprafaţă este formată
din râul Târnava Mare, care reprezintă principalul curs
de apă de suprafaţă cu debitul variabil toamnaprimăvara, debitul multianual fiind de 8,6 mc/s, alături
de care apar pârâurile Buzd, Moşna, Ighiş, afluenţi de
partea stângă şi Curciu, Păucea şi Blăjel, afluenţi de
partea dreaptă ce au dimensiuni reduse atât ca
lungime cât şi ca suprafaţă. Lungimile acestora
variază între 8 şi 15 km.

Râul Târnava Mare are în zona Mediaşului o pantă
redusă de 0,5 0/00. În anii ploioşi debitul mediu creşte
de circa 2 ori, iar în anii secetoşi scade la mai puţin de
jumătate din debitul mediu multianual.

Apele subterane
•

•

ape freatice: Există condiţii relativ uniforme de
acumulare a apelor freatice, cea mai largă
răspândire având-o straturile acvifere din
depozitele deluviale. Mineralizarea apelor
subterane este redusă, iar tipul caracteristic
este cel carbonatat. Etajarea reliefului
determină adâncimea la care se găsesc (1-3 m
în lunci şi 5-20 m în zonele înalte)
ape de adâncime : În zona Mediaşului sunt
cantonate
ape
de
zăcământ
puternic
mineralizate ( 50 – 100 g / l), în special
clorosodice, sulfatate, bromurate şi iodurate.

I.1.3.3. Sol
Solurile diferă pe teritoriul oraşului în raport cu formele
de relief. Solurile aluviale din luncă, cu un conţinut de
humus moderat sunt favorabile culturilor legumicole,
cartofilor şi cerealelor. Pe dealurile dinspre nordul
oraşului se întâlnesc solurile zonale brun roşcate de
pădure cu un conţinut de humus de 2-4 %, iar
conţinutul în azot scăzut. Aceste soluri relativ fertile
sunt prielnice culturilor de viţă de vie, mai ales când
au expunere sudică, pantele mai umbrite ale
dealurilor, cele cu expunere nordică fiind în general
acoperite cu fâneţe şi păduri de foioase (mult
restrânse în urma defrişărilor).
Influenţele poluării produse de S.C. SOMETRA SA.
Copşa Mică, situată în apropierea municipiului
Mediaş, sunt evidenţiate de acumulările de metale
grele care la Cd depăşesc de 2,2 ori CMA în
majoritatea punctelor de prelevare din municipiu.
Pentru celelalte microelemente nu sunt semnalate
depăşiri ale CMA, acestea fiind asimilate din sol de
ţesutul vegetal.

DISFUNCŢIONALITĂŢI
•

Datorită acumulărilor în timp de metale grele,
cu efecte pe termen lung asupra calităţii solului,
nu se recomandă cultivarea şi comercializarea
cerealelor, legumelor şi fructelor, fiind de
preferat cultivarea plantelor tehnice.
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I.1.3.4. Spaţii verzi

14 Sibiu – Mediaş, km 48+800, la o distanţă de 6,2
km, în zona denumită Şomârd, pe pârâul Carpenului.

Municipiul Mediaş dispune de o suprafaţă de 56,42 ha
zone verzi, reprezentată prin :

Terenul haldei este de cca. 7 ha, având o capacitate
de 1.400.000 mc, ocupat în prezent în proporţie de
cca. 60%. Halda de la Şomârd deserveşte localităţile
Mediaş, Moşna, Valea Viilor, Târnava, Copşa Mică,
Axente Sever, Micăsasa, Şeica Mică, Blăjel, Bazna,
Dârlos, Brateiu şi Şeica Mare.

•
•
•
•

parcuri - 2,41 ha
zone de agrement -1,68 ha
locuri de joacă - 1,32 ha
spaţii verzi din cartierele de locuinţe - 48,01 ha,
din care 60% sunt amenajate şi întreţinute

DISFUNCŢIONALITĂŢI
•
•

Suprafaţa de zonă verde pe locuitor este de
8,66 mp , existând un deficit de 7,34 mp faţă de
normativele ţării noastre.
Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi
neamenajate.

Pentru diminuarea efectelor create de deficitul de
zone verzi se impun următoarele măsuri:
•
•
•

amenajarea zonelor de agrement existente,
atât în ceea ce priveşte vegetaţia, cât şi dotările
necesare;
refacerea vegetaţiei lemnoase (împădurire),
arbustive, floricole şi erbacee afectate de
poluarea în timp a municipiului Mediaş;
atragerea populaţiei în amenajarea şi
întreţinerea spaţiilor verzi existente în cartierele
de locuinţe.

Numărul locuitorilor din localităţile de mai sus este de
95.489. Aceştia produc următoarele cantităţi de
deşeuri menajere:
•
•

pe an
pe 15 ani

26.496 to
442.428 to = 1.327.290 mc.

Cantitatea deşeurilor în perioada de perspectivă este
în funcţie de dezvoltarea economică a zonei, precum
şi de creşterea nivelului de trai al populaţiei, deoarece
o sporire a volumului de consum al populaţiei
determină o mărire proporţională a cantităţii de
deşeuri.
Se estimează o creştere a cantităţii de deşeuri cu 39%
în următorii 15 ani.

DISFUNCŢIONALITĂŢI
•
•

Depozitarea deşeurilor (în special menajere) pe
rampe
intermediare
neamenajate,
care
constituie surse de infecţie şi poluare.
La nivelul municipiului colectarea gunoiului nu
se face selectiv.

I.1.3.5. Managementul deşeurilor
La nivelul municipiului se colectează în prezent o
cantitate de 18.830 tone de deşeuri anual.

Funcţie de sursele de emisie, factorii de mediu natural
sunt afectaţi de interacţiunea cu deşeurile, astfel :

Natura acestor deşeuri este următoarea:
hârtie
plastic
textile şi piele
metale
sticlă
lemn
deşeuri organice
deşeuri inseparabile

1.559 tone
809 tone
714 tone
580 tone
535 tone
592 tone
11.419 tone
2.623 tone

Impactul depozitelor de deşeuri industriale şi
urbane asupra mediului

8,28%
4,30%
3,80%
3,10%
2,84%
3,14%
60,64%
13,92%

Deşeurile se depozitează la Halda de depozitare
Mediaş – Târnava. Aceasta este amplasată în zona
localităţii Târnava, pe drumul local ce pleacă din DN

•
•

•

Aerul se constituie ca vector de propagare a
unor particule de deşeuri în restul factorilor de
mediu.
Apa, ca factor de mediu, influenţează solul ,
flora şi fauna. Lipsa unui sistem de captare a
scurgerilor produse de depozitele de deşeuri
duce la infestarea apelor de suprafaţă şi a
pânzei freatice. De asemenea sunt des întâlnite
situaţii de depozitare a deşeurilor menajere şi a
celor industriale în albiile apelor de suprafaţă.
Solul este elementul de mediu cu cea mai
redusă variabilitate temporală, afectând apele
subterane şi flora şi, prin intermediul acestora,
fauna
şi
omul.
Existenţa
depozitelor
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•
•
•

neorganizate de deşeuri, lipsa amenajărilor pe
care trebuie să le deţină haldele de deşeuri, în
special lipsa impermeabilizării, descărcarea pe
sol a diferitelor substanţe toxice şi periculoase
cum sunt uleiurile uzate, duc la o poluare
accentuată a solului.
Flora este afectată prin intermediul aerului,
solului şi apei.
Fauna este afectată prin aer, apă, sol, floră.
Omul suportă impactul deşeurilor prin
intermediul factorilor de mediu, el fiind sursa
generatoare şi receptorul final. Efectele asupra
omului sunt directe datorită actualei depozitări
defectuoase a deşeurilor menajere, prin
conţinutului mare de microorganisme, printre
care agenţi patogeni, care, prin intermediul
apei, aerului şi solului ajung în organismul
uman. Gazele nocive rezultate în urma
descompunerii substanţelor organice sau autoaprinderii deşeurilor (de pe haldele de
depozitare) afectează, datorită nocivităţii lor,
sănătatea populaţiei şi se constituie într-un
element de disconfort.

I.1.3.6. Acţiuni şi proiecte pentru mediu
Unul din obiectivele de bază urmărite a se realiza în
municipiul Mediaş este protecţia mediului înconjurător
şi reducerea gradului de poluare a tuturor factorilor de
mediu. Pentru aceasta s-au demarat următoarele
proiecte:
•
•
•
•
•
•

Îmbunătăţirea calităţii apei brute din râul
Târnava Mare.
Reabilitarea canalizării menajere a municipiului
şi modernizarea staţiei de epurare.
Realizarea unei rampe ecologice pentru
depozitarea deşeurilor menajere şi industriale.
Modernizarea parcului de maşini pentru
transportul public şi extinderea transportului
electric de călători.
Organizarea cu ajutorul unităţilor de învăţământ
a unor acţiuni de ecologizare a municipiului şi
împrejurimilor.
Organizarea sărbătoririi Zilei Internaţionale a
Mediului, pentru conştientizarea opiniei publice
asupra problemelor de mediu.

•

Acţiuni de amenajare a spaţiilor verzi prin
plantarea de arbori şi arbuşti; contribuţia
cetăţenilor municipiului.

I.2. CAPITALUL ANTROPIC

I.2.1. ActivitãÃi economice

I.2.1.1. Situaţia economică

Avându-se în vedere caracterul industrial al oraşului,
precum şi necesitatea adaptării la economia de piaţă,
cu cerinţele şi nevoile impuse de aceasta, în ultimii ani
se constată o scădere a activităţii economice şi
diminuarea forţei de muncă din economia oraşului.
Se observă o orientare a forţei de muncă, în special a
celei disponibilizate din industrie, spre desfăşurarea
unor activităţi economice organizate în baza liberei
iniţiative, activităţi concentrate cu preponderenţă în
sfera comerţului şi a prestărilor de servicii.
Întreprinzătorii particulari au o pondere foarte mică în
sfera producţiei, fapt ce are repercusiuni negative
asupra economiei oraşului.
Conform datelor înregistrate la Camera de Comerţ,
Industrie şi Agricultură a Judeţului Sibiu, la 31.12.2001
situaţia societăţilor comerciale se prezenta astfel :
Situaţie Juridică
În funcţiune
Capital nemajorat (Leg.314/2001)
Întrerupere temporară a activităţii
Insolvabile
Faliment
Reorganizare judiciară (Leg.64/1995 )
Mutare sediu în alt judeţ
TOTAL

Nr. Societăţi
1.362
448
76
7
5
24
5
1.927
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Repartizarea pe domenii de activitate a societăţilor care au depus bilanţ la 31.12.2001:
Domeniul

Nr. Firme

Agricultură
Industrie
Construcţii
Comerţ
Servicii
TOTAL

12
168
41
707
421
1.349

Cifra Afaceri
(mii lei)
27.379.616
6.572.966.502
204.716.251
1.569.940.817
7.216.396.700
15.591.399.886

Producţia Vândută
(mii lei)
26.425.110
6.337.540.490
203.293.139
74.115.105
4.642.253.023
11.283.628.667

Repartizarea pe domenii de activitate a societăţilor
care nu au depus bilanţ la 31.12.2001 (după domeniul
principal de activitate declarat la O.R.C.) :
Domeniul de
activitate
Agricultură
Industrie
Construcţii
Comerţ
Servicii
Neprecizat

Număr
societăţi
2
26
15
52
97
386

Capital social
(lei)
4.000.000
1.183.530.000
43.710.000
242.425.000
656.571.195.000
700.358.090

Profit Net
(mii lei)
8.626
1.510.857.456
5.863.841
30.490.119
1.571.488.644
3.118.708.686
Domeniul de
activitate
TOTAL

Număr
Salariaţi
25
15.221
797
1.932
6.420
24.395

Capital Social
(lei)
19.507.020.000
4.066.616.273.200
12.363.780.000
23.163.440.384
1.079.191.624.032
5.200.842.137.616

Număr
societăţi
578

Capital social
(lei)
658.745.218.090

Din datele prezentate anterior, se remarcă trei mari
societăţi din domeniul gazului metan, cu o importanţă
majoră în economia municipiului, şi anume: SC
EXPROGAZ SA, ce deţine un capital social de
655.455.825.000 lei, SC TRANSGAZ SA, cu un
capital de 1.037.137.600.000 lei şi respectiv
Societatea Natională de Gaze Naturale RomGaz SA,
cu un capital social de 3.814.786.000.000 lei.

Situaţia firmelor cu participare străină înmatriculate in Mediaş :

30

Participarea străină
(echivalent în lei)
2.681.427.000

Capital social total
(echivalent în lei)
2.681.427.000

Cifra de afaceri
(mii lei)
48.061.877

122

37.225.656.318

89.484 .706.000

1.189.139.285

152

39.907.083.318

92.166.133.000

1.237.201.162

Capital

Număr firme

Străin 100%
Mixt
(rom.+ străin)
TOTAL

Firmele cu capital integral străin sau mixt au realizat o
cifra de afaceri care reprezintă 7,93% din totalul cifrei
de afaceri la nivel de oraş.

Ramurile industriale
municipiului sunt :

cu

pondere

în

economia

Industria sticlei:
I.2.1.2. Industria

•

Mediaşul se remarcă ca fiind cel mai important centru
industrial de pe valea râului Târnava Mare, cu o
industrie diversificată, care a cunoscut o dezvoltare
considerabilă începând încă din prima parte a
secolului al XX-lea.

•

SC Geromed SA – capital american în proporţie
de 32,72%, fiind una dintre cele mai mari fabrici
de geamuri din ţară, cu o cifră de afaceri pe
anul 2001 de 454 miliarde lei;
SC Vitrometan SA – capital german în proporţie
de 73,69%, produce articole de menaj, uz
casnic şi corpuri de iluminat, având o cifră de
afaceri în anul 2001 de circa 163 miliarde lei.
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Industria constructoare de maşini şi
echipamente :
•

•

SC Automecanica SA - care produce
autofurgoane, semiremorci, autobetoniere,
automacarale etc., având o cifră de afaceri pe
anul 2001 de 132 miliarde lei.
SC Armax Gaz SA – având o cifră de afaceri pe
anul 2001 de circa 64 miliarde lei.

•

Industria de echipamente electrice şi optice :
•

Industria construcţiilor metalice şi a produselor
din metal :
•
•

SC Emailul SA - producătoare de vase emailate
de uz casnic cu o cifră de afaceri în 2001 de
circa 400 miliarde lei.
SC Felam SA – producătoare de şuruburi şi
piese de schimb, sârmă multi filară, cuie, nituri,
arcuri, etc., având o cifră de afaceri pe anul
2001 de circa 9,5 miliarde lei.

Industria textilă şi a produselor textile :
•

SC Texromed SA – ţesături şi confecţii, cu o
cifră de afaceri de circa 52 miliarde lei în anul
2001;

Industria alimentară :
•
•
•
•
•
•

SC Salconserv SA – activitate de preparare şi
conservare a cărnii ;
SC Orsalum Impex SA – prelucrarea şi
prepararea cărnii;
SC Panmed SA - fabricarea produselor de
morărit şi panificaţie ;
SC Tavi & Flori SRL - fabricarea produselor de
patiserie şi panificaţie;
SC Salflom SRL - industrializarea cărnii;
SC Serprocom SRL- fabricarea produselor de
patiserie şi panificaţie.

Industria pielăriei şi încălţămintei :
•
•
•

SC Medimpact SA – prelucrarea pieilor şi
confecţii din piele, cu circa 134 miliarde lei cifră
de afaceri pe anul 2001;
SC Transilvania Sport SRL – confecţionarea de
încălţăminte, societate cu capital majoritar
străin, având 450 angajaţi;
SC Rendo SRL –produce articole de echitaţie,
marochinărie şi încălţăminte, cu o cifră de

afaceri pe anul 2001 de aproximativ 7 miliarde
lei ;
SC Mediasport SRL – producere încălţăminte,
având 200 de angajaţi, cu capital străin şi o
cifră de afaceri de 20 miliarde lei/an.

SC Relee SA - producătoare de aparataj
electric de joasă tensiune, corpuri de iluminat,
incubatoare şi articole de uz casnic, cu circa 84
miliarde lei cifră de afaceri pe anul 2001;

Societăţi de transport intern şi internaţional :
•
•
•
•

SC Ro-Holland Trans SRL - transport intern şi
internaţional de mărfuri, cu circa 109 miliarde
lei cifră de afaceri pe anul 2001;
SC Trans Tir SRL – capital integral austriac, cu
o cifră de afaceri pe anul 2001 de 37 miliarde
lei ;
SC B.M.T. Trans SRL – transport intern de
călători ;
SC Meditur SA- transport persoane, reparaţii
pompe de injecţie, reparaţii şi întreţinere
autoturisme, transport carburanţi, transport cu
autobasculante.

I.2.1.3. Construcţiile
Activitatea firmelor de construcţii se află în continuă
dezvoltare pe teritoriul municipiului Mediaş, în sfera
construcţiilor civile şi edilitare, mai puţin în domeniul
industriei.
Societăţile comerciale nou înfiinţate după anul 1989
sau desprinse din întreprinderile de construcţii de stat
care îşi desfăşoară activitatea în domeniul
construcţiilor sunt:
SC Granit SRL, SC Flowtex SRL, SC Olimpic SRL,
SC Conmed SA, SC Constructorul SA, SC Condmag
SA, SC Dafora SA, SC Gospodăria Comunală SA, SC
Proescom SA, SC Teracom SRL, SC Universal Med
SRL, SC Prexicon SRL, SC Alex Rom SRL, SC
Himalaya SRL, SC Termogaz SRL, SC Nisal
Electronic SRL, SC Conbrio SRL, SC Consig SRL, SC
Armax SA, SC Do han SRL, SC Conimed SRL, SC
Conf Med SRL, SC Medimpact SA.
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I.2.1.4. Comerţul
Activitatea de comerţ pe teritoriul municipiul Mediaş a
cunoscut în ultimii ani o permanentă dezvoltare - în
paralel cu diversificarea sa - astfel încât este bine
reprezentată la nivelul întregului oraş. În anul 2001,
din cele 759 de societăţi comerciale având ca obiect
de activitate comerţul, 59 de societăţi desfăşurau
activităţi de comerţ cu ridicata, remarcându-se :
Cifra de Afaceri
• SC Izvoarele SRL
84.561.093
• SC Konsta Splendid SRL 237.361.131
• SC Paul Com SRL
71.166.796
• SC Veritas SRL
63.724.034
• SC Promark SRL
44.900.180
• SC Maral Trade SRL
95.252.981
• SC Dafora Service
47.219.022
a căror politică comercială este orientată spre
dezvoltarea unor reţele proprii de desfacere cu
amănuntul. Din datele prezentate mai sus se remarcă
faptul că toţi cei şapte agenţi economici deţin o
pondere de 41,03% din cifra de afaceri realizată în
sfera comerţului la nivelul întregului oraş.
Acest fapt a condus la apariţia în cadrul municipiului a
unor magazine moderne, care promovează un comerţ
la standarde ridicate, venind în întâmpinarea nevoilor
cetăţenilor prin oferirea unei game diversificate de
produse, care pot fi achiziţionate la preţuri
convenabile.

Domeniul
Agricultură
Industrie
Construcţii
Comerţ
Servicii
Total

Număr
firme
8
105
35
378
270
796

Cifra afaceri
(mi lei)
27 379 616
256.802.308
204.716.261
1.569.940.817
467.491.709
2.526.330.711

Comerţul stradal a fost reorganizat, realizându-se o
concentrare a acestuia în cadrul unei pieţe special
amenajate
pentru
comercializarea
produselor
industriale. Se are în vedere restrângerea treptată a
amplasamentelor cu activităţi de comerţ stradal,
urmărindu-se înlăturarea de pe domeniul public a
construcţiilor învechite (chioşcuri şi tarabe) şi
înlocuirea acestora cu unităţi comerciale care să
corespundă planului urbanistic zonal şi care să
practice un comerţ civilizat.

I.2.1.5. Dinamica întreprinderilor mici şi mijlocii
O analiză obiectivă a importanţei agenţilor economici
în cadrul economiei municipiului nu trebuie să excludă
categoria I.M.M-urilor, deoarece coexistenţa acestora
cu marile întreprinderi reprezintă un factor al
dezvoltării oraşului pe termen lung.
Avându-se în vedere caracterul industrial al
Mediaşului, I.M.M-urile au un rol de absorbţie a forţei
de muncă disponibilizate în urma restructurărilor din
cadrul marilor întreprinderi, contribuind astfel la
stabilizarea socială a zonei.
La finele anului 2001, 796 de societăţi comerciale au
depus bilanţul şi au îndeplinit criteriile impuse de
Leg.133/1999 pentru a fi încadrate ca I.M.M-uri.
Date referitoare la acestea se regăsesc în tabelul de
mai jos :

Producţia vândută
(mii lei)
26 425 110
201.899.335
203.293.139
74.115.105
374.441.221
880.173.910

Din totalul societăţilor comerciale care au depus bilanţ
la 31.12.2001, I.M.M-urile deţin o pondere de 59%,
realizând o cifră de afaceri ce reprezintă 16,20% .
Capitalul social deţinut de acestea reprezintă doar
2,45% la nivel de municipiu, deţinând 22,39% din
numărul de angajaţi şi 7,80% din totalul producţiei
vândute.

Profit net
(mii lei)
8 267
9.019.070
5.863.841
30.443.146
27.263.091
72.597.415

Număr
salariaţi
25
1.202
794
1.930
1.513
5.464

Capital social
(lui)
19 501 900 000
42.997.348.000
12.361.120.000
21.915.678.284
30.767.520.032
127.543.466.316

I.2.1.6. Turismul
Municipiul Mediaş deţine obiective turistice din
categoria celor istorice, arhitecturale şi muzeistice.
Este străbătut de o magistrală feroviară şi una rutieră,
care sunt intens circulate. Este situat la 56 km de
Sibiu, la 42 km de Blaj, la 38 km de Sighişoara ; la 25
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km de Târnăveni, la 62 km de Târgu Mureş, la 10 km
de staţiunea balneo-climaterică Bazna şi la 38 km de
Agnita.
Ca obiective turistice menţionăm :
•
•
•
•

Muzeul municipal
Casa memorială Stephan Ludwig Roth
Casa memorială Hermann Oberth
Expoziţia permanentă de covoare anatolice,
altare şi obiecte de cult din incinta Bisericii
Evanghelice Sf. Margareta.

Un potenţial turistic valoros îl reprezintă cetatea şi
biserica medievală, înscrise în seria de cetăţi
fortificate din valea Târnavelor.
Baza hotelieră a municipiului Mediaş este formată din:
hotel Select*** (31 locuri), hotel Central** (251 locuri),
hotel Vila Flora***, complex Dafora** (22 locuri) şi
alte pensiuni în care pot asigura cazarea şi masa.

DEFICIENŢELE
•

•

Deficienţele acestui potenţial sunt date de
absenţa unor servicii cum ar fi închirieri de
biciclete şi echipament sportiv, informaţii
turistice, ghizi locali, publicitatea, marcarea
edificiilor şi indicatoare de îndrumare,
posibilităţile de comunicare prin mijloace
electronice (internet, e-mail).
O altă problemă a turismului local este faptul
că, deşi edificiile medievale mai sus menţionate
sunt declarate monumente istorice, ele cunosc
un proces de degradare destul de accentuat în
lipsa mijloacelor financiare locale necesare
întreţinerii şi protejării lor.

Mediaşul constituie elementul polarizator al acestei
zone, echivalente ca potenţial cu raza de infuenţă a
municipiului Sibiu. Zona arondată cuprinde o reţea
densă de localităţi, ce ocupă un teritoriu care se
întinde de la localitatea Micăsasa până la Dumbrăveni
şi Laslea. Influenţa municipiului Mediaş asupra acestei
zone se manifestă în cadrul relaţiilor de muncă (în şi
dinspre acestea) din industrie, agricultură, învăţământ,
cultură, sănătate, turism, comerţ, servicii. O pondere
însemnată a acestor relaţii este asigurată de
vecinătatea platformei industriale a localităţii Copşa
Mică.
Aportul unor importante resurse naturale şi al reţelei
de comunicaţii de grad naţional este considerabil în
dezvoltarea social economică şi ridicarea nivelului
general de dezvoltare a zonei.

Zonare funcţională
Teritoriul municipiului Mediaş este bine structurat în
zone funcţionale. Localitatea beneficiază de trei
platforme industriale amplasate la est, centru şi în vest
în teritoriul intravilan şi având posibilităţi de extindere.
Zona de locuit, reprezentată prin cartierele mari de
locuinţe colective şi individuale, are delimitări clare în
perimetrul municipiului şi în satul Ighişul Nou. Se
conturează centrul nou, unde se află sediul Primăriei,
Casa de cultură, Hotel Central, Banca Raiffeisen, sedii
financiar-bancare, sedii de societăţi comerciale, spaţii
comerciale mari şi unde, în curs de execuţie, se află
sediul Băncii Comerciale.
Zonificarea s-a făcut pe părţi din teritoriu în raport cu
funcţiunea
dominantă,
marcându-se
astfel
următoarele zone:
•

I.2.2. Organizare spaþialã

I.2.2.1. Înscrierea în teritoriu

Geografic,

municipiul Mediaş este situat în parte
nord-vestică a judeţului Sibiu, în zona văii Târnavei
Mari.

•
•
•
•
•
•
•
•

zona centrală şi alte funcţiuni complexe de
interes public;
zona de locuinţe şi funcţiuni complementare cu
zone destinate pentru lotizare;
zona unităţi agricole şi industriale;
zona de parcuri, recreere, sport;
zona gospodărie comunală;
zona căi de comunicare rutieră;
zona căi ferate;
zona cu destinaţie specială;
zona cu construcţii aferentă reţelelor tehnicoedilitare.
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Bilanţ teritorial municipiul Mediaş
1999
A. ZONE FUNCTIONALE
1. Zona centrală şi alte funcţiuni complexe de
interes public
2. Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare
3. Zona unităţi industriale şi agricole din care:
a. unităţi industriale
b. unităţi agricole
4. Zona de parcuri, recreere şi sport
5. Zona gospodărie comunală
6. Zone cu destinaţii speciale şi de echipare
teritorială din care :
a. căi de comunicaţie rutieră
b. căi ferate
c. căi navale
d. aeroport
e. Construcţii aferente reţelelor tehnico-edilitare
f. Zona cu destinaţie specială
Terenuri libere
Ape
Păduri
Neproductive
Total terenuri intravilan

Municipiu
1 330,16 ha 88,09 %

61,32 ha

95,57 %

110,33 ha
727,57 ha
204,72 ha
147,04 ha
57,68 ha
112,06 ha
50,84 ha

8,00 ha
44,00 ha
0,92 ha

12,47 %
68,58 %

0,92 ha
1,20 ha

1,43 %
1,87 %

7,20 ha
7,20 ha

11,22 %

7,31 %
48,18 %
13,56 %
9,74 %
3,82 %
7,42 %
3,37 %

41,85 ha
2,77 %
25,85 ha
1,71 %
16,00 ha
1,06 %
0 ha
0 ha
25,49 ha
57,3 ha
122,84 ha
8,14 %
27 ha
30 ha
0 ha
1.510 ha 100,00 %

Localităţi componente
Teritoriul administrativ al municipiului cuprinde oraşul
Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou. Acesta este
legat de municipiul Mediaş prin DC 10, la cca. 9 km şi
face parte din intravilanul municipiului.

DISFUNCŢIONALITĂŢI
în relaţiile dintre zonele funcţionale:
•
•
•

Sat Ighisul nou

zonele de locuit adiacente zonelor industriale
sunt afectate de poluare;
zona protejată a centrului vechi este învecinată
cu zona industrială centru, fapt care creează
disconfort urban prin poluare;
traseul traficului greu afectează zonele
străbătute.

Trupuri
48,14 ha

100,00 %

8,61 ha
26,86 ha

17,89 %
55,80 %

26,86 ha
11,08 ha

23,02 %

1,59 ha
0,84 ha
2,oo ha
0 ha
0 ha
64,16 ha

1,31 %
3,12 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %

75,00 ha

3,30 %

100,00 %

Existent total
1 439,62 ha 88,74 %
118,33 ha
780,18 ha
232,50 ha
147,04 ha
85,46 ha
123,14 ha
52,04 ha

7,29 %
48,09 %
14,33 %

7,59 %
3,21 %

49,05 ha
3,02 %
33,05 ha
16,00 ha
0,00 ha
0,00 ha
27,08 ha
1,67 %
57,30 ha
3,53 %
123,68 ha
7,62 %
29,00 ha
1,79 %
30,00 ha
1,85 %
0,00 ha
0,00 %
1 622,30 ha 100,00 %

I.2.2.2. Reţeaua stradală
Reţeaua stradală a municipiului Mediaş are o
configuraţie tentaculară, cu un inel central în jurul
Cetăţii Mediaşului. Această reţea stradală majoră s-a
dezvoltat pe direcţiile pe care penetrează în municipiu
şi îl tranzitează următoarele drumuri naţionale sau
judeţene:
•
•
•
•
•

DN 14 – Sibiu – Mediaş – Sighişoara, cu
lungime în intravilan de 6,5 km
DN 14A – Mediaş – Târnăveni, cu lungime în
intravilan de 2,8 km
DJ 141 – Mediaş – Agnita
DJ 142 A – Mediaş – Dârlos
DC 10 – Mediaş – Ighiş
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Lungimea totală de străzi existente este de 122,232
km, din care cu îmbrăcăminte definitivă 89,606 km şi
cu îmbrăcăminte provizorie 32,626 km. Trotuarele au
o lungime totală de 206,5 km.

•

Situaţia străzilor se prezintă astfel:
Suprafaţa
Asfalt
Beton
Bolovani
Macadam
Pavaj
Pământ

•

%
63,2
7,7
0,9
9,4
2,6
16,2

•
•

lipsa intersecţiilor amenajate corespunzător pe
traseele principale şi o insuficientă capacitate
de circulaţie pe ambele laturi ale inelului
central;
lipsa unui plan de organizare a circulaţiei care
să aibă la bază o clarificare şi încadrare
funcţională a reţelei stradale cu precizarea
regimului de acces pe fiecare stradă;
o stare necorespunzătoare a suprafeţei părţii
carosabile pe multe sectoare a reţelei stradale
majore;
puncte de conflict create de suprapunerea
traficului naţional, judeţean şi local.

I.2.2.3. Transportul
Aceste drumuri constituie scheletul reţelei stradale
majore, la care se adaugă în zona centrală legăturile
între ele, realizate prin intermediul străzilor ce
înconjoară cetatea medievală a Mediaşului.
Faţă de dimensiunile oraşului, numărul de locuitori şi
al gradului de motorizare, se poate aprecia că reţeaua
stradală este insuficientă.
Odată cu finalizarea cartierului Gura Câmpului şi
realizarea unei legături între acesta şi Şoseaua
Sibiului, s-a realizat o relativă dezvoltare a reţelei şi o
degrevare a zonei centrale.
Sub aspectul echipării stradale s-au lărgit străzi vechi
precum
Şoseaua
Sibiului
şi
Aurel
Vlaicu.
În zona inelului central s-au făcut 4 benzi de circulaţie,
echipându-se cu semafoare intersecţiile din P-ţa
Şaguna şi zona de vest a inelului central.

DISFUNCŢIONALITĂŢI
•

Principala disfuncţie a reţelei stradale rezultă
din faptul că nu există variante alternative (cu
excepţia drumului de legătură dintre Şoseaua
Sibiului şi cartierul Gura Câmpului) care să
realizeze legături între drumurile ce penetrează
în oraş, drumuri care să preia traficul greu
precum şi pe cel de tranzit care traversează
momentan zona centrală a oraşului.

În municipiul Mediaş transportul în comun este
asigurat de SC MEDITUR SA.
Volumul total al călătorilor transportaţi pe zi este de
5.200 local şi 750 la cursele suburbane.
Îmbunătăţirea transportului în comun din municipiul
Mediaş face obiectul unui program care urmăreşte pe
de-o parte modernizarea parcului de autovehicule, iar
pe de alta îmbunătăţirea serviciilor şi reducerea
subvenţiilor alocate din bugetul local.
O contribuţie deosebit de însemnată în desfăşurarea
transportului în comun local şi suburban o constituie
activitatea SC BMT TRANS SRL care funcţionează
fără a beneficia de subvenţii de la bugetul local.
Volumul total al călătorilor transportaţi pe zi este de
3.500 persoane.
Parcul auto total de autovehicule, înregistrat la
această dată în municipiul Mediaş este de
aproximativ:
•
•

există tronsoane cu numai 2 benzi de circulaţie
pe traseul DN 14;

9.611
3.935

Vârsta autobuzelor la SC Meditur SA
0% 5%
19%

sub 5 ani
5 - 10 ani

În afară de această disfuncţie mai sunt şi alte
deficienţe, cum ar fi:
•

pentru persoane fizice
pentru persoane juridice

10 - 15 ani
peste 15 ani
76%
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DISFUNCŢIONALITĂŢI
•

azbociment
21.2km
20%

SC Meditur SA dispune de un parc de autobuze
foarte vechi. Cu toate că s-a încercat
menţinerea maşinilor într-o stare bună, condiţia
lor este necorespunzătoare. Este o situaţie care
a fost accentuată şi de faptul că în ultimii ani nu
s-au efectuat reparaţii capitale.

otel
37.1km
35%

I.2.2.4. Alimentare cu apă şi canalizare

Alimentare cu apă
Sursa de apă a municipiului Mediaş este râul Târnava
Mare, cu completare din două puţuri subterane.
Această sursă poate furniza debitul de circa 2.700
mc/h, necesar populaţiei şi activităţilor economice.
Calitatea apei brute nu este corespunzătoare
alimentării cu apă potabilă, fiind vorba de priza de
suprafaţă din râul Târnava Mare, amonte de Mediaş, a
cărui categorie de calitate este a II-a, atât chimic cât şi
bacteorologic, în unele perioade indicatorul fosfat
trecând apele râului în categoria a III-a de calitate.
Alimentarea oraşului se face dintr-o gospodărie
centralizată de apă aflată pe malul drept al Târnavei,
înainte de intrarea în oraş.
Sistemul de alimentare cu apă al municipiului se
compune din:
•
•

•
•

baraj cu priză laterală cu staţie de pompare
treapta I;
staţie de tratare apă brută echipată cu
predecantoare, decantoare, filtre şi staţie de
pompare treapta a II-a;
rezervoare de înmagazinare a apei de consum;
staţie de pompare treapta a III-a.

Conductele reţelei de distribuţie sunt executate din
ţevi de oţel 37,1 km, din fontă 47,7 km, iar din
azbociment 21,2 km.

fontă
47.7km
45%

Acest sistem de alimentare furnizează apă potabilă
oraşului şi societăţilor comerciale, dar şi apă
tehnologică necesară unor întreprinderi mai mici.
Lungimea totală a reţelei de distribuţie este de circa
106 km.
În prezent sunt racordate la reţeaua de alimentare cu
apă potabilă a oraşului 89,1% din locuinţe.
Consumul de apă potabilă a scăzut din cauza
reducerii activităţii agenţilor economici şi a contorizării
consumatorilor casnici.

DISFUNCŢIONALITĂŢI
În sistemul de alimentare cu apă se impune:
•
•
•
•

extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă
în tot municipiul, deoarece 10,9% din locuinţe
sunt neracordate;
schimbarea reţelei de distribuţie în municipiu
datorită vechimii de peste 30 de ani;
modernizarea staţiei de tratare în vederea
îmbunătăţirii calităţii apei potabile;
separarea reţelei de distribuţie a apei potabile
de reţeaua de distribuţie pentru consum
industrial.

Canalizare
Reţeaua de canalizare a municipiului Mediaş
funcţionează în sistem divizor. Apele uzate menajere
sunt conduse la staţia de epurare prevăzută cu trepte
de tratare mecanică şi biologică, apele epurate fiind
evacuate în râul Târnava Mare.
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Apele pluviale sunt evacuate prin intermediul
colectoarelor pluviale direct în Târnava Mare.

În Mediaş toate locuinţele sunt racordate la reţeaua
electrică a oraşului.

Reţeaua de canalizare menajeră însumează o
lungime totală de 92 km, iar cea pluvială o lungime de
38,8 km.

Pe teritoriul municipiului există un număr de 106
posturi de transformare şi puncte de alimentare.

Locuinţe racordate la reţeaua de canalizare

Iluminatul public reprezintă unul dintre criteriile de
calitate ale civilizaţiei moderne. Realizarea unui
iluminat corespunzător contribuie la reducerea
numărului de accidente pe timp de noapte, mai ales a
celor rutiere, şi a numărului de agresiuni contra
persoanelor.

15%
neracordate

85%
racordate

DISFUNCŢIONALITĂŢI
În sistemul de canalizare existent se manifestă
următoarele disfuncţionalităţi:
•
•
•
•
•
•

•
•

Iluminatul public

există defecţiuni care au ca efect deversarea
de apă uzată direct în emisar;
Staţia de pompare a apelor uzate din cartier
Gura Câmpului defectă;
Sifonul de canalizare al colectorului menajer
care subtraversează Târnava Mare;
Colectoare menajere în zona centrală, cartier
Tocile, în contrapantă;
În staţia de epurare este tratat numai 35% din
debitul de apă uzată colectat;
Există interconexiuni între reţeaua de
canalizare menajeră şi pluvială, ceea ce
conduce la creşterea debitului influentului în
staţia de epurare pe timp de ploaie;
Subdimensionarea canalizării;
Existenţa unor zone din traseul canalizării cu
contrapantă.

I.2.2.5. Electricitate

În zona centrală a oraşului a fost realizat un iluminat
public specific zonei istorice, pe străzile Jo hannes
Honterus, Turnului, P-ţa George Enescu şi P-ţa
Regele Ferdinand I, cu o lungime totală a reţelei de
3.490 m, montându-se un număr de 124 corpuri de
iluminat tip lampadar.
Primăria are în program extinderea acestui gen de
iluminat şi pe celelalte străzi adiacente nucleului
central al zonei istorice.

DEFICIENŢE
•

În municipiul Mediaş se pune problema
reducerii consumului de energie electrică
pentru sistemele de iluminat şi a găsirii unor
soluţii eficiente care să realizeze un iluminat
economic, în condiţii de confort acceptabil din
punct de vedere cantitativ şi calitativ.

I.2.2.6. Reţele de gaz
Alimentarea cu gaz metan a municipiului se realizează
prin intermediul a trei staţii de reglare – măsurare predare. Pe teritoriul oraşului există 52 staţii de
reglare, dintre care 16 sunt şi staţii de reglare măsurare de sector.
Reţeaua de distribuţie gaz metan însumează o
lungime totală de 24,6 km.

Reţele electrice
Alimentarea cu energie electrică a municipiului se
realizează prin intermediul a două staţii de
transformare.
Lungimea reţelelor electrice este de cca. 55 de km.
Liniile electrice aeriene reprezintă 18,3%, iar cele
subterane 81,7% din lungimea totală.

I.2.2.7. Comunicaţii
Pe raza municipiului există patru centrale telefonice
automate. Lungimea totală a magistralelor telefonice
este de circa 25 km. Reţeaua magistrală cuprinde
60,7% cablu coaxial şi 39,3% fibra optică.
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I.2.2.8. Locuirea
Mediul construit
Pe teritoriul municipiului fondul locativ este constituit
din 20.166 locuinţe private, 409 aflându-se în satul
aparţinător Mediaşului – Ighişul nou. La acestea se
adună 308 locuinţe sociale şi 870 locuinţe aflate în
patrimoniul municipiului. Suprafaţa totală a fondului
locativ este de 1.234.500 mp.
În Mediaş există o preocupare majoră pentru
creşterea numărului de locuinţe pentru tineret şi
locuinţe sociale. Primăria a atribuit cu titlu gratuit
aproximativ de 17.000 mp Agenţiei Naţionale de
locuinţe pe str. Sinaia şi Predeal pentru construirea a
254 apartamente pentru tineri şi tot Primăria va
asigura viabilizarea terenului.
Pentru punerea în aplicare a programului MLPTL
pentru construcţii de locuinţe cu credit ipotecar s-au
atribuit pe str. Gloria o suprafaţă de 9.244 mp de teren
de construcţii.

DISFUNCŢIONALITĂŢI
•
•
•
•
•
•

Procentul de ocupare al terenului ridicat;
Grad redus de confort la locuinţele din blocuri suprafaţa locuibilă / persoană sub cea
prevăzută în normativele legale;
Lipsa zonelor verzi şi a locurilor de joacă pentru
copii, a platformelor gospodăreşti;
Numărul redus de parcaje;
În zona centrului vechi, grad redus de confort în
casele ce necesită reparaţii capitale şi refaceri
în domeniul echipării edilitare;
Lipsa măsurilor pentru facilitarea circulaţiei
persoanelor cu handicap.

În cartierul Gloria, o suprafaţă de 6 ha, destinată prin
P.U.G. construcţiilor de locuinţe, a fost gestionată
astfel:
•
•
•

- 9.244 mp au fost atribuiţi A.N.L. pentru
punerea în aplicare a programului MLPTL
pentru construcţii de locuinţe cu credit ipotecar;
- 3.700 mp de teren au fost concesionaţi pentru
construcţia a 12 case individuale ;
- un teren de 4,7 ha este disponibil, urmând a fi
supus concesionării pentru construcţii de
locuinţe.

Primăria dispune şi de alte terenuri libere în suprafaţă
totală de 1,02 ha pentru construcţii de case particulare
în următoarele zone: str. Greweln, str. Rodnei, str.
Wewern, str. Plopului, în cartierul Vitrometan (str.
Vidraru) 3.000 m2 pentru extinderea zonei de blocuri.
Consiliul Local a achiziţionat 3 blocuri pe str. Luncii,
care vor primi destinaţia de locuinţe pentru tineret şi
vor fi reabilitate prin programul M.L.P.T.L. de către
Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

I.2.2.9 Zone expuse la riscuri naturale şi
antropice
Pe teritoriul municipiului Mediaş sunt considerate
elemente de risc natural alunecările de teren şi
inundaţiile cauzate de revărsarea râului Târnava Mare
şi a pârâului Moşna.
Zonele de risc în care se produc alunecări sunt:
•
•
•
•
•
•

Hula Veche
Pe Cetate
Wewern - Marţian Negrea
Greweln-Perşani
Ulmului
Valea Lacului (Ighişul Nou)

Zonele cu riscuri de inundabilitate:
•
•
•
•
•

Zona dintre ICIL şi Uzina de apă mal drept
Târnava, str. Sălciilor
Mal stâng de la intrarea în oraş a căii ferate şi
platforma Automecanica, str. A. Vlaicu, str.
Aviaţiei
Mal stâng Târnava Mare până la DN14
str. Valea Adâncă
Zona Văii Moşnei de la intrarea în oraş până la
pod

Ploile torenţiale care depăşesc pragul critic de 45 l/3h
produc, datorită antrenării solului nisipos (a aluviunilor)
colmatarea pâraielor dalate, a rigolelor şanţurilor de
scurgere şi canalizării pluviale provocând inundaţii
astfel :
•

•

Pârâul Târgului inundă zona Dealul Furcilor cu
străzile adiacente (Brazilor, Viorelelor, V.Ţepes,
P.Maior) şi zona dintre străzile Gh. Lazăr –
Târgului.
Canalul dalat situat în Angărul de jos inundă o
parte din străzile Moşnei şi Stejarului.
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•
•

Canalizarea pluvială din cartierul Vitrometan
inundă o parte din str.I.Pisso şi str. Sebeşului.
Canalizarea pluvială existentă în centrul
municipiului inundă o parte din zona centrală:
zona P. Aman – Malului, L.Toppeltinius M.
Weiss – L. Blaga str. Carpaţi, str.1 Mai, str. V.
Madgearu, str. Ac. I. Moraru,, str. Brâncoveanu,
str. Cr. Neculce, str. Zenovia .

2000 au decedat 591 persoane, iar în anul 2001 - 612
persoane, ponderea din totalul pe judeţ fiind de 13,5
% în 2000 şi 13,6 % în 2001. În anul 2000 au decedat
9 copii în vârsta de sub 1 an, reprezentând 14,7 % din
totalul pe judeţ.
În anul 2000 au fost înregistrate 378 căsătorii, iar în
anul 2001 – 446. La 1 iulie 2000 populaţia pe grupe de
vârstă se prezenta astfel :

DISFUNCŢIONALITĂŢI

• 0 - 14 ani : 11.343
• 15 – 19 ani : 4.549
• 20 - 39 ani : 20.371
• 40 - 59 ani : 16.069
• peste 60 ani : 9.508
TOTAL – 6.1840 locuitori

Datorită industrializării şi poziţiei geografice ( 10 km
depărtare de Copşa Mică ) Mediaşul este expus la
riscuri antropice : poluare, incendii, explozii.

I.3. CAPITALUL SOCIAL

Dezechilibre sociale şi demografice
•
•
•
•

I.3.1. Demografie

•
•

Evoluţie demografică – negativă .
Sporul natural – negativ.
Sporul migrator – în creştere.
Scăderea ponderii populaţiei active şi ocupate
din populaţia totală.
Îmbătrânirea populaţiei.
Mortalitate în scădere.

Număr locuitori
I.3.2. Convieþuirea etniilor

La

17 martie 2002 populaţia municipiului era de
55.403 locuitori, din care 26.926 de sex masculin
(ponderea pe judeţ fiind de 48, 6 %), respectiv 28.477
de sex feminin (51,4 %)

Date demografice
Populaţia municipiului în ultimii 100 de ani a evoluat
după cum urmează :
•
•
•
•
•
•
•

1910 …. 8.700 locuitori
1930 …. 16.842 locuitori
1956 …. 33.972 locuitori
1966 …. 48.057 locuitori
1977 …. 65.072 locuitori
1992 …. 64.484 locuitori
2002 …. 55.403 locuitori

În anul 2000 s-au născut 563 de persoane, iar în anul
2001 - 564 persoane, ponderea naşterilor pe judeţ
fiind de 12, 2% în 2000 şi 12,7 % în 2001. În anul

M

area majoritate a populaţiei municipiului este
formată din români (45.376), alături de care
convieţuiesc următoarele naţionalităţi: germani
(1.150), maghiari (6.554), rromi (2.202) şi alte
naţionalităţi (121).
12%
2%

Români

4% 0%

Germani
Maghiari
Rromi
82%

Alte naţionalităţi

De-a lungul timpului nu au fost semnalate conflicte
sociale generate de existenta etniilor, putând fi
subliniată o anume solidaritate între etnii.
Astfel, există o bună colaborare între F.D.G.R, filiala
Mediaş şi Serviciul de protecţie socială al municipiului
Mediaş, pe linia distribuirii de ajutoare materiale
(alimente, îmbrăcăminte).
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În prezent în municipiul Mediaş există grădiniţe, şcoli
generale şi două licee cu predare în limbile germană
şi maghiară.
În localitatea Mediaş, un număr de 831 rromi
frecventează o formă de învăţământ. Etnicii rromi care
realizează venituri stabile (aproximativ 20%) sunt
încadraţi ca muncitori în diferite firme particulare de
salubritate, întreprinderi sau în construcţii. În ceea ce
priveşte numărul de şomeri de etnie rromă, Agenţia
Locală de Orientare a Forţelor de Muncă Mediaş
susţine că nu există nici un şomer de etnie rromă,
conform declaraţiei personale a fiecăruia, cu toate că
în realitate 10% dintre şomeri sunt rromi.

DISFUNCŢIONALITĂŢI
Principalele probleme cu care se
comunitatea de rromi din Mediaş sunt:
•
•
•

•

confruntă

lipsa unei locuinţe şi a unui loc de muncă care
generează de multe ori un nivel de trai sub
nivelul de subzistenţă;
carenţe în educaţia şcolară şi preşcolară a
copiilor rromi;
în prezent, nu este finanţat nici un proiect în
vederea îmbunătăţirii situaţiei romilor; în
vederea iniţierii unor activităţi economice pe
plan local ar putea fi organizate diferite cursuri
de pregătire profesională în sprijinul etnicilor
rromi pentru următoarele meserii: zidar,
zugrav,dulgher;
multe persoane sunt şomere sau beneficează
de ajutor social.

I.3.3. Forþa de muncã

În ultimii anii, numărul locurilor de muncă din Mediaş
a fost în continuă scădere. Populaţia municipiului este
în regres, date fiind valorile sporului natural diminuat şi
a celui migrator accentuat, datorat:
•
•
•

Eliberării de forţă de muncă din economia
municipiului, urmare a diminuării activităţii în
baza economiei de piaţă.
Migrării populaţiei (în special a tinerilor) în ţările
vestice.
Diminuării forţei de muncă în industrie, în
paralel cu ocuparea acesteia în comerţ sau
prestări servicii.

În prezent la A.L.O.F. M. sunt înregistraţi un număr de
1.950 şomeri indemnizati, dintre care :
•
•

840 –femei
1.110 - bărbaţi

Cauzele care stau la baza evoluţiei şomajului pe
categorii de vârstă, sex şi profesii sunt, în principal:
•
•
•

disponibilizările colective;
lipsa locurilor de muncă pentru încadrarea
tinerilor absolvenţi ai diferitelor forme de
învăţământ;
neconcordanţa dintre structura cererii şi cea a
ofertei de muncă marcată de imobilitatea
profesională, îndeosebi pentru şomerii din
categoriile de vârstă 30-40 ani.

Începând cu anul 2000 au fost organizate o serie de
cursuri de formare profesională. La nivelul municipiului
se desfăşoară atât activităţi de formare iniţială, cât şi
activităţi de formare continuă, adresate persoanelor
aflate în căutarea unui loc de muncă, ieşite din
sistemul educaţional.

I.3.4. Protecþia socialã
I.3.4.1. Activitatea Serviciului Public de
Asistenţă Socială

Din data de 1.04.2003 a fost înfiinţat în subordinea
Consiliului Local Mediaş, S.P.A.S., Serviciul Public de
Asistenţă Socială, pentru realizarea unor măsuri de
asistenţă socială în domeniul protecţiei drepturilor
copilului, familiei, persoanelor singure, vârstnice,
persoanelor cu handicap, precum şi a celor aflate în
dificultate.
Acest serviciu are drept obiectiv menţinerea, refacerea
şi dezvoltarea capacităţilor individuale pentru
depăşirea unor situaţii de criză. Activitatea
serviciului social - informare, consiliere, acordare de
prestaţii şi servicii sociale - este desfăşurată în
interesul cetăţeanului, a tuturor categoriilor de
persoane care din motive economice, fizice, psihice
sau sociale nu au posibilitatea să îşi asigure un nivel
de trai decent.
Una dintre preocupările acestui serviciu privesc
necesitatea unui parteneriat viabil cu ONG-urile care
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desfaşoară activităţi în acest domeniu, pentru
rezolvarea problemelor sociale pe care autorităţile nu
le pot rezolva, cu mijloacele avute la dispoziţie.
Principalele activităţi din cadrul Compartimentului
Protecţie Socială:
•

•

•
•
•

Acordarea ajutorului social persoanelor sau
familiilor sărace, cu mulţi copii, cu venituri
insuficiente
- în prezent beneficiază de această prestaţie
în bani 381 persoane sau familii
Acordarea de hrană gratuită la Cantină de
Ajutor Social unor familii cu o situaţie social/
financiară dificilă
- capacitatea cantinei este de 200 de porţii
Acordarea de ajutoare de înmormântare sau de
urgenţă în cazuri de necesitate, calamitaţi,
dezastre, alte situaţii specifice, etc.
Acordare de ajutoare pentru încălzirea locuinţei
pe perioada de iarnă
Monitorizarea persoanelor contraveniente care
prestează muncă în folosul comunităţii

I.3.4.2. Protecţia Copilului
•
•
•

•

Preluarea dosarelor în vederea obţinerii
alocaţiei de stat pentru copii şi a alocaţiei
suplimentare pentru familiile cu mai mulţi copii
Distribuire lapte praf pentru sugari
Monitorizarea cazurilor copiilor aflaţi în
dificultate sau cei pentru care se impune luarea
unor măsuri de protecţie : internări în centre de
plasament, sau redarea lor în familia de
provenienţă,
instituirea
măsurilor
de
încredinţare sau plasament
Informare şi consultanţă în acest domeniu

Scăderea masivă a veniturilor reale ale populaţiei a
afectat în mod special familiile cu mulţi copii. Situaţia
acestora s-a înrăutăţit şi datorită scăderii valorii reale
a ajutorului social acordat; alocaţiile pentru copii au
regresat mai accentuat decât salariile sau pensiile.
Societatea românească a devenit polarizată, motiv
pentru care familiile monoparentale şi cele cu mulţi
copii, au fost antrenate într-un proces de sărăcie
progresivă.
În Mediaş există 65 de copii instituţionalizaţi în diferite
centre de plasament din judeţul Sibiu.
Pentru a veni în sprijinul unor categorii de copii aflaţi
în dificultate, la 01.10.2001 s-a înfiinţat un Centru de

Tranzit pentru Minori, ca serviciu public în
subordinea Consiliului Local Mediaş, cu o capacitate
de 18 locuri. Beneficiarii centrului sunt minorii din
localitate şi împrejurimi care practică cerşetoria,
vagabondajul, sunt lipsiţi de supraveghere din partea
părinţilor.
Obiectivul acestui centru este asigurarea unor condiţii
optime pentru copiii aflaţi în tranzitul către reintegrarea
în familia originară sau în centre de plasament.
În cadrul compartimentului de Protecţie a Persoanelor
Vârstnice şi cu Handicap se asigură :

I.3.4.3. Persoane vârstnice
Pentru persoanele vârstnice care nu au aparţinători şi
au venituri reduse, Primăria a început în decembrie
2001 un proiect de strângere de fonduri şi asistenţă
financiară. În acest scop s-au plasat un număr de 30
de cutii transparente în magazinele din localitate, în
care cetăţenii au putut dona bani pentru sprijinul
acestor persoane. Sumele strânse au fost utilizate
pentru achitarea facturilor restante la apă, gaze şi
electricitate pentru vârstnicii care riscau să li se
întrerupă furnizarea acestor servicii.
De asemenea a fost demarat un proiect pentru
îngrijirea persoanelor vârstnice la domiciliu, acordarea
de servicii socio/medicale persoanelor în vârstă aflate
în dificultate, pentru a preveni instituţionalizarea şi
marginalizarea socială a acestora.
•
•

Evidenţa, monitorizarea şi plata asistenţilor
personali ai persoanelor cu handicap gradul I
de invaliditate (în număr de 400 )
Distribuirea şi vizarea abonamentelor gratuite
pentru transportul local pentru următoarele
categorii de persoane : cu handicap, vârstnice,
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap,
veterani de război şi văduve de veterani, foşti
deţinuţi politici sau persecutaţi şi strămutaţi pe
motive etnice

Numărul mare de persoane care au certificat de
încadrare în categoria persoanelor cu handicap gradul
I, II şi III : 1.685, impune o reexpertizare riguroasă a
acestora.

DISFUNCŢIONALITĂŢI
•

proces anevoios în cazul internării persoanelor
vârstnice în cămine de bătrâni datorita locurilor
puţine din aceste unităţi;
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•
•

inexistenţa unui birou de consiliere pentru
cetăţeni cu probleme în acest domeniu;
amploarea sărăciei generează probleme
sociale.

I.3.5. Sãnãtate

În Municipiul Mediaş există următoarea reţea sanitară:
un spital municipal (cu 11 secţii şi 5 compartimente, o
policlinică unde funcţionează mai multe cabinete
medicale, 2 laboratoare ecografice, cabinete de
stomatologie, laboratoare dentare, farmacia policlinicii,
farmacii particulare şi mai multe puncte farmaceutice.
Starea proastă de sănătate este o consecinţă a
reducerii fondurilor alocate de stat, disconfortului
psihic generat de şomaj, insecuritatea socială,
standard de viaţă scăzut, creşterea consumului de
tutun, alcool şi reforma lentă a serviciilor de sănătate.
Preocupările Spitalului Municipal în colaborare cu
Serviciul de asistenţă socială a spitalului, pentru
creşterea stării de sănătate a populaţiei s-au
concretizat în :
•

•

Deschiderea în anul 2000, în cadrul Spitalului
Municipal Mediaş, a Secţiei de dializă, dotată
cu aparatură modernă, destinată unui număr de
17 bolnavi cu hemodializă şi 7 bolnavi cu
dializă peritoneală.
Funcţionarea din anul 1999, în cadrul Spitalului,
a unui compartiment special destinat unui
număr de 10 copii seropozitivi, cu regim de
spitalizare permanentă şi cu 10 paturi, pentru
secţia HIV (copii şi adulţi).

În luna septembrie 2003 s-a înfiinţat Unitatea
medico-socială conform OG 70/2002 şi a HG
412/2003. Aceasta funcţionează în subordinea
Consiliului Local, având o capacitate de 35 de paturi şi
18 angajaţi.
Principala sursă de finanţare o constituie bugetul local,
la care se adaugă veniturile proprii constituite din:
sumele decontate de Casele de Asigurări de Sănătate
pe bază de contracte încheiate cu acestea,
contribuţiile personale ale beneficiarilor sau ale
susţinătorilor legali ai acestora, aprobate în condiţiile
legii şi donaţii şi sponsorizări.
Aceasta instituţie acordă servicii medico-sociale şi de
îngrijire persoanelor cu afecţiuni cronice care necesită
permanent sau temporar supraveghere, asistare,
îngrijire, tratament şi care din cauza unor motive de

natura economică, fizică, psihică sau socială nu au
posibilitatea sa-şi asigure nevoile sociale, să-şi
dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru
integrare socială.
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale prin Direcţia
Judeţeană de Muncă Sibiu a alocat la începutul anului
2004 o sumă importanţă de bani pentru reamenajarea
şi reparaţia clădirii în care funcţionează unitatea.

DISFUNCŢIONALITĂŢI:
•

•

Reducerea fondurilor alocate de Casa de
Asigurări, ceea ce a dus la probleme de
acoperire a cheltuielilor de spitalizare (costul
zilei de spitalizare stabilit conform normelor
legale nu este cel real).
Existenţa unei categorii de pacienţi fără
venituri, deci neasiguraţi, care nu beneficiază
de asistenţă sanitară

I.3.6. Educaþie

Educaţia tinerilor din Mediaş se realizează atât prin
învăţământul preuniversitar (de la nivelul preşcolar,
până la nivelul postliceal şi profesional) cât şi prin
sistemul de învăţământ universitar.
Reţeaua şcolară pentru anul 2001 – 2002 se prezintă
astfel:
Forma de învăţământ
Învăţământ preşcolar
Învăţământ primar şi
gimnazial
Învăţământ liceal
Învăţământ profesional
Învăţământ de ucenici
Învăţământ postliceal
Învăţământ de maiştri
Învăţământ special
Unităţi conexe din care:
Clubul sportiv şcolar
Clubul copiilor şi elevilor

Învăţământul
meseriile :
•
•

Nr. unităţi
13 grădiniţe

profesional

11 şcoli
5 licee

1
1

pregăteşte

Tinichigii - vopsitori auto
confecţioneri produse textile

Nr. elevi
1.634
2.985
3.460
2.783
2.712
105
201
61
230
614
2.000

elevi

în
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

confecţioneri articole piele şi înlocuitori
electrician auto
mecanic în industria constructoare de maşini
operator exrotic tratare transport distribuţie
gaze naturale
instalator reţele de distribuţie locale şi
magistrale de gaz
electronist automatizări
comerciant vânzător mărfuri nealimentare
construcţii
electrician instalaţii
echipamente electrice industriale

Învăţământul
specializările :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

liceal

pregăteşte

absolvenţi

cu

mecanic
laborant chimist
contabilitate
profil mecanic
matematică-informatică
ştiinţele naturii
filologie – lb. engleză
ştiinţe sociale
limbi străine
electronist automatizări ( română şi maghiară )
contabilitate (germană )
chimie – biologie
tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
tehnician în administraţia publică
tehnician electronist
tehnician în telecomunicaţii
tehnician în metrologie

Învăţământul de ucenici pregăteşte absolvenţi în
specializările :
•
•
•

emailatori
ospătar – bucătar
lenjer

Învăţământul
specializări:
•
•

postliceal

pregăteşte

următoarele

asistent gestiune
tehnician telecomunicaţii

maiştri mecanici
maiştri instalatori în construcţii

Învăţământul special :

zugravi – vopsitori
tapiţer

Comparând situaţia statistică a anului şcolar 20012002 cu cea a anilor precedenţi s-a constatat o uşoară
descreştere a numărului elevilor.
Neomogenitatea etnică a populaţiei din municipiului
Mediaş se reflectă în structura sistemului educaţional,
existând unităţi de învăţământ cu predare în limba
română, maghiară şi germană.
Structura sistemului de învăţământ se modifică datortă
transformărilor socio-economice şi trebuie să se
conformeze cerinţelor în continuă schimbare.
Numeroasele premii obţinute de elevii medieşeni la
olimpiade
şi
diverse
concursuri
dovedesc
performanţele şcolare şi sportive ale acestora.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Grădiniţe
Învăţământ primar şi gimnazial
Licee
Învăţământ special
Cluburi sportive
Cluburi ale copiilor şi elevilor

13
11
5
2
1
1

Populaţia şcolară 2001 - 2002
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Învăţământ preşcolar
Învăţământ primar
Învăţământ gimnazial
Învăţământ liceal
Învăţământ profesional
Învăţământ de ucenici
Învăţământ postliceal
Învăţământ de maiştri
Învăţământ special

1.634
2.985
3.460
2.783
912
105
201
61
230

Sistemul de învăţământ universitar

Învăţământul de maiştri pregăteşte absolvenţi în
specializările:
•
•

•
•

Sistemul de învăţământ universitar este reprezentat
prin Universitatea “Lucian Blaga” Facultatea de
inginerie “Herman Oberth” şi de secţia de învăţământ
deschis la distanţă a Academiei de studii economice
Bucureşti.
Facultatea de inginerie “Herman Oberth “ pregăteşte
specialişti în cadrul colegiului ( 3 ani ) în următoarele
specializări:
1. Exploatarea şi Valorificarea Gazelor Naturale (
EVGN) – cu un număr de 120 studenţi.
2. Tehnologia Materialelor Extractive ( TME) cu un
număr de 43 studenţi.
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La Universitatea “Lucian Blaga” predau 52 de
profesori.

înălţime şi fiind unul dintre cele mai înclinate turnuri
din Europa.

DISFUNCŢIONALITĂŢI

Incinta
fortificată
denumită
“Castelul”
este
contemporană cu biserica şi apare menţionată pentru
prima dată într-un document din 1450, în care se
vorbeşte despre Nicolaus Szasz “castelanul cetăţilor
din Mediaş, Tălmaci şi a altor cetăţi”. În incinta
fortificată se află următoarele monumente: Turnul
Clopotelor, Turnul Croitorilor, Clădirea Primăriei
Vechi, Turnul Mariei, Casa Parohială, Locuinţa
Capelanilor, Turnul Funarilor, Şcoala Veche.

•
•

•
•
•
•

insuficienţa spaţiilor de învăţământ la unele
şcolile generale, obligând la desfăşurarea
cursurilor şi după amiaza;
gradul de uzură al materialului didactic şi
dotarea insuficienţă unităţilor de învăţământ
pentru desfăşurarea unui proces educativ
modern ;
lipsa unor cursuri de formare profesională
pentru cadre didactice;
rigiditatea şi supraaglomerarea sistemului de
învăţământ;
copii care nu au acces la procesul educaţional;
absenţa unei structuri care să permită
şcolarizarea copiilor care nu s-au încadrat în
sistem.

I.3.7. Cultura
Harta culturală a municipiului Mediaş

M

ediaşul are o viaţă culturala variată şi o
infrastructură culturală favorabilă, existând numeroase
posibilităţi pentru participarea la evenimente
organizate ocazional sau permanent de instituţiile
culturale reprezentative ale oraşului.

Monumente istorice
În Mediaş s-au păstrat unele monumente istorice ce
alcătuiesc centrul actual al localităţii, în care se
regăsesc toate stilurile arhitecturale de la cel gotic,
specific Renaşterii, la cel Baroc-Empire.
Dintre acestea amintim:

Printre ruinele cetăţii medievale Mediaş se păstrează
zidurile de incintă şi turnurile de apărare ridicate în
sec.V,VI cum ar fi :Turnul Fierarilor-Forkesch,
Aurarilor şi Pietrarilor.
Casa Schuller, situată în Piaţa Regele Ferdinand I nr.
25, a fost atestată documentar în anul 1588. Casa
Schuller găzduieşte evenimente culturale precum:
simpozioane ştiinţifice, concerte de muzică clasică şi
de cameră susţinute de prestigioşi artişti români şi
străini, expoziţii de artă plastică realizate de artişti
locali.
Casa Rosenauer din Piaţa. Regele Ferdinand I nr. 22,
a fost construită după 1621 în sudul zidului exterior al
castelului, în stilul Renaşterii Transilvane. Decoruri
renascentiste apar şi la ancadramentul ferestrelor de
la etaj, în curtea interioară.
Casa Schuster Dutz aflată în Piaţa Regele Ferdinand
nr. 14 a fost construită în 1690 şi reparată în 1813. Se
remarcă succesiunea pilaştrilor faţadei, stucatura
cornişelor şi a arcadelor ferestrelor.
Şcoala Piariştilor sau Casa Guggenberger a fost
construită în 1740. Interiorul clădirii are o linie stilistică
gotică târzie, cu bolţi “a vela” şi ganguri boltite în cruce
cu penetraţii.
Casa memorială “St. L. Roth”
Om de ştiinţă şi publicist, Ştefan Ludwig Roth (17961849) a militat pentru cele mai înalte năzuinţe ale
naţionalităţilor din Transilvania.

Biserica Evanghelică Sf. Margareta. Prima menţiune
documentară a bisericii cu hramul Sfânta Margareta
datează din 1414. Cunoscută şi sub denumirea de
Castel, deţine o orgă din sec.VII, fiind un edificiu
impunător situat în centrul complexului de fortificaţii
medievale.

La 25 septembrie 1970, sub îngrijirea istoricului
George Togan, a fost inaugurată casa memorială
“Stefan Ludwig Roth” pe str. Honterus, unde au fost
transferate obiectele păstrate în biserica Sf.
Margareta.

Turnul bisericii denumit Turnul Trompeţilor sau
Trâmbiţaşilor este simbolul oraşului, având 68,5 m

Muzeul “Hermann Oberth”
Herman Oberth are meritul de a fi proiectat motorul ce
stă la baza navelor spaţiale de astăzi. Este o
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personalitate de talie internaţionala, brevetând
numeroase invenţii care l-au impus ştiinţei mondiale.

I.3.8. Sport ºi agrement

Muzeul Municipal
Are sediul într-una dintre cele mai reprezentative
clădiri ale oraşului. Conventul sau Mânăstirea
franciscanilor, complex monument arhitectural în stil
baroc, atestat documentar în sec.V.

Activităţile

Înfiinţat în anul 1964, Muzeul cuprinde colecţii de arta
populară
Harta culturală a localităţii mai cuprinde: două case de
cultură (Casa de cultură a municipiului Mediaş, Casa
de cultură a sindicatelor), un cinematograf şi 4
biblioteci (Biblioteca Municipală, Biblioteca Engleză,
Biblioteca Copiilor şi Biblioteca Creştină “Samuel”).

Evenimente culturale
Mediaşul este gazda unor evenimente culturale
anuale precum:
•
•
•
•
•
•
•

Festivalul “Zilele Mediaşului”
Festivalul de dansuri populare ”Pe Mureş şi pe
Târnave”
Întâlnirea saşilor
Festivalul de muzică populară ”Rapsodia
Târnavelor”
Zilele revistelor culturale din Transilvania şi
Banat
Festivalul-concurs de muzica folk “Mediaş,
cetate seculară”
Expoziţii de artă plastică

Concluzii:
Este evidentă preocuparea edililor şi a oamenilor de
cultură din Mediaş pentru diversificarea centrelor şi
manifestărilor culturale, dar se constată totuşi unele
deficienţe.

DISFUNCŢIONALITĂŢI:
•

•

Deşi în Mediaş există cca. 70 de obiective
clasificate drept monumente de artă plastică cu
valoare memorială (statui şi monumente
funerare), zone istorice, turnuri, bastioane,
biserici, există totuşi un număr relativ redus de
evenimente culturale.
Se constată lipsa unui spaţiu adecvat pentru
desfăşurarea în condiţii optime a activităţii
Bibliotecii Municipale.

sportive din municipiu se desfăşoară în
cele două mari baze sportive “Asociaţia Sportivă Gaz
Metan” şi “Clubul Sportiv Şcolar Mediaş”
Asociaţia Sportivă Gaz Metan beneficiază de un teren
de fotbal pentru competiţii de nivel naţional (divizia A)
prin echipa “Gaz Metan Mediaş” şi o pistă de atletism
din tartan, amenajată după standardele internaţionale,
care poate găzdui întreceri sportive de înalt nivel
competiţional ( în anul 1999 au avut loc aici Jocurile
internaţionale ale Elevilor).
Clubul Sportiv Şcolar Mediaş are în dotare terenuri de
minifotbal, baschet, handbal, tenis de masă şi o pista
de atletism, înregistrându-se rezultate foarte bune la
disciplinele atletism şi baschet, prin cucerirea unor
titluri şi medalii la întrecerile sportive atât din ţară cât
şi din străinătate, o parte din componenţii loturilor
făcând parte şi din lotul naţional.
Activitatea de educaţie fizică din unităţile de
învăţământ se desfăşoară în 7 săli de sport, o parte
din unităţi având şi terenuri de sport. Se remarca
terenul şi sala de sport ale Şcolii Naţionale de Gaze
Naturale şi cele ale Grupului Şcolar de industrie
Uşoară Mediaş, baze sportive care pot asigura
desfăşurarea unor competiţii de nivel local.
Pentru recreere, Mediaşul dispune de câteva zone
atractive, aparţinând municipalităţii, însă nu suficient
de dotate şi întreţinute, din lipsă de fonduri ( ex. Hanul
Căprioarei, Zona Eleşteu, barajul de la Ighiş).
Singura bază de agrement şi recreere din municipiu
dotată cu ştrand, este baza “Sana Muntean” care
beneficiază şi de terenuri de minifotbal şi baschet.
Aceasta nu satisface însă cerinţele cetăţenilor, fiind
situată la o distanţă destul de mare de unele cartiere
de locuit.
Baza de agrement DELFI, înfiinţată de curând, are în
compunere un bazin de înot acoperit şi o sală de
fitness dotată corespunzător.

DISFUNCŢIONALITĂŢI:
Se constată o deficienţă a zonelor de recreere şi
agrement. Spaţiile destinate locurilor de joacă pentru
copii sunt slab dotate în unele cartiere, iar în altele
chiar inexistente.
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I.3.9. Societatea civilã

Printre schimbările pozitive din ultimii ani se numără

Se impune în continuare o mai strânsă colaborare şi
stabilirea de parteneriate cu O.N.G.-urile eficiente, ca
şi stimularea iniţiativelor acelora care activează în
domeniile importante pentru comunitate.

şi faptul că a devenit posibilă înfiinţarea organizaţiilor
non-guvernamentale. Multe dintre acestea s-au
remarcat prin activităţi concrete, care au adus
importante beneficii materiale şi morale populaţiei.
Astfel de organizaţii au apărut în domeniul protecţiei
sociale, cultelor, educaţiei, sportului, etc.

I.3.10. Mass-media

Cel mai bine reprezentat sector este cel social, unde
activează organizaţii ca :

şi unul de televiziune.

•

•
•

Asociaţia de iniţiativă Civilă “Phoenix Speranţa
“, preocupată de integrarea socio-profesională
a persoanelor cu handicap din municipiu şi
împrejurimi.
Fundaţia “CAIRD”, care se preocupă de
protecţia copiilor abandonaţi;
Fundaţia Română pentru Promovarea Dreptului
la Muncă al Persoanelor cu Handicap <<
F.R.M.P.H.>>, care urmăreşte ajutorarea şi
acordarea de asistenţă socială pentru
persoanele cu un handicap de natură fizică sau
mentală.

În domeniul sănătăţii, “Asociaţia Diabeticilor şi a
Bolnavilor Oncologici” acordă
•

asistenţă medicală, medicamente şi ajutoare
materiale membrilor asociaţiei.

Concluzii:
Asociaţiile şi fundaţiile şi-au câştigat un rol important
în viaţa socială a municipiului prin proiectele derulate,
unele bucurându-se deja de un renume internaţional.
S-au realizat parteneriate între administraţia publică şi
organizaţiile neguvernamentale, în vederea realizării
unor proiecte locale privind asistenţa persoanelor
vârstnice (Sellavy Umanitas), activităţi de pregătire
profesională a tinerilor cu handicap (Phoenix
Speranţa), protecţia copiilor aflaţi în dificultate (Centrul
de Tranzit Pentru Minori, Centru de Sprijin Familial –
Sinergii ).
■

În Mediaş există două cotidiene, două posturi de radio
Concluzii:
Mass-media locală este bine reprezentată şi se
bucură de audienţă în rândul cetăţenilor.

I.3.11. Ordinea publicã

Ordinea publică este asigurată de Poliţia municipiului
Mediaş şi de Corpul Gardienilor Publici.
În prezent se pune accentul pe munca preventivă,
realizată printr-o prezenţă activă şi eficientă în stradă
şi prin colaborarea cu efectivele de jandarmi.
În municipiu îşi desfăşoară activitatea o unitate de
pompieri, dotată cu echipament corespunzător şi
deservită de personal instruit.

Obiective:
Se impune realizarea unor programe de prevenirea şi
combaterea stării de infracţionalitate începând din
şcoli şi licee, pentru a preveni apariţia fenomenelor de
delincvenţă juvenilă.
Siguranţa şi liniştea publică în comunitate trebuie
consolidate în continuare, aceste procese fiind nu
doar de competenţa organelor de specialitate, ci
depinzând de fiecare cetăţean, ca o garanţie a
prosperităţii în municipiu.
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II. PLANUL LOCAL DE ACÞIUNE

II.1. OBIECTIVE GENERALE
•

Obiectivele

principale ale dezvoltării municipiului

Mediaş sunt:
•
•
•
•
•
•

dezvoltarea economică prin crearea unui climat
economic favorabil, în acord cu tendinţele
majore ale Comunităţii Europene;
dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea
accesului liber la aceasta (reţelele de apă şi
canalizare, electricitate, transport, gaz natural);
protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei;
reducerea sărăciei;
regenerare urbană (refacerea centrului istoric,
regenerarea capitalului natural, construirea de
locuinţe);
crearea unei zone de dezvoltare economică
alternativă (PARC INDUSTRIAL), care să
permită desfăşurarea unor noi afaceri în
Mediaş.

Având în vedere că o aşezare urbană este un sistem
deschis, iar realizarea celor cinci obiective generale se
întemeiază pe aplicarea unui management care să
conducă la dezvoltare şi/sau regenerare urbană,
politicile, planificarea strategică urbană, precum şi
realizarea programelor şi proiectelor se vor face cu
respectarea următoarelor principii:
•
•
•
•
•

Promovarea unei atitudini responsabile şi
participative în ceea ce priveşte gestiunea şi
valorificarea resurselor locale;
Crearea unui mediu de afaceri favorabil
atragerii de noi investitori şi dezvoltării
afacerilor existente în Comunitate;
Realizarea unui parteneriat local durabil între
sectorul public şi cel privat;
Descentralizarea serviciilor şi evitarea situaţiilor
de concurenţă între investiţiile sau serviciile
publice şi cele private;
Fixarea regulilor de utilizare raţională a
terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare

•

în baza planului de urbanism general, ca
instrument de planificare spaţială;
Promovarea unor modele şi acţiuni de
dezvoltare durabilă care să asigure protecţia
mediului;
Mărirea gradului de transparenţă în ceea ce
priveşte modul de lucru în administraţia publică,
implicarea
cetăţenilor
în
luarea
şi
implementarea deciziilor locale.

FACILITĂŢI
Se acordă scutiri de impozitele şi taxele locale
fundaţiilor testamentare constituite potrivit legii, cu
scopul de a întemeia, întreţine, dezvolta şi ajuta
instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine
acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural.
Se scutesc de plata impozitului pe clădiri şi a
impozitului pe teren, în proporţie de 50% societăţile
comerciale care au ca obiect unic de activitate
asigurarea de servicii turistice cu activitate sezonieră
de cel mult 5 luni din anul fiscal, însă numai pentru
clădirile destinate acestei activităţi.
Sunt scutite de impozitul pe clădiri în proporţie de 50%
pe o perioada de 5 ani de la punerea în funcţiune
obiectivele nou-construite ce aparţin cooperaţiei de
consum sau meşteşugăreşti.
Consiliile locale pot hotărî scutirea sau reducerea
impozitului pe terenul aferent investiţiilor efectuate
potrivit Legii nr. 332/2001 privind promovarea
investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie,
pe toată perioada executării acestora, până la
punerea în funcţiune, dar nu mai mult de 3 ani de la
începerea lucrărilor.
(ORDONANŢA nr. 36 din 30 ianuarie 2002, privind
impozitele şi taxele locale)
Întreprinderile mici şi mijlocii vor beneficia de
reducerea impozitului pe profit în proporţie de 20%, în
cazul în care creează noi locuri de muncă, dacă se
asigură creşterea numărului mediu scriptic anual cu
cel puţin 10% faţă de anul fiscal precedent.
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Reducerea impozitului pe profit se aplică în perioada
în care forţa de muncă nou-angajată rămâne în
întreprindere şi nu se fac disponibilizări.
(LEGEA nr. 415 din 18 iulie 2001, privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 297/2000
pentru completarea Legii nr. 133/1999 şi privind
stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi
dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii)
Angajatorii care încadrează în muncă pe durată
nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de
învăţământ primesc, pe o perioadă de 12 luni, pentru
fiecare absolvent, o sumă lunară reprezentând un
salariu minim brut pe economie.
Angajatorii care încadrează în muncă pe durată
nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu
handicap primesc, pe o perioadă de 18 luni, pentru
fiecare absolvent, o sumă lunară reprezentând 1,5
salarii minime brute pe economie.
Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă
nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau
şomeri întreţinători unici de familii primesc lunar, pe o
perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată
din aceste categorii, o sumă egală cu un salariu minim
brut pe ţară, în vigoare, cu obligaţia menţinerii
raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani.
De aceleaşi facilitaţi beneficiază şi angajatorii care au
sub 100 de angajaţi şi încadrează in muncă pe durată
nedeterminată persoane cu handicap, cu obligaţia
menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel
puţin 2 ani.
Angajatorii care încadrează în muncă persoane din
rândul şomerilor, pe care le menţin în activitate pe o
perioadă de cel puţin 6 luni de la data angajării,
beneficiază de reducerea sumei reprezentând
contribuţia de 5% datorată bugetului asigurărilor
pentru şomaj.
Reducerea contribuţiei se acordă începând din anul
fiscal următor, pentru o perioadă de 6 luni, şi constă în
diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru
fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat
din numărul mediu scriptic de personal încadrat cu
contract individual de muncă din anul respectiv.
Angajatorii care primesc credite din bugetul
asigurărilor pentru şomaj, beneficiază de reducere la
plata contribuţiei, numai pentru şomerii încadraţi peste
nivelul de 50% din locurile de muncă nou-create.
(L 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj
şi stimularea ocupării forţei de muncă)

Agenţii economici cu personalitate juridică, indiferent
de forma de organizare şi de proprietate, care au cel
puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu
handicap încadrate cu contract individual de muncă;
Secţiile, atelierele sau alte structuri fără personalitate
juridică din cadrul agenţilor economici sau din cadrul
organizaţiilor neguvernamentale, care au contabilitate
proprie şi cel puţin 30% din numărul total de angajaţi
persoane cu handicap încadrate cu contract individual
de muncă;
Asociaţiile familiale, asociaţii sau fundaţii fără scop
lucrativ, constituite din cel puţin o persoană cu
handicap, precum şi persoana cu handicap care este
autorizată, potrivit legii, să desfăşoare activităţi
economice
independente,
beneficiază
de
următoarele drepturi:
a) scutire de plata impozitului pe profit, cu condiţia
ca minim 75% din fondul obţinut prin scutire să
fie
reinvestit
pentru
achiziţionarea
de
echipamente tehnologice, maşini, utilaje,
instalaţii de lucru şi/sau pentru amenajarea
locurilor de muncă protejate;
b) scutire de plata taxelor vamale pentru
importurile de materii prime, materiale,
semifabricate, utilaje şi părţi componente ale
acestora necesare procesului de producţie;
este interzisă înstrăinarea lor pe timp de 5 ani,
sub sancţiunea plăţii retroactive a taxelor
vamale;
c) scutire de T.V.A. a operaţiunilor desfăşurate în
unităţile protejate autorizate;
d) alte facilitaţi ce pot fi acordate de autorităţile
administraţiei publice locale din fondurile
proprii.
(OG 102/1999)

II.2. OBIECTIVE SPECIFICE

II.2.1. Resurse naturale

II.2.1.1. Factorii de mediu (apă, aer, sol)
•

Refacerea sistemului de canalizare menajeră şi
pluvială în cartierul Vitrometan.
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•

•

Conştientizarea
opiniei
publice
asupra
problemelor de mediu, prin organizarea de
campanii publice cu ocazia unor evenimente,
cum ar fi Ziua Internaţională a Mediului.
Curăţirea şi decolmatarea pâraielor şi a râului
Târnava Mare.

II.2.1.2. Managementul deşeurilor
•
•
•
•
•
•
•

Colectarea tuturor deşeurilor, inclusiv din satul
aparţinător municipiului.
Eliminarea depozitării necontrolate a deşeurilor
de către cetăţeni şi agenţii economici.
Depozitarea gunoaielor numai în rampe şi gropi
de gunoi care corespund din punct de vedere al
normativelor naţionale şi europene de mediu.
Realizarea unei rampe ecologice şi colectarea
selectivă a deşeurilor.
Realizarea unui incinerator pentru deşeurile
spitaliceşti.
Gestionarea separată a deşeurilor toxice
provenite din activităţi casnice.
Salubrizarea corectă a întregului teritoriu
administrativ, intravalian şi extravilan.

II.2.1.3. Zone verzi
•
•
•

Amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi
existente.
Extinderea suprafeţei zonelor verzi.
Împădurirea a 20 ha de pământ pentru
stabilizarea solului şi pentru diminuarea
efectelor poluării: Hula Baznei (10ha), Luna”
(4ha), Dealul Cărămizilor (10ha).

II.2.1. Resurse economice

•

•
•
•

Canalizare
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

Îmbunătăţirea calităţii apei brute din râul
Târnava Mare pentru staţiile de tratare ale
localităţilor prin amenajarea de staţii de epurare
în amonte.

Modernizarea reţelei stradale în tot municipiul.
Mărirea capacităţii de transport şi eliminarea
ştrangulărilor de trafic pe DN 14 (Supralărgire
pasaj Superior CF, Supralărgire str. Hermann
Oberth).
Rezolvarea circulaţiei în zona centrală a
municipiului pentru traficul greu şi de tranzit.
Realizarea unor pasaje superioare la trecerea
peste magistrala de cale ferată 300.

Transportul rutier
Extinderea transportului electric în comun.

Electricitate
•

Alimentarea cu apă

Modernizarea staţiei de epurare.
Executarea de staţii de pompare pentru ape
uzate în zonele mai joase.
Completarea
reţelei
de
canalizare
a
municipiului acolo unde ea nu există.
Reabilitarea canalizării menajere în cartierele
Moşnei, Vitrometan, Aurel Vlaicu.
Executarea unor colectoare de o parte şi de
alta a râului Târnava Mare care să colecteze
apele uzate.

Reţeaua stradală

•

II.2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii de bază

Înlocuirea conductelor de azbociment şi a celor
din oţel aflate într-o stare avansată de
coroziune, precum şi extinderea reţelei acolo
unde nu există.
Asigurarea presiunii în reţeaua de distribuţie,
prin înmagazinarea apei în rezervoare
construite în zonele înalte.
Monitorizarea
sistemului
de
captare,
înmagazinare, distribuţie şi contorizare.
Alimentarea cu apă brută a municipiului din
aducţiunea Zetea pentru care există un studiu
de fezabilitate aprobat.

•
•

Reabilitarea, modernizarea şi extinderea
iluminatului public în întreg municipiul.
Creşterea eficienţei energetice prin reducerea
consumului de energie.
Extinderea iluminatului arhitectural în zona
istorică a municipiului.

36
MUNICIPIUL

Reţele de gaz
•

Înlocuirea şi repararea reţelelor de gaze
naturale cu grad mare de uzură, precum şi
redimensionarea acestora acolo unde este
cazul.

II.2.2.2. Regenerare urbană, creştere economică
Comerţ
•

•

sprijinirea dezvoltării proporţionale a comerţului
pe teritoriul municipiului, astfel încât acesta să
fie bine reprezentat în zonele mărginaşe ale
oraşului, în vederea asigurării unei bune
aprovizionări a populaţiei.
modernizarea comerţului stradal şi a celui
desfăşurat în cadrul pieţelor.

Întreprinderi mici şi mijlocii
•

•

oferirea unui suport pentru întreprinderile mici şi
mijlocii în vederea cunoaşterii cadrului
legislativ, care să le permită acestora:
- realizarea unor colaborări directe cu firme
din alte ţări;
- cunoaşterea actelor normative care conferă
acestor categorii de întreprinderi diferite
facilităţi în vederea creşterii competitivităţii şi
atragerii forţei de muncă;
eficientizarea unui sistem de informaţii privind
programele de finanţare ale Uniunii Europene şi
modalităţi de întocmire a proiectelor.

Sprijinirea sectorului IMM, un obiectiv important pentru
dezvoltarea locală durabilă are două componente
majore:
1. Respectarea prevederilor acquis-ului la nivel
local, în domeniul Liberei circulaţii a serviciilor
(cap. 3 de negociere) şi al Întreprinderilor Mici
şi Mijlocii (cap. 16 de negociere), pentru
prevenirea emiterii pe plan local a unor decizii
care ar putea fi restrictive pentru activitatea
IMM-urilor. Acest aspect vizează, în principal
administrarea următoarelor legii cu impact
asupra dezvoltării IMM:
- Legea nr.133/1999 privind stimularea
întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi
dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii,
precum şi Legea privind stimularea înfiinţării

şi dezvoltării IMM (aflată în proces de
dezbatere parlamentară)
- Legea nr.507/2002 privind organizarea şi
desfăşurarea unor activităţi economice de
către persoane fizice, precum şi Legea
privind autorizarea şi înregistrarea în
registrul comerţului a persoanelor fizice care
desfăşoară activităţi economice în mod
independent şi a asociaţiilor familiale (aflată
în proces de dezbatere parlamentară)
- Legea nr.650/2002 privind comercializarea
produselor şi serviciilor de piaţă şi aplicarea
Normelor metodologice de implementare a
acestora.
2. Dezvoltarea
parteneriatelor
pe
proiecte
prioritare identificate de Agenda Locală 21
pentru IMM-urile locale. În cadrul acestor
parteneriate pot fi implicate Agenţiile de
Dezvoltare Regională, precum şi asociaţiile de
reprezentare a sectorului IMM, inclusiv
reprezentanţele teritoriale ale CNIPMMR
realizându-se astfel:
- consultarea
factorilor
de
răspundere
regionali pentru actualizarea Strategiei de
Dezvoltare a sectorului IMM pe perioada
2004-2008;
- dezvoltarea de programe locale şi regionale
pentru asigurarea dezvoltării durabile a
regiunilor şi creşterea competitivităţii IMM;
- dezvoltarea reţelelor locale de fonduri de
garantare;
- susţinerea accesului IMM la servicii de
consultanţă şi informare;
- asigurarea
sustenabilităţii
parcurilor
industriale şi a incubatoarelor de afaceri;
susţinerea transferului afacerilor în cazul
întreprinderilor mici şi mijlocii;
- susţinerea accesului IMM la utilităţile
publice;
- modernizarea departamentelor administraţiei
publice locale în scopul creşterii eficienţei
acestora în relaţia cu întreprinzătorii;
- iniţierea unui dialog permanent între
ANIMMC, primărie şi prefectură asupra
problemelor ivite în relaţia cu întreprinzătorii
în aplicarea Normelor metodologice;
- organizarea de seminarii tematice pentru
găsirea celor mai bune soluţii de dezvoltare
durabilă
şi
pentru
preîntâmpinarea
introducerii unor bariere artificiale în calea
dezvoltării afacerilor.
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Turism
Principalele obiective în domeniul turismului sunt :
•

•
•

•

•
•
•

dezvoltarea şi modernizarea ofertei turistice
locale reprezentate de resursele naturale şi
antropice ale Mediaşului, prin punerea în
valoare a obiectivelor turistice, realizându-se
noi căi de acces şi îmbunătăţirea celor
existente;
dezvoltarea unui turism cultural, având ca grup
ţintă iubitorii de artă medievală şi a unui turism
şcolar;
promovarea acestui produs al turismului local la
nivel internaţional prin noul web-site al primăriei
municipiului, dar şi realizarea de material
promoţional nou pentru mass-media, diverse
broşuri, ghiduri, cataloage, pliante, afişe privind
oferta turistică. Acestea vor fi distribuite
oraşelor înfrăţite şi celor cu care Mediaşul are
legături;
creşterea calităţii serviciilor turistice prin
asigurarea unui personal calificat, prin
depoluarea continuă a zonelor turistice şi prin
elaborarea şi afişarea în aceste zone în limbile
română, engleză şi germană a unui scurt
istoric;
reamenajarea şi remobilarea Pieţei Ferdinand
pentru a-i creşte gradul de atractivitate turistică;
deschiderea unui birou de informaţii turistice;
restaurarea şi conservarea site-ului istoric al
Mediaşului şi crearea de oferte turistice
tematice.

În vederea ameliorării situaţiei rromilor intenţionăm
elaborarea unor proiecte, având ca obiective:
•
•
•

II.2.3.2. Educaţie şi cultură
Obiective educaţionale:
•
•
•
•
•
•

•

•

II.2.3. Resurse sociale

II.2.3.1. Sănătate publică şi demografie
Obiective şi acţiuni propuse de Serviciului de
autoritate tutelară – Protecţie socială din cadrul
Direcţiei sociale a Primăriei:
•
•
•
•

Creşterea calităţii vieţii şi responsabilităţii faţă
de persoanele defavorizate;
Crearea de parteneriate cu reprezentanţii
societăţii civile pentru dezvoltarea programelor
de asistenţă socială;
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale şi
simplificarea modului de utilizare a acestora;
Reintegrarea pensionarilor în viaţa socială.

Prevenirea abandonului şcolar;
Asistenţa şi protecţia mamei şi copilului;
Reconversia profesională.

•
•
•
•
•

Atragerea surselor financiare pentru procurarea
tehnologiilor didactice bazate pe comunicaţiile
electronice;
Echiparea laboratoarelor didactice;
Promovarea unui învăţământ deschis, ca
urmare nevoilor actuale de calificare;
Încurajarea implicării copiilor şi tinerilor în
activităţi comunitare;
Asigurarea
unui
management
şcolar
profesionist;
Asigurarea sumelor de bani din bugetul local şi
din alte fonduri necesare funcţionării unităţilor
de învăţământ în condiţii optime ( asigurarea
sistemului de încălzire propriu – prin construcţia
centralelor termice la 4 grădiniţe (2;11;15;17) şi
Liceul S.N.G.
Repararea clădirilor unităţilor de învăţământ, a
structurii de rezistenţă ( Sc.gen.4, Grădiniţa 1)
repararea
faţadelor,
a
împrejmuirilor,
amenajarea curţilor.
Alocarea sumelor necesare efectuării lucrărilor
de reparaţii curente la unităţile de învăţământ.
Amenajarea unor laboratoare de informatică şi
conectarea la sistemele de comunicaţie
electronică în toate unităţile şcolare.
Construirea unei săli de sport la Liceul Axente
Sever prin Consiliul Naţional de Investiţii.
Cuprinderea în sistemul de învăţământ a tuturor
copiilor de vârstă şcolară;
Eliminarea abandonului şcolar.
Sprijinirea activităţilor desfăşurate de Clubul
copiilor şi Clubul sportiv şcolar.

Obiective culturale:
•

Derularea în continuare a programelor de
restaurare şi conservare a monumentelor
istorice, în vederea susţinerii dezvoltării
identităţii culturale a municipiului;
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•

•
•

•
•

Finalizarea obiectivul de investiţii “Mediatecă”
cu funcţionalităţi multiple (bibliotecă, spaţiu
expoziţional, săli de audiţii, vizionări de
spectacole, conferinţe);
Realizarea unui sistem modern, atractiv şi
unitar de publicitate stradală pentru activităţile
culturale, artistice şi de divertisment;
Colaborarea instituţiilor administraţiei publice
locale
cu
organizaţii
neguvernamentale
naţionale şi internaţionale în vederea realizării
unor programe culturale comune prin schimbul
de valori;
Realizarea unui program de revigorare a
activităţii culturale a Casei de Cultură
municipală;
Exploatarea spaţiului în aer liber pentru
desfăşurarea diferitelor activităţi.

II.2.3.3. Sport şi agrement
•

•

Realizarea unei săli de sport polivalente, care
să permită practicarea mai multor discipline
sportive, precum şi desfăşurarea unor
competiţii de nivel naţional;
Demararea unor proiecte de amenajare a
zonelor de agrement şi recreere existente, care
ar putea rezolva cerinţele unei mase largi de
cetăţeni din municipiu (pensionari, copii).

II.2.4. Mãsuri de întãrire a capacitãþii
instituþionale

II.2.4.1. Creşterea nivelului de pregătire
profesională
•
•
•

II.2.4.2. Utilizarea eficientă a resurselor umane
•
•
•

•
•

Atragerea voluntarilor în acţiunile întreprinse de
organizaţiile neguvernamentale locale;
Crearea unui Birou de consiliere pentru
cetăţeni, în parteneriat cu un ONG local, pentru
a asigura cadrul de desfăşurarea a activităţii de
informare cu privire la drepturile şi obligaţiile
civile ale locuitorilor Mediaşului.

Identificarea regulamentului de organizare şi
funcţionare a personalului;
Personalul să lucreze în domenii de activitate
bine definite;
Actualizarea permanentă a fişei postului.

II.2.4.3. Creşterea responsabilităţii şi a
independenţei profesionale
•
•

II.2.3.4. Societatea civilă

Identificarea necesităţilor şi oportunităţilor de
training şi instruire;
Corelarea necesităţilor cu potenţialul uman
existent;
Identificarea unui sistem de training permanent.

•

Conştientizarea importanţei activităţii fiecărui
angajat
Funcţionarea sistemului instituţional să fie
transparentă pentru fiecare angajat
Acordarea unor stimulente financiare în funcţie
de eficienăa activităţii depuse

II.2.4.4. Îmbunătăţirea politicilor de personal şi
de conducere
•
•

Imbunătăţirea colaborării dintre birourile şi
serviciile primăriei
Reînnoirea politicilor de funcţionare a birourilor

II.2.3.5. Mass-media
•

Înfiinţarea publicaţiei lunare a Consiliului Local,
intitulată “Primăria Mediaşului”, care va aduce
la cunoştinţa cetăţenilor acte administrative de
interes general, comunicate de interes local,
etc.

II.2.4.5. Schimbarea de fond a raportului dintre
administraţie şi cetăţean
•
•

Serviciul public în folosul cetăţeanului;
Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt
confruntaţi cetăţenii şi agenţii economici;
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•
•

Consolidarea şi lărgirea cadrului de participare
a societăţii covile la procesul decisional;
Elaborarea unei strategii de comunicare
operativă cu cetăţenii.

II.2.4.6. Probleme financiare
•

•
•

Creşterea veniturilor prin proiecte şi programme
cu finanţare nerambursabilă;
Cheltuirea eficientă a veniturilor.

II.2.4.7. Managementul informaţiilor
•

Gestionarea mai eficientă a banului public;
•

Corelarea şi integrarea bazelor de date din
instituţie;
Analiza nevoilor în domeniul software.

II.2.5. Proiecþia financiarã
SPECIFICAŢII
VENITURI PROPRII - (rd.3+55+60)
I. VENITURI CURENTE (rd.4+33)
A. VENITURI FISCALE (rd.5+25)
A1. IMPOZITE DIRECTE (rd.6+7+17+18+21)
IMPOZITUL PE PROFIT
IMPOZITE ŞI TAXE DE LA POPULAŢIE (rd.8 la rd.16)
Impozitul pe veniturile liber-profesioniştilor. meseriaşilor şi ale altor
persoane fizice independente şi asociaţii familiale
Impozitul pe clădiri de la persoane fizice
Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice
Impozitul pe venituri din închirieri. subânchirieri. locaţii de gestiune şi
arendari
Impozitul pe veniturile obţinute din drepturi de autor şi cele cuvenite
inventatorilor şi inovatorilor
Impozitul pe veniturile obţinute din premii şi cistiguri în bani sau în natură
Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice
Alte impozite şi taxe de la populaţie
TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT
IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE
(rd19+20)
Impozitul pe clădiri de la persoane juridice
Impozitul pe terenuri de la persoane juridice
ALTE IMPOZITE DIRECTE (rd22+23+24)
Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice
Impozitul pe terenul agricol
Alte încasări din impozite directe
A2. IMPOZITE INDIRECTE (rd26+27)
IMPOZITUL PE SPECTACOLE
ALTE IMPOZITE INDIRECTE (rd28+29+30+31+32)
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizatii de funcţionare

2002
193.716.568
52.663.754
48.814.462
37.468.830
36.665.513
0
19.757.262

2003
266.463.213
83.561.422
74.972.619
59.249.566
46.286.217
0
25.393.354

2004
312.697.902
101.279.168
91.882.758
74.243.487
60.243.070
0
37.658.409

72.393

19.001

20.521

15.177.642
1.907.075

18.951.087
2.170.967

30.700.761
2.344.644

14.093

3.530

3.812

0

0

0

0
7.289
1.238.092
1.340.678
48.800

0
-7.289
3.024.272
1.231.786
190.725

0
-7.872
3.266.214
1.330.329
205.983

11.579.021

17.253.223

18.633.481

10.079.193
1.499.828
5.280.430
2.629.710
0
2.650.720
803.317
71.711
731.606
0

15.473.111
1.780.112
3.448.915
2.737.540
37.720
673.655
12.963.349
73.868
12.889.481
2.090.452

16.710.960
1.922.521
3.745.197
2.956.543
61.106
727.547
14.000.417
79.777
13.920.639
2.257.688
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SPECIFICAŢII
Taxe judiciare de timbru
Taxe de timbru pentru activitatea notarială
Taxe extrajudiciare de timbru
Alte încasări din impozite indirecte
B. VENITURI NEFISCALE (rd.34+35+45)
VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME
VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE (rd.36 la 44)
Alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice
Venituri din incasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor
şi bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protecţie a plantelor
Veniturile punctelor de însămânţări artificiale
Veniturile circumscripţiilor sanitar-veterinare
Contributia lunară a parinţilor sau susţinatorilor legali pentru intreţinerea
copiilor în crese
Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi ale activităţilor
autofinanţate
Contribuţii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de
ajutor social
Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură
Alte venituri de la instituţiile publice
DIVERSE VENITURI (rd.46 la rd.54)
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata. imputatii si despagubiri
Venituri din amenzile şi sancţiunile aplicate, potrivit dispoziţiilor legale, de
organele proprii
Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară locală a anilor precedenţi
Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societăţilor comerciale sau
companiilor naţionale la care statul este acţionar majoritar, precum şi
regiilor autonome
Venituri din concesiuni şi închirieri
Penalităţi pentru nedepunerea sau depunera cu întârziere a declaraţiei de
impozite şi taxe
Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor fostelor CAP
Încasări din alte surse
II. VENITURI DE CAPITAL (rd 56)
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI
(rd57+58+59)
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
Venituri din privatizare
III. VENITURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ (rd 61)
VENITURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ (rd.62 la rd.71)
Taxe speciale
Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
Venituri din fondul de intervenţie

2002
0
0
730.953
653
11.345.632
0
2.704.311
1.874.690

2003
2.752.204
6.853.117
983.347
210.361
15.723.053
0
3.569.748
2.286.725

2004
2.972.380
7.401.366
1.062.015
227.190
17.639.271
0
4.513.702
2.469.663

0

0

0

0
0

0
0

0
0

33.938

39.057

42.182

0

820.640

1.329.437

20.460

24.755

26.735

62.300
712.923
8.641.321
53.035

156.628
241.943
12.153.305
53.342

253.737
391.948
13.125.569
57.609

438.447

278.782

301.085

708.413

1.569.208

1.694.745

0

0

0

7.190.768

9.964.293

10.761.436

0

0

0

0
0
250.658
570.498

0
0
287.680
352.742

0
0
310.694
380.961

570.498

352.742

380.961

500.359
46.073
24.066
3.278.794
3.278.794
190.689
0
0

200.146
152.596
0
8.236.061
8.236.061
1.115.762
4.189.567
0

216.158
164.804
0
9.015.448
9.015.448
1.325.525
4.524.732
0
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SPECIFICAŢII
Venituri din fondul pentru locuinţe
Venituri din fonduri pentru drumurile publice
Donaţii şi sponsorizări
Sume acordate de persoane juridice şi fizice în vederea participării la
finanţarea unor acţiuni de interes public
Venituri pentru finanţarea Programului de pietruire a drumurilor comunale
şi alimenatrea cu apă a satelor
Venituri pentru finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al
construcţiilor existente cu destinaţie de locuintă
Venituri din închirierea, vânzarea şi concesionarea unor bunuri aflate în
administrarea spitalelor publice
IV. PRELEVĂRI DIN BUGETUL DE STAT (rd.73+74+75)
COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII
SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATĂ PENTRU
BUGETELE LOCALE
COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (rd.76 la rd.79)
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subvenŢionarea energiei
termice livrată populaţiei
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale
VI. SUBVENŢII (rd.81 + 88)
Subvenţii primite din bugetul de stat (Rd.82 la rd.87)
Subvenţii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor
termice şi electrice de termoficare
Subvenţii primite de bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din
împrumuturi externe
Subvenţii primite de bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic
Subvenţii primite de bugetele locale pentru drumuri judetene, comunale şi
pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor
de cvartale de locuinţe noi în localităţi rurale şi urbane
Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau
actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor de urbanism
Subvenţii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local
SUBVENŢII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE (rd.89 + 90)
Subvenţii primite de la bugetul asigurărilor pentru somaj pentru finantarea
programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă
Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru susţinerea sistemului de
protecţie a persoanelor cu handicap
VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE
(rd.92)
ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE
(rd.93 + 94)
Încasări din rambursarea împrumuturilor temporare pentru infiinţarea unor
instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate
integral din venituri extrabugetare

2002
38.416
1.999.987
1.049.702

2003
18.406
0
2.486.075

2004
19.878
0
2.684.961

0

426.251

460.351

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141.052.814
0

161.129.811
0

174.020.196
0

84.938.780

92.503.060

99.903.305

56.114.034
47.561.034
4.391.000

68.626.751
57.558.751
11.068.000

74.116.891
62.163.451
11.953.440

4.162.000

0

0

0
0
0

0
12.331.980
10.000.000

0
14.398.538
11.880.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000.000

11.880.000

0

0

0

0
0

0
2.331.980

0
2.518.538

0

2.331.980

2.518.538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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SPECIFICAŢII
Încasări din rambursarea microcreditelor acordate de agenţiile
guvernamentale şi administrate prin agenţii de credit
IX. ÎMPRUMUTURI (rd.96 + 99)
ÎMPRUMUTURI PENTRU INVESTIŢII (rd.97 + 98)
Împrumuturi interne pentru investiţii
Împrumuturi externe pentru investiţii
ÎMPRUMUTURI TEMPORARE (rd.100)
Împrumuturi temporare din trezoreria statului
CHELTUIELI TOTALE
(rd.161+173+289+318+379+395+406+415+424+446+459+465)
A. CHELTUIELI CURENTE (
rd.163+174+291+319+381+408+426+438+467)
CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.164+175+292+320+382+468)
CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII (rd.165+176+293+321+383+469)
SUBVENŢII (rd.166+177+294+322+470)
Subvenţii ( rd. 167+178+295+323+471)
Alocaţii de la buget pentru instituţiile publice (rd.168+179+296+324+472)
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif (rd.297+325)
TRANSFERURI (rd.180+298+326+384+409+473)
Transferuri consolidabile (rd.410)
Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale
de sănătate (rd.411)
Transferuri din bugetul comunei, oraşului, municipiului sau sectorului
municipiului Bucureşti către bugetul consiliului judeţean pentru susţinerea
sistemului de protecţie a copilului (rd.412)
Transferuri neconsolidabile (rd.181+299+327+385+474)
Burse (rd.182)
Ajutoare sociale (rd.183)
Alte ajutoare, alocaţii, indemnizaţii (rd.184)
Transferuri către căminele pentru persoane vârstnice (rd.185)
Contribuţii ale administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări şi
servicii de interes public local. în baza unor convenţii sau contracte de
asociere (rd.300+328)
Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare (rd.329)
Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială (rd. 386)
Asociaţii şi fundaţii ( rd.186+475)
Programe cu finanţare rambursabilă ( rd.187)
Susţinerea cultelor (rd.188)
Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi cu handicap grav
(rd.189)
Contribuţii la salarizarea personalului neclerical (rd.190)
Alte transferuri (rd.191+301+330+387+476)
Ajutor pentru încălzirea locuinţei (rd.192)
Programe cu finanţare nerambursabilă (rd.193)
DOBÂNZI (rd. 427+439)

2002

2003

2004

0

0

0

0
0
0
0
0
0

9.440.000
9.440.000
9.440.000
0
0
0

23.000.000
23.000.000
23.000.000
0
0
0

191.572.233

261.716.840

261.767.822

179.817.017

219.585.089

236.971.072

92.542.213
53.600.242
12.778.774
12.778.774
577.946
12.200.828
20.895.788
0

109.565.626
77.502.317
3.541.412
3.541.412
1.368.811
2.172.601
28.777.454
0

118.356.465
83.702.502
3.824.725
3.824.725
1.478.316
2.346.409
31.087.380
0

0

0

0

0

0

0

20.895.788
638.667
3.674.153
0
0

28.777.454
637.385
5.069.684
6.320
0

31.087.380
688.376
5.475.259
6.826
0

2.360.043

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

12.078.126

17.686.915

19.101.868

0
0
2.144.799
0
0

0
71.568
5.305.582
0
198.280

0
85.023
5.730.029
0
0
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SPECIFICAŢII
Dobânzi aferente datoriei publice locale (rd.428)
Dobânzi aferente datoriei publice interne (rd.429)
Dobânzi aferente datoriei publice externe (rd.430)
Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de valoare, în
condiţiile legii (rd.431)
Diferenţe de curs aferente datoriei publice locale externe (rd.432)
Plăţi de dobânzi (rd.440)
Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur (rd.441)
Dobândă datoratăa trezoreriei statului din cadrul planului de redresare
(rd.442)
B. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 169+194+302+331+388+477)
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.170+195+303+332+389+478)
Investiţii ale instituţiilor publice (rd. 171+196+304+333+390+479)
Investiţi ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat (rd.305+334+480)
C. OPERAŢIUNI FINANCIARE (rd. 397+417+448)
ÎMPRUMUTURI ACORDATE (rd. 418))
Împrumuturi (rd.419)
Împrumuturi temporare pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice
de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri
extrabugetare (rd.420)
Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin
agenţii de credit (rd.421)
RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA
CREDITE (rd.398)
Rambursări de credite externe, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente
acestora (rd.399)
Rambursări de credite externe din fondul de garantare (rd.400)
Plăţi de dobânzi şi comisioane din fondul de garantare (rd.401)
Rambursşri de credite externe contractate de stat (rd.402)
Plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de stat (rd.403)
Rambursări de împrumuturi (rd. 449)
Rambursări de împrumuturi acordate din fondul de tezaur (rd. 450)
Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului (rd.451)
Rambursarea împrumuturilor interne pentru investiţii (rd. 452)
Rambursarea imprumuturilor externe pentru investiţii (rd.453)
D. REZERVE (rd.461)
REZERVE (rd. 462)
I. SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL (rd.162)
AUTORITĂŢI PUBLICE (rd.172)
CHELTUIELI CURENTE (rd. 164 la 166)
CHELTUIELI DE PERSONAL
CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
SUBVENŢII ( rd.167)
Subvenţii (rd.168)

2002
0
0
0

2003
198.280
198.280
0

2004
0
0
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

11.755.216
11.755.216
11.755.216

42.131.751
42.131.751
42.131.751

0
0
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

24.796.750
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.069.800
0
18.771.946
10.593.044
8.178.902
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.412.149
0
22.528.968
13.305.653
9.223.315
0
0

0
0
0
0
24.796.750
0
0
24.796.750
0
0
0
24.331.285
0
24.331.285
14.370.105
9.961.180
0
0
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SPECIFICAŢII
Alocaţii de la buget pentru instituţii publice
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.170)
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 171)
Investiţi ale instituţiilor publice
Autoritati executive tal capitol
III. CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE - TOTAL (rd.197+219+228+256)
CHELTUIELI CURENTE (rd. 198+220+229+257)
CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.199+221++230+258)
CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII (rd.200+222+231+259)
SUBVENŢII ( rd.201+232+260)
Subvenţii (rd.202+233+261)
Alocaţii de la buget pentru instituţii publice (rd.203+234+262)
TRANSFERURI (rd. 204+235+263)
Transferuri neconsolidabile (rd.205+236+264)
Burse (rd.206)
Ajutoare sociale (rd.265)
Alte ajutoare, alocatii, indemnizatii (rd.266)
Transferuri către căminele pentru persoane vârstnice (rd.267)
Asociaţii şi fundaţii ( rd.207+237+268)
Programe cu finanţare rambursabilă ( rd.269)
Susţinerea cultelor (rd.238)
Drepturile asistentului personal pentru copii ăi adulţii cu handicap grav
(rd.270)
Contribuţii la salarizarea personalului neclerical (rd.239)
Alte transferuri (rd.208+240+271)
Ajutor pentru încalzirea locuinţei (rd.272)
Programe cu finanţare nerambursabilî (rd.273)
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.209+223+241+274)
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 210+224+242+275)
Investiţii ale instituţiilor publice (rd. 211+225+243+276)
ÎNVĂŢĂMÂNT (rd.212 la 218)
CHELTUIELI CURENTE (rd.199 la 201+204)
CHELTUIELI DE PERSONAL
CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
SUBVENŢII
Subvenţii (rd. 203)
Alocaţii de la buget pentru instituţii publice
TRANSFERURI (rd.205)
Transferuri neconsolidabile (rd.206 la 208)
Burse
Asociaţii şi fundaţii
Alte transferuri
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 210)
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 211)

2002
0
1.297.854
1.297.854
1.297.854

2003
0
3.883.181
3.883.181
3.883.181

2004
0
0
0
0

126.074.322
122.224.296
80.314.480
22.796.125
577.946
577.946
577.946
18.535.745
18.535.745
638.667
3.674.153
0
0
0
0
0

159.551.816
149.686.929
93.762.308
25.849.924
1.368.811
1.368.811
1.368.811
28.705.886
28.705.886
637.385
5.069.684
6.320
0
0
0
0

161.661.883
161.661.883
101.263.293
27.917.918
1.478.316
1.478.316
1.478.316
31.002.357
31.002.357
688.376
5.475.259
6.826
0
0
0
0

12.078.126

17.686.915

19.101.868

0
0
2.144.799
0
3.850.026
3.850.026
3.850.026
99.570.683
96.816.739
78.691.660
17.486.412

0
0
5.305.582
0
9.864.887
9.864.887
9.864.887
119.263.917
110.624.861
91.182.940
18.804.536

0
0
5.730.029
0
0
0
0
119.474.850
119.474.850
98.477.575
20.308.899

0

0

0

638.667
638.667
638.667

637.385
637.385
637.385

688.376
688.376
688.376

2.753.944
2.753.944

8.639.056
8.639.056

0
0
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Investiţii ale instituţiilor publice
Învăţământ prescolar tal capitol
Învăţământ primar si gimnazial
Învăţământ liceal
Învăţământ profesional
Învăţământ postliceal
Învăţământ special
Internate, camine şi cantine pentru elevi şi studenţi
SĂNĂTATE (rd.226+227)
CHELTUIELI CURENTE (rd.221+222)
CHELTUIELI DE PERSONAL
CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 224)
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 225)
Investiţii ale instituţiilor publice
Creşe tal capitol
Alte instituţii şi acţiuni sanitare
CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI
DE TINERET (rd.244 LA 255)
CHELTUIELI CURENTE (rd.230 la 232 + 235)
CHELTUIELI DE PERSONAL
CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
SUBVENŢII (rd.233)
Subvenţii (rd. 234)
Alocaţii de la buget pentru instituţii publice
TRANSFERURI (rd.236)
Transferuri neconsolidabile (rd.237 la 240)
Asociaţii şi fundaţii
Susţinerea cultelor
Contribuţii la salarizarea personalului neclerical
Alte transferuri
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 242)
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 243)
Investiţii ale instituţiilor publice
Biblioteci publice comunale, oraşeneşti, municipale şi judeţene tal capitol
Muzee
Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte
Şcoli populare de artă
Case de cultură
Cămine culturale
Centre de conservare şi valorificare a tradiţiei şi creaţiei populare
Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
Culte religioase
Activitate sportivă

2002
2.753.944

2003
8.639.056

2004
0

258.721
258.721
204.348
54.373
0
0
0

728.860
728.860
237.605
491.255
0
0
0

787.169
787.169
256.613
530.555
0
0
0

4.215.104

5.221.070

4.447.876

3.708.072
896.364
2.233.762
577.946
577.946
577.946
0
0
0
0
0
0
507.032
507.032
507.032

4.118.404
1.199.905
1.999.688
918.811
918.811
918.811
0
0
0
0
0
0
1.102.666
1.102.666
1.102.666

4.447.876
1.295.897
2.159.663
992.316
992.316
992.316
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Activitate de tineret
Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret
AISTENŢA SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI
INDEMNIZAŢII (rd.277 la 288)
ELTUIELI CURENTE ( rd.258 la 260 + 263)
CHELTUIELI DE PERSONAL
CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
SUBVENŢII (rd.261)
Subvenţii ( rd. 262)
Alocaţii de la buget pentru instituţiile publice
TRANSFERURI (rd.264)
Transferuri neconsolidabile (rd.265 la 273)
Ajutoare sociale
Alte ajutoare, alocaţii, indemnizaţii
Transferuri către căminele pentru persoane vârstnice
Asociaţii şi fundaţii
Programe cu finanţare rambursabilă
Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţii cu handicap grav
Alte transferuri
Ajutor pentru încălzirea locuinţei
Programe cu finanţare nerambursabilă
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.275)
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.276)
Investiţii ale instituţiilor publice
Centre de îngrijire şi asistenţă tal capitol
Centre-pilot de recuperare şi reabilitare pentru minorii cu handicap
Centre de recuperare şi reabilitare pentru minorii cu handicap
Centre de integrare şi terapie ocupaţională
Centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică
Cantine de ajutor social
Ajutor social
Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului
Servicii specializate pentru protecţia copilului
Cămine pentru persoane vârstnice
Drepturile aistentului personal pentru copii şi adulţii cu handicap grav
Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii
IV. SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE
(rd. 290)
SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE (rd.306 la rd. 317)
CHELTUIELI CURENTE ( rd.292 la 294+298)
CHELTUIELI DE PERSONAL
CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
SUBVENŢII (rd.295)
Subvenţii ( rd. 296+297)

2002

2003

2004

22.029.814

34.337.969

36.951.988

21.440.764
522.108
3.021.578
0
0
0
17.897.078
17.897.078
3.674.153
0
0
0
0
12.078.126
0
2.144.799
0
589.050
589.050
589.050

34.214.804
1.141.858
4.554.445
450.000
450.000
450.000
28.068.501
28.068.501
5.069.684
6.320
0
0
0
17.686.915
0
5.305.582
0
123.165
123.165
123.165

36.951.988
1.233.207
4.918.801
486.000
486.000
486.000
30.313.981
30.313.981
5.475.259
6.826
0
0
0
19.101.868
0
5.730.029
0
0
0
0

37.062.207

67.808.758

43.333.622

0
31.054.871
0
19.394.000
9.300.828
9.300.828

0
40.123.724
0
39.951.123
172.601
172.601

0
43.333.622
0
43.147.213
186.409
186.409
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Alocaţii de la buget pentru instituţii publice
Alocaţii pentru acoperirea diferentelor de preţ şi tarif
TRANSFERURI (rd.299)
Transferuri neconsolidabile (rd. 300+301)
Contribuţii ale administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări şi
servicii de interes public local în baza unor convenţii sau contacte de
asociere(AJ Bşnesti ptr. energia termică)
Alte transferuri
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.303)
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.304+305)
Investiţii ale instituţiilor publice
Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat
Întreţinerea şi repararea străzilor tal capitol
Iluminat
Salubritate
Întreţinere grşdini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de
agrement
Locuinţe
Alimentări cu apă, staţii de epurare pentru ape uzate, colectoare, staţii de
pompare
Reţele centrale şi puncte termice
Canalizare
Amenajări hidrotehnice de interes local în intravilan
Introducere de gaze naturale în localităţi
Electrificări rurale
Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe
V. ACŢIUNI ECONOMICE (rd. 335+346+366)
CHELTUIELI CURENTE ( rd.336+347+367)
CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.337+348)
CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII (rd.338+349+368)
SUBVENŢII (rd.350)
Subvenţii ( rd. 351)
Alocaţii de la buget pentru instituţii publice (rd.352)
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif (rd.353)
TRANSFERURI (rd.354+369)
Transferuri neconsolidabile (rd. 355+370)
Contribuţii ale administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări şi
servicii de interes pubic local în baza unor convenţii sau contacte de
asociere (rd.356)
Plaţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare (rd.371)
Alte transferuri (rd.357+372)
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.339+358+373)
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.340+359+374)
Investiţii ale instituţiilor publice (rd.341+360+375)

2002
0
9.300.828
2.360.043
2.360.043

2003
0
172.601
0
0

2004
0
186.409
0
0

2.360.043

0

0

0
6.007.336
6.007.336
6.007.336

0
27.685.034
27.685.034
27.685.034

0
0
0
0

0

0

0

3.500.000
2.900.000
0
0
2.900.000
2.900.000
0
2.900.000
0
0

2.000.000
2.000.000
0
0
2.000.000
2.000.000
0
2.000.000
0
0

2.160.000
2.160.000
0
0
2.160.000
2.160.000
0
2.160.000
0
0

0

0

0

0
0
600.000
600.000
600.000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat (rd.361)
AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ (rd.342 la 345)
CHELTUIELI CURENTE ( rd.337+338)
CHELTUIELI DE PERSONAL
CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.340)
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.341)
Investiţii ale instituţiilor publice
Combaterea dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de
protecţie a plantelor tal capitol
Puncte de însămânţare artificiale
Circumscripţii sanitar - veterinare (exclusiv epizotii)
Centre judeţene şi locale de consultanţă agricolă
TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII (rd.362 la 365)
CHELTUIELI CURENTE ( rd.348 la 350+354)
CHELTUIELI DE PERSONAL
CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
SUBVENŢII (rd.351)
Subvenţii ( rd. 352+353)
Alocaţii de la buget pentru instituţii publice
Subvenţii pentru acoperirea diferentelor de preţ şi tarif
TRANSFERURI (rd.355)
Transferuri neconsolidabile (rd. 356+357)
Contribuţii ale administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii
de interes pubic local în baza unor convenţii sau contacte de asociere
Alte transferuri
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.359)
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.360+361)
Investiţii ale instituţiilor publice
Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat
Aviaţie civilă tal capitol
Drumuri şi poduri
Transport în comun
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor
ALTE ACŢIUNI ECONOMICE (rd.376 la 378)
CHELTUIELI CURENTE ( rd.368+369)
CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
TRANSFERURI (rd.370)
Transferuri neconsolidabile (rd. 371+372)
Plaţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare
Alte transferuri
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.374)

2002

2003

2004

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

3.500.000
2.900.000
0
0
2.900.000
2.900.000
0
2.900.000
0
0

2.000.000
2.000.000
0
0
2.000.000
2.000.000
0
2.000.000
0
0

2.160.000
2.160.000
0
0
2.160.000
2.160.000
0
2.160.000
0
0

0

0

0

0
600.000
600.000
600.000

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
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CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.375)
Investiţii ale instituţiilor publice
Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri tal capitol
Susţinerea programelor de dezvoltare regională
Alte cheltuieli pentru acţiuni economice
VI. ALTE ACŢIUNI (rd.380)
ALTE ACŢIUNI (rd.391 la 394)
CHELTUIELI CURENTE ( rd.382 la 384)
CHELTUIELI DE PERSONAL
CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
TRANSFERURI (rd.385)
Transferuri neconsolidabile (rd. 386+387)
Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială
Alte transferuri
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.389)
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.390)
Investiţii ale institutiilor publice
Centre militare tal capitol
Protecţie civilă
Fondul Român de Dezvoltare Socială
Alte cheltuieli
IX. FONDURI DE GARANTARE ŞI REDISTRIBUIRE (rd.396)
FOND PENTRU GARANTAREA ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE,
DOBÂNZILOR ŞI COMISIOANELOR AFERENTE (rd.404+405)
OPERAŢIUNI FINANCIARE (rd.398)
Rambursări de credite externe, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente
acestora (rd.400 la 403)
Rambursări de credite externe din fondul de garantare
Plăţi de dobânzi şi comisioane din fondul de garantare
Rambursări de credite externe contractate de stat
Plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de stat
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi
comisioanelor aferente contractate/ garantate de stat tal capitol
Fondul pentru garanatrea împrumuturilor externe, dobânzilor şi
comisioanelor aferente contractelor / garantate de autorităţile
administraţiei publice locale
XI. TRANSFERURI (rd.407)
TRANSFERURI CĂTRE ALTE BUGETE ( rd.413+414)
CHELTUIELI CURENTE (rd.409)
TRANSFERURI (rd.410)
Transferuri consolidabile (rd.411+412)
Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale
de sănătate

2002
0
0

2003
0
0

2004
0
0

1.865.917
0
1.865.917
1.634.689
231.228
0
0
0
0
0
0
0

2.868.673
0
2.470.024
2.260.728
209.296
0
0
0
0
398.649
398.649
398.649

2.667.626
0
2.667.626
2.441.586
226.040
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0
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Transferuri din bugetul comunei, oraşului, municipiului sau sectorului
municipiului Bucureşti către bugetul consiliului judeţean pentru susţinerea
sistemului de protecţie a copilului
Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale
de sănătate tal capitol
Transferuri din bugetul comunei, oraşului, municipiului sau sectorului
municipiului Bucureşti către bugetul consiliului judeţean pentru susţinerea
sistemului de protecţie a copilului
XII. ÎMPRUMUTURI ACORDATE (rd.416)
ÎMPRUMUTURI (rd.422+423)
OPERAŢIUNI FINANCIARE (rd.418)
ÎMPRUMUTURI ACORDATE (rd. 419)
Împrumuturi (rd.420+421)
Împrumuturi temporare pentru infiinţarea unor instituţii şi servicii publice de
interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri extrabugetare
Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin
agenţii de credit
Împrumuturi temporare pentru infiinţarea unor instituţii şi servicii publice de
interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri extrabugetare
Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin
agenţii de credit
XIII.DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE ŞI ALTE
CHELTUIELI (rd.433 la 436)
CHELTUIELI CURENTE (rd.427)
DOBÂNZI (rd. 428)
Dobânzi aferente datoriei publice locale (rd.429 la 432)
Dobânzi aferente datoriei publice interne
Dobânzi aferente daoriei publice externe
Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de valoare, în
condiţiile legii
Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe
Dobânzi aferente datoriei publice interne tal capitol
Dobânzi aferente daoriei publice externe
Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de valoare, în
condiţiile legii
Dierenţe de curs aferente datoriei publice externe
PLĂŢI DE DOBÂNZI (rd.443 la 445)
CHELTUIELI CURENTE (rd.439)
DOBÂNZI (rd. 440)
Plăţi de dobânzi ( 441+442)
Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur
Dobânda datorată trezoreriei statului îin cadrul planului de redresare
Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur tal capitol
Dobânda datorată trezoreriei statului îin cadrul planului de redresare
Dobânzi şi comisioane la împrumuturi externe contractate de stat
XIV. RAMBURSĂRI DE ÎMPRUMUTURI (rd.447)

2002

2003

2004

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

198.280

0

0
0
0
0
0

198.280
198.280
198.280
198.280
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

24.796.750
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RAMBURSĂRI ÎMPRUMUTURI ACORDATE (rd.454 la 458)
OPERAŢIUNI FINANCIARE (rd.449)
Rambursări de împrumuturi (rd.450 la rd.453)
Rambursări de împrumuturi acordate din fondul de tezaur
Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului
Rambursarea împrumuturilor interne pentru investiţii
Rambursarea împrumuturilor externe pentru investiţii
Rambursări de împrumuturi acordate din fondul de tezaur tal capitol
Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului
Rambursarea împrumuturilor interne pentru investiţii
Rambursarea împrumuturilor externe pentru investiţii
Rambursarea împrumuturilor externe contractate de stat
XV. FONDURI DE REZERVĂ (rd.460)
FONDURI DE REZERVĂ (rd.464)
REZERVE (rd. 462)
REZERVE (rd. 463)
Rezerve
Fond de rezervă bugetară la dispoziţia consiliilor locale si judeţene tal
capitol
XVI. CHELTUIELI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ (rd.466)
CHELTUIELI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ (rd.481 la 490)
CHELTUIELI CURENTE ( rd.468 la 470+473)
CHELTUIELI DE PERSONAL
ELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
Alocaţii de la buget pentru instituţii publice
TRNSFERURI (rd.474)
Transferuri neconsolidabile (rd.475+476)
Asociaţii şi fundaţii
Alte transferuri
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.478)
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 479+480)
Investiţii ale insituţiilor publice
Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat
Servicii publice finanţate din taxe speciale tal capitol
Cheltuieli din fondul de intervenţie
Cheltuieli din fondul pentru locuinţe
Cheltuieli din amortizarea mijloacelor fixe
Cheltuieli din donaţii şi sponsorizări
Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice şi fizice în vederea
participării la finanţarea unor acţiuni de interes public
Cheltuieli pentru finanţarea Programului de pietruire a drumurilor
comunale şi alimentarea cu apă a satelor

2002
0
0
0
0
0
0
0

2003
0
0
0
0
0
0
0

2004
0
24.796.750
24.796.750
0
0
24.796.750
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2.999.987
0
2.999.987
0
2.999.987
0
0
0
0
0
0
0
0

2.877.164
0
2.577.164
236.937
2.268.659
0
71.568
71.568
0
71.568
300.000
300.000
300.000

2.816.656
0
2.816.656
281.481
2.450.152
0
85.023
85.023
0
85.023
0
0
0

0

0

0
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SPECIFICAŢII
Cheltuieli pentru finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al
construcţiilor existente cu destinaţie de locuintă
Cheltuieli pentru achiziţionarea de aparatură medicală pentru spitale publice
Cheltuieli de investiţii din venituri realizate din vânzarea unor bunuri
aparţinând domeniului privat
XVII. EXCEDENT / DEFICIT (rd.492)
EXCEDENT / DEFICIT (rd.1 - 101)
EXCEDENT (rd. 494)
Excedent

■

2002

2003

2004

2.144.335
2.144.335
2.144.335
2.144.335

4.746.372
4.746.372
4.746.372
4.746.372

50.930.080
50.930.080
0
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III. PROIECTE PRIORITARE

III.1. REABILITARE CANALIZARE
MENAJERÃ CARTIER MOªNEI –
COLECTOR PRINCIPAL, MUNICIPIUL
MEDIAª
NUMĂR PROIECT
CATEGORIA LUCRĂRII
EMITENT
CAPITOL BUGETAR
PERSOANĂ DE CONTACT

37.030/2001
Investiţii
S.C. PROIECT BRAŞOV
S.A.
63.02
Ing. Puşcaş Daniela

1. INFORMAŢII DE BAZĂ
DEFINIREA PROBLEMEI
Deversarea apelor menajere direct în emisarul Râul
Târnava Mare

SCOPUL PROIECTULUI
Reducerea poluării Pârâului Valea Moşnei şi a Râului
Târnava Mare.

DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI
(activităţi, cantităţi, etc.)
Prin proiect se propune :
•
•

•

Colectarea apelor menajere din cartierele
Moşnei şi Aurel Vlaicu.
Evacuarea apelor uzate la staţia de epurare a
municipiului printr-un colector de canalizare
gravitaţional amplasat pe malul stâng al râului
Tărnava Mare, de la Valea Moşnei până la
staţia de epurare.
Asigurarea protecţiei sanitare a populaţiei din
cele două cartiere.

•

Realizarea în cartierul Moşnei a reţelelor pe
toate străzile lipsite de canalizare sau pe cele
cu canalizare în sistem unitar, care au guri de
scurgere în pârâul Moşna.

Pe străzile Moşnei, Traian şi Izvorului reţelele de
canalizare se vor executa la adâncimi de 3,00 – 5,00
m, care vor permite racordarea imobilelor situate de o
parte şi de alta a Văii Moşnei.
Colectorul
principal
din
cartierul
Moşnei
subtraversează calea ferată magistrala 300, iar in
continuare are traseul pe străzile Protopop Moldovan,
Trandafirilor, Aurel Vlaicu , Rozei, Castanilor, Gh. Pop
de Băseşti, apoi colectorul se va monta de-a lungul
digului de pe malul stâng al râului Târnava Mare până
la staţia de epurare existentă în avalul municipiului.
Pentru reţelele de canalizare menajeră se vor folosi
tuburi PVC – KG având :
•
•
•

DN 300 mm – L= 12.800 m
DN 400 mm – L = 1400 m
DN 500 mm – L = 900 m

Pentru colectorul de canalizare menajeră se vor folosi
tuburi :
•
•
•

DN 800 mm (ovoid 700/1050 mm) – L = 1550 m
DN 1000 mm (ovoid 800/1200 mm) – L = 1850 m
DN 1200 mm (ovoid 900/1350 mm) – L = 2100 m

BENEFICII / BENEFICIARI
Prin realizarea reţelei de canalizare şi a colectorului
principal din cartierele Moşnei şi Aurel Vlaicu se
rezolvă problemele de poluare a cartierelor şi se
asigură protecţia sanitară a populaţiei din zonă.
După realizarea lucrării vor beneficia toţi locuitorii din
cele două cartiere de locuinţe.

DURATA DE REALIZARE (luni) 60
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III.2. REABILITAREA SISTEMULUI DE
CANALIZARE A MUNICIPIULUI MEDIAª
PE MALURILE RÂULUI TÂRNAVA MARE –
ETAPA II
NUMĂR PROIECT
CATEGORIA LUCRĂRII
EMITENT

CAPITOL BUGETAR
PERSOANĂ DE CONTACT

649/35 - 2003
Investiţii
S.C. GRUP 4
INSTALAŢII S.A. CLUJ
NAPOCA
63.02
Ing. Puşcaş Daniela

deversor, astfel încât apele pluviale să deverseze
direct în râu, iar cele menajere să fie conduse în
colector spre staţia de epurare.
Dimensionarea
astfel :
•
•

canalelor

colectoare

s-a

realizat

pe malul stâng – conductă DN 800mm – L = 306
m; conductă DN 600 mm – L = 780 m
pe malul drept – conductă DN 300 mm – L = 54
ml; conductă DN 400 mm – L = 358 m; conductă
DN 500 mm – L = 122 m; conductă DN 600 mm –
L = 731 m; conductă DN 800 mm – L = 2211 m.

1. INFORMAŢII DE BAZĂ

S-au prevăzut un număr de 67 cămine de canalizare
pe traseu, o parte din ele cu prag deversor şi alta cu
rupere de pantă.

DEFINIREA PROBLEMEI

BENEFICII / BENEFICIARI

Deversarea apelor menajere direct în emisarul Râul
Târnava Mare

Realizarea unui sistem de canalizare nou, care să
preia apele uzate din zonă şi să asigure epurarea lor
înainte de deversarea în emisar.

SCOPUL PROIECTULUI

Asigurarea protecţiei sanitare a populaţiei din zonă.

Reducerea poluării Râului Târnava Mare.

COSTURI TOTALE (mii lei)

50.594.000

DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI
(activităţi, cantităţi, etc.)
Pe cele două maluri ale Râului Târnava Mare sunt
racordate un număr de 35 canale de scurgere
menajeră şi pluvială, încălcând normele de protecţie
sanitară, constituind un focar de infecţie a populaţiei
din zona Mediaş.
Pentru eliminarea situaţiei existente se impune :
•
•

colectarea celor 35 deversoare prin două
canale colectoare pe ambele maluri ale râului;
conducerea lor în staţia de epurare existentă în
avalul municipiului.

Au fost identificate cele 35 deversoare, din care 29 pe
malul drept şi 6 pe malul stâng. Având în vedere că o
parte din cotele finale de radier ale deversoarelor sunt
sub cota colectoarelor proiectate, aceste deversoare
se vor racorda la căminele de pe colectoare fie de la
căminele existente în amonte de dig, fie dintr-un punct
situat în corpul digului în care cota deversorului este
peste cota colectorului.
În vederea reducerii dimensiunii colectoarelor, toate
căminele în care dimensiunea deversorului depăşeşte
dimensiunea colectorului se vor executa cu prag

III.3. REABILITARE PASARELÃ
SUSPENDATÃ PESTE RÂUL TÂRNAVA
MARE ÎN MUNICIPIUL MEDIAª
NUMĂR PROIECT
CATEGORIA LUCRĂRII
EMITENT
CAPITOL BUGETAR
PERSOANĂ DE CONTACT

21/2000
Investiţii
SEARCH CORPORATION
BUCUREŞTI
63.02
Ing. Puşcaş Daniela

1. INFORMAŢII DE BAZĂ
DEFINIREA PROBLEMEI
Pasarela este într-o stare de degradare foarte mare.

SCOPUL PROIECTULUI
Realizarea legăturii pietonale între cartierul Gura
Câmpului şi zona centrală a municipiului în condiţii de
siguranţă.
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•

DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI
(activităţi, cantităţi, etc.)
Prin proiect
suspendate.

se

propune

reabilitarea

pasarelei

Starea de degradare a fost pusă în evidenţă prin
expertiza tehnică din anul 1999.
Pasarela suspendată are o lungime totală de 151,6 m
şi o lăţime de 3,0 m..

repararea betonului din zidurile de sprijin
utilizând betoane speciale.

BENEFICII / BENEFICIARI
Se asigură o bună legătură între cartierul Gura
Câmpului şi zona centrală a municipiului.
Beneficiari sunt locuitorii oraşului.

Suprastructura pasarelei suspendate este alcătuită din
2 grinzi metalice ajurate, tablier metalic, rigle
transversale, placă de platelaj din beton armat.

2. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI (%)

Cablele de susţinere sunt alcătuite din 3 cable rotunde
de oţel din sârmă mată, iar tiranţii de suspendare sunt
alcătuiţi din bare de oţel PC 52 cu diametrul de 28
mm.

COSTURI TOTALE (mii lei)

Calea pasarelei este doar pentru circulaţie pietonală şi
este limitată cu parapeţi metalici.
Infrastructura pasarelei suspendate este alcătuită din
doi piloni, culeea dinspre cartierul Gura Câmpului, pila
de tranziţie dintre pasarela suspendată şi structura în
formă de spirală şi culeea dinspre centrul oraşului.
La suprastructură se prevăd lucrări de :
•
•
•
•
•
•
•

desfacere a îmbrăcăminţii existente;
demolarea locală a betonului din platelaj pe
zona superioară a grinzii cu zăbrele;
consolidarea tablierului metalic;
repararea suprafeţelor degradate ale betonului
existent în placă utilizând betoane speciale;
executarea unei noi hidroizolaţii peste platelajul
de beton armat;
realizarea unei îmbrăcăminţi asfaltice noi;
protecţie anticorozivă la tablierele metalice şi
parapeţi, precum şi la cablele de susţinere.

La infrastructură se prevăd următoarele lucrări :
•
•

repararea
şi
protecţia
anticorozivă
a
elementelor metalice;
repararea elementelor de beton cu betoane
speciale şi apoi protecţia anticorozivă a
suprafeţelor de beton aparent.

Lucrările la rampe constau din:
•
•

înlocuirea îmbrăcăminţii existente cu
îmbrăcăminte din asfalt dur;
repararea
şi
protecţia
anticorozivă
elementelor de parapet;

o
a

•

BUGET LOCAL

100

4.628.801

DURATA DE REALIZARE (luni)

12

III.4. OPTIMIZARE CANALIZARE
MENAJERÃ CARTIER VITROMETAN
NUMĂR PROIECT
CATEGORIA LUCRĂRII
EMITENT
CAPITOL BUGETAR
PERSOANĂ DE CONTACT

30.172/2002
Investiţii
S.C. PROIECT BRAŞOV
S.A.
63.02
Ing. Puşcaş Daniela

1. INFORMAŢII DE BAZĂ
DEFINIREA PROBLEMEI
Reţeaua de canalizare menajeră nu asigură
evacuarea apelor uzate de la clădirile existente.
Pantele reţelelor de canalizare sunt foarte mici, pe
unele porţiuni existând contrapantă astfel că nu se
asigură scurgerea corespunzătoare a apelor uzate.

SCOPUL PROIECTULUI
Optimizare canalizare menajeră cartier Vitrometan

DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI
(activităţi, cantităţi, etc.)
Prin proiect se are în vedere :
•

Refacerea în totalitate a reţelei de canalizare
menajeră.
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•
•

Asigurarea protecţiei sanitare a populaţiei din
cartier.
Reducerea poluării Pârâului Ighişului şi a
Râului Târnava Mare.

Pentru rezolvarea canalizării cartierului Vitrometan se
prevăd următoarele lucrări :
•

•
•
•
•

colector de canalizare DN 400 mm, DN 500
mm, cu traseul pe străzile Sebeşului,
Milcovului, cu racordare la colectorul principal
DN 1000 mm, existent pe Şoseaua Sibiului;
reţele de canalizare menajeră DN 300 mm pe
străzile Călugăreni, Arieş, Alba Iulia, Iacob
Pisso, Blajului;
colector de canalizare DN 400 mm pentru zona
străzii Vidraru;
reţele de canalizare zona Teba DN 300 mm;
staţie de pompare ape uzate menajere pentru
apele preluate din zona Teba şi str. Vidraru.

BENEFICII / BENEFICIARI
Se rezolvă problemele de poluare a cartierului şi se
asigură protecţia sanitară a populaţiei din zonă.
După realizarea lucrării vor beneficia toţi locuitorii din
cartier.

2. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI (%)
•
•

BUGET LOCAL
ALTE

12
88

COSTURI TOTALE (mii lei)

30.281.356

DURATA DE REALIZARE (luni)

15

III.5. REABILITARE PASARELÃ
HOBANATÃ PESTE RÂUL TÂRNAVA
MARE DIN MUNICIPIUL MEDIAª
NUMĂR PROIECT
CATEGORIA LUCRĂRII
EMITENT

CAPITOL BUGETAR
PERSOANĂ DE CONTACT

22/2000
Investiţii
SEARCH
CORPORATION
BUCUREŞTI
63.02
Ing. Puşcaş Daniela

1. INFORMAŢII DE BAZĂ
DEFINIREA PROBLEMEI
Pasarela este într-o stare de degradare foarte mare.

SCOPUL PROIECTULUI
Asigurarea în condiţii de siguranţă a legăturii cu zona
Greweln, Stadionului şi Stadionul municipal.

DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI
(activităţi, cantităţi, etc.)
Prin proiect se propune reabilitarea pasarelei
hobanate, având ca fundamentare expertiza tehnică
din anul 1999.
Pasarela hobanată are o lungime de 85,90 m şi este o
pasarelă pietonală.
Suprastructura pasarelei este alcătuită dintr-un tablier
metalic cu zăbrele în soluţia grinzi cu console şi
articulaţii.
Placa de platelaj este din beton armat şi are o lăţime
de 4,85 m şi reazemă pe tălpile superioare ale
grinzilor principale cu zăbrele şi pe riglele transversale
superioare.
Sistemul de hobanare al suprastructurii este alcătuit
din cablele de ancorare, aparatele de reazem ale
cablelor pe stâlpii pilonilor şi ancorajele înglobate în
corpul culeelor.
Pentru reabilitarea pasarelei sunt necesare lucrări de
consolidare, reparaţii şi de protecţie, după cum
urmează :
La suprastructură se vor executa următoarele :
•
•
•
•
•
•
•

desfacerea îmbrăcăminţii existente;
demolarea locală a betonului din platelaj pe
zona tălpii superioare a grinzii cu zăbrele şi a
riglelor transversale;
consolidarea tablierului metalic;
repararea suprafeţelor degradate ale betonului
existent în placă;
executarea unei noi hidroizolaţii peste platelajul
din beton armat reparat;
realizarea unei îmbrăcăminţi asfaltice din asfalt
dur,
protecţia anticorozivă a tablierelor metalice şi a
hobanelor.
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La infrastructură se vor realiza:
•
•

repararea
şi
protecţia
anticorozivă
a
elementelor metalice;
repararea elementelor din beton armat cu
betoane speciale şi protecţia anticorozivă a
suprafeţelor aparente din beton.

DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI
(activităţi, cantităţi, etc.)
•
•

BENEFICII / BENEFICIARI
Se asigură o bună legătură între zona centrală a
municipiului şi zona Greweln, Stadionului şi Stadionul
municipal.

•

Beneficiari sunt locuitorii oraşului.

2. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI (%)
•

BUGET LOCAL

100

COSTURI TOTALE (mii lei)

•

3.723.212

DURATA DE REALIZARE (luni)

12

III.6. PASAJ PIETONAL SUBTERAN STR.
TURNULUI – STR. M. EMINESCU,
MUNICIPIUL MEDIAª
NUMĂR PROIECT
CATEGORIA LUCRĂRII
EMITENT
CAPITOL BUGETAR
PERSOANĂ DE CONTACT

•

3.253/1997
Investiţii
S.C. COMPROIECT S.A.
BUCUREŞTI
63.02
Ing. Puşcaş Daniela

1. INFORMAŢII DE BAZĂ
DEFINIREA PROBLEMEI
Congestia traficului în orele de vârf în intersecţia de la
piaţa agroalimentară.

•
•
•

Proiectul are în vedere realizarea pasajului
pietonal subteran în zona intersecţiei de la piaţa
agroalimentară.
Pasajul este o construcţie subterană realizat la
o adâncime de – 4,5 m faţă de cota terenului
amenajat (carosabilului).
Construcţia pasajului se dezvoltă în jurul unei
trame rectangulare cu 3 ieşiri, spre piaţă, spre
str. Turnului şi spre str. M. Eminescu. Ieşirea
spre str. Turnului are o lăţime mai mare
deoarece fluxul spre această zonă este mai
intens.
Implantarea construcţiei în cadrul construit
existent este făcut cu păstrarea intactă a
clădirilor şi a unei părţi a amenajărilor existente.
La interior în spaţiul pasajului circulaţia este
formată din două ramuri care conduc spre cele
3 accese şi 3 zone alveolare de spaţii destinate
amplasării unor funcţiuni comerciale.
Grupul sanitar care se va construi este
prevăzut doar pentru personalul unităţilor
comerciale.
Apele pluviale accidentale sunt colectate prin
rigole cu grătar metalic.
Categoriile de instalaţii electrice aferente
pasajului subteran sunt instalaţii de iluminat
general, de siguranţă şi evacuare, de forţă.

Organizarea intersecţiei se va modifica odată cu
realizarea pasajului, intersecţia transformându-se întruna cu trei accese. Lucrările de drumuri au fost
proiectate în aşa fel încât să nu modifice esenţial
nivelul faţă de cel existent. Intersecţia a fost
amenajată cu un punct maxim în centrul ei.
Vor fi deviate :
•
•
•

reţelele exterioare de alimentare cu apă şi
canalizare;
reţeaua de contact;
reţeaua de telefonie.

BENEFICII / BENEFICIARI
SCOPUL PROIECTULUI
Separarea circulaţiei pietonale de ciruclaţia auto.

Prin realizarea pasajului se fluidizează circulaţia auto
prin această intersecţie se asigurară o deplină
securitate pentru pietonii ce traversează această
intersecţie.
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Beneficiari ai
municipiului.

acestei

investiţii

sunt

locuitorii

Prin proiect se propune reabilitarea incintei şi a
locuinţelor prin :
•

2. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI (%)
•

BUGET LOCAL

100

•
•
•

COSTURI TOTALE (mii lei)
•

Preţuri iulie 1997

6.530.504

DURATA DE REALIZARE (luni)

18

III.7. TRANSFORMAREA BLOCURILOR 1
ªI 2, STR. LUNCII ÎN LOCUINÞE SOCIALE,
INCLUSIV VIABILIZAREA
NUMĂR PROIECT
CATEGORIA LUCRĂRII
EMITENT
CAPITOL BUGETAR
PERSOANĂ DE CONTACT

•

4/2003
Investiţii
TRANSILVANIA
PROIECT P.F.
63.02
Ing. Daniela Puşcaş

1. INFORMAŢII DE BAZĂ
DEFINIREA PROBLEMEI
Lipsa ofertei de locuinţe din partea autorităţilor

SCOPUL PROIECTULUI
Asigurarea spaţiilor de locuit pentru persoanele cu
probleme de ordin social

DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI
(activităţi, cantităţi, etc.)
Prin proiect se propune realizarea de spaţii de locuit
cu una, două şi trei camere.

•
•

Recompartimentarea clădirilor astfel încât să se
realizeze apartamente cu 1, 2 şi 3 camere.
Executarea de zidării de compartimentare cu
RIGIPS.
Amenajarea de băi la fiecare apartament.
Refacerea instalaţiilor interioare.
Reabilitarea instalaţiilor exterioare :
- canalizare menajeră - 350 ml;
- reţea de apă – 210 ml;
- reţea de curent electric – 200 ml;
- reţea de gaz – 200 ml;
Amenajarea de alei, zone verzi şi a 16 locuri de
parcare.
Se vor realiza 23 apartamente cu o cameră, 14
apartamente cu 2 camere şi 6 apartamente cu
trei camere.

BENEFICII / BENEFICIARI
•
•

Se rezolvă o parte din cererile de locuinţe.
Persoanele care au depus cereri de locuinţe.

COSTURI TOTALE (mii lei) 51.160.788
DURATA DE REALIZARE (luni)

24

III.8. ECHIPARE TEHNICO – EDILITARÃ
BLOCURI PENTRU TINERET NR. 6, 7 ,8 ,9
,10 ,11 – STR. PREDEAL, CARTIER GURA
CÂMPULUI, MEDIAª
NUMĂR PROIECT
CATEGORIA LUCRĂRII
EMITENT
CAPITOL BUGETAR
PERSOANĂ DE CONTACT

33.040/2001
Investiţii
S.C. PROIECT S.A.
SIBIU
63.02
Ing. Puşcaş Daniela

Se propune transformarea blocurilor care în prezent
funcţionează drept cămine de nefamilişti, unul P+ 2 cu
62 camere, şi al doilea S+P+2 cu 39 camere în
apartamente.

1. INFORMAŢII DE BAZĂ

În prezent aceste blocuri prezintă un grad avansat de
degradare.

Lipsa de amenajări exterioare pentru blocurile nou
construite.

DEFINIREA PROBLEMEI
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SCOPUL PROIECTULUI

SCOPUL PROIECTULUI

Creşterea gradului de confort al locuitorilor noilor
blocuri.

Viabilizarea zonei DN 14 Ieşire Izvor.

DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI
(activităţi, cantităţi, etc.)
Prin proiect se propune asigurarea utilităţilor tehnico –
edilitare şi amenajările exterioare pentru blocurile care
se vor construi pe str. Predeal.
Pentru sporirea gradului de confort al celor care se vor
muta în aceste blocuri se vor realiza următoarele :
•
•
•
•
•

reţea de apă – 455 ml;
reţea canalizare menajeră – 408 ml;
canalizare pluvială – 685 ml;
reţea gaz matean – 304 ml;
amenajări exterioare – străzi, alei, zone verzi.

DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI
(activităţi, cantităţi, etc.)
Crearea de condiţii optime pentru cei ce vor construi
în zona DN 14 Ieşire izvor – prin extinderea cartierului
Vitrometan.
Se vor realiza pe DN 14 în zona Ieşire Izvor
următoarele utilităţi :
•
•
•
•
•
•

canalizare menajeră – 1645 ml;
canalizare pluvială – 1665 ml;
reţea alimentare cu apă – 1680 ml;
reţea alimentare cu gaze naturale – 1020 ml;
reţea alimentare cu energie electrică – 1200 ml;
reţea telefonie – 1035 ml.

BENEFICII / BENEFICIARI

BENEFICII / BENEFICIARI

Se ridică gradul de confort al locatarilor din zonă.

Se amenajează zona în vederea realizării gradului de
confort al celor care vor construi în această zonă a
oraşului.

Beneficiază locatarii din blocuri.

2. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI (%)
•

BUGET LOCAL

100

DURATA DE REALIZARE (luni)

12

Vor beneficia viitorii locatari ai acestei părţi ai
cartierului Vitrometan.

COSTURI TOTALE (mii lei) 01.01.2004
16.644.184
DURATA DE REALIZARE (luni)

III.9. ECHIPARE TEHNICO – EDILITARÃ
DN 14 – IEªIRE IZVOR, MUNICIPIUL
MEDIAª
NUMĂR PROIECT
CATEGORIA LUCRĂRII
EMITENT
CAPITOL BUGETAR
PERSOANĂ DE CONTACT

20/2004
Investiţii
S.C. EXPERT PROIECT
S.R.L. ALBA IULIA
63.02
Ing. Puşcaş Daniela

III.10. REPARAÞIE CAPITALÃ POD PESTE
PÂRÂUL VALEA MOªNEI, STR. IZVOR,
MUNICIPIUL MEDIAª
NUMĂR PROIECT
CATEGORIA LUCRĂRII
EMITENT

1. INFORMAŢII DE BAZĂ
DEFINIREA PROBLEMEI
Lipsa de utilităţi pentru zona Ieşire Izvor cuprinsă în
PUG ca propunere pentru extinderea cartierului
Vitrometan.

12

CAPITOL BUGETAR
PERSOANĂ DE CONTACT

151/2002
Investiţii
S.N.T.G.N. “TRANSGAZ“
S.A. MEDIAŞ –
SUCURSALA DE
CERCETARE ŞI
PROIECTARE PENTRU
TRANSPORT GAZE
NATURALE MEDIAŞ
63.02
Ing. Puşcaş Daniela

60
MUNICIPIUL

1. INFORMAŢII DE BAZĂ
DEFINIREA PROBLEMEI
Accesul dificil înspre târgul de animale din cauza
degradării podului peste pârâul Valea Moşnei.

SCOPUL PROIECTULUI
Crearea de condiţii bune de trafic în zona tărgului de
animale.

DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI
(activităţi, cantităţi, etc.)
Podul care a fost construit în anul 1970, după
inundaţiile din acea vreme este situat pe str. Izvor, în
imediata apropiere a magistralei de cale ferată 300.
Acesta a avut caracter provizoriu, dar a rămas în
exploatare, în prezent aflându-se într-o stare avansată
de degradare.
În urma expertizei tehnice a podului s-au concluzionat
următoarele :
•
•
•
•
•
•
•

condiţii nesatisfăcătoare de desfăşurare a
traficului din cauza lăţimii mici, de 4 m, şi a
lipsei trotuarului pentru pietoni;
durata de exploatare este depăşită;
coroziunea accentuată a grinzilor metalice;
degradarea traverselor şi căii executate din
lemn;
lipsa rigidizărilor transversale;
degradarea parapeţilor;
uzura betonului.

Prin proiect se intenţionează:
•

•
•
•
•

Construirea unui pod cu o singură deschidere
de 9 m, cu lăţimea de 6 m pentru a crea două
benzi de circulaţie, şi un trotuar de 1 m lăţime
pentru circulaţia pietonilor.
Infrastructuraeste alcătuită din fundaţii din
beton şi culei din beton
Structura de rezistenţă este alcătuită din 11
grinzi din beton precomprimat.
Aparatele de reazem sunt din neopren (
aparate fixe şi mobile).
Calea va fi alcătuită din strat suport pentru
hidroizolaţie din mortar, hidroizolaţie, şapă de
protecţie a hidroizolaţiei, podină de uzură din
asfalt turnat.

•

Parapetul este din panouri de ţeavă şi montanţi
din oţel beton.

BENEFICII / BENEFICIARI
Se realizează o fluentizare a circulaţiei către târgul de
animale.

2. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI (%)
•

BUGET LOCAL

100

COSTURI TOTALE (mii lei) Iunie 2002
1.800.000
DURATA DE REALIZARE (luni)

3

III.11. REGULARIZARE CANAL COLECTOR
STR. WEWERN DIN MUNICIPIUL MEDIAª
NUMĂR PROIECT
CATEGORIA LUCRĂRII
EMITENT
CAPITOL BUGETAR
PERSOANĂ DE CONTACT

32.011/2001
Investiţii
S.C. PROIECT BRAŞOV
S.A.
63.02
Ing. Puşcaş Daniela

1. INFORMAŢII DE BAZĂ
DEFINIREA PROBLEMEI
Existenţa unei surse de poluare şi infecţie a zonei de
locuit din apropiere.

SCOPUL PROIECTULUI
Regularizarea canalului Wewern pentru protecţia
zonelor locuite de poluare şi infecţii.

DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI
(activităţi, cantităţi, etc.)
Canalul Wewern din zona de vest a cartierului Gura
Câmpului colectează apele pluviale de pe versanţii ce
mărginesc străzile Wewern, Muscelului, Ceahlău,
Rodna, Piscului.
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Din zona subtraversării străzii Govora canalul este
deschis şi neregularizat până la vărsarea în Râul
Târnava Mare.
Scurgerea lentă de pe primul tronson, din apropierea
blocurilor de locuinţe, determină apariţia mlaştinilor,
constituind o sursă de poluare şi de infecţii pentru
locuinţele din zonă.
În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de scurgere s-au
propus următoarele lucrări :
•
•

închidere canal pluvial în tuburi GRP cu DN
1000 mm, pe o lungime de 150 ml;
regularizarea canalului deschis cu secţiune
trapezoidală şi pereu din dale turnate pe loc, pe
o lungime de 700 ml.

DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI
(activităţi, cantităţi, etc.)
Zona este destinată construcţiei de locuinţe cu regim
de înălţime S+P+E şi a dotărilor aferente.
Se vor executa următoarele lucrări :
•
•
•
•
•
•

reţea apă cu tuburi circulare din beton DN 200
– 300 mm – L = 850 m;
reţea canalizare menajeră şi pluvială – 2800 m;
reţea gaze naturale – 650 m;
reţea electrică;
telecomunicaţii;
amenajări exterioare.

BENEFICII / BENEFICIARI
Se rezolvă dotarea cu utilităţi a zonei.

BENEFICII / BENEFICIARI
Asigurarea protecţiei sanitare a populaţiei din cartier.

2. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI (%)
COSTURI TOTALE (mii lei) Preţuri aprilie 2001
6.338.200
DURATA DE REALIZARE (luni)

8

•

BUGET LOCAL

100

COSTURI TOTALE (mii lei) Sept. 2001
19.626.138
DURATA DE REALIZARE (luni)

9

III.12. ECHIPARE EDILITARÃ CARTIER
GLORIA – MUNICIPIUL MEDIAª
NUMĂR PROIECT
CATEGORIA LUCRĂRII
EMITENT
CAPITOL BUGETAR
PERSOANĂ DE CONTACT

37.021/2001
Investiţii
S.C. PROIECT BRAŞOV
S.A.
63.02
Ing. Puşcaş Daniela

III.13. PASAJ SUPERIOR ªI DRUM DE
LEGÃTURÃ STR. BRATEIULUI –
A.VLAICU, CU POD PESTE RÂUL
TÂRNAVA MARE ªI STR. DÂRLOSULUI
NUMĂR PROIECT
CATEGORIA LUCRĂRII
EMITENT

1. INFORMAŢII DE BAZĂ

C.1143/1995
Investiţii
IPTANA S.A.
BUCUREŞTI
63.02
Ing. Puşcaş Daniela

DEFINIREA PROBLEMEI

CAPITOL BUGETAR
PERSOANĂ DE CONTACT

Lipsa utilităţilor în zona destinată construţiei de
locuinţe în regim ipotecar.

1. INFORMAŢII DE BAZĂ

SCOPUL PROIECTULUI

DEFINIREA PROBLEMEI

Dotarea zonei cu utilităţi pentru locuinţele ce vor fi
construite aici.

Traficul de tranzit se suprapune peste cel orăşenesc şi
traversează calea ferată, magistrala CF 300 printr-o
intersecţie la nivel
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SCOPUL PROIECTULUI
Îmbunătăţirea condiţiilor traficului orăşenesc
traficului de tranzit în municipiul Mediaş.

şi

va beneficia de condiţii superioare de circulaţie,
condiţii care se vor concretiza într-o serie de avantaje
economice, precum:
•

DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI
(activităţi, cantităţi, etc.)
Legătura între DN 14, spre Sighişoara, şi DN 14 A,
spre Târnăveni, se realizează prin traversarea
centrului municipiului Mediaş pe străzi cu o capacitate
de circulaţie redusă, afectând zona istorică a oraşului.
În aceste condiţii traficul de tranzit se suprapune peste
cel orăşenesc şi în plus, traversează calea ferată,
magistrala CF 300 printr-o intersecţie la nivel .
Aceasta presupune întreruperea circulaţiei auto,
pentru fiecare garnitură de tren ce trece pe calea
ferată.
Se desprinde spre dreapta din drumul Mediaş –
Dârlos printr-o curbă cu raza de 100 m, în imediata
apropiere a serelor şi traversează albia îndiguită a
râului Târnava Mare. Apoi drumul trece la est de staţia
de transformare, traversează limia ferată aproximativ
la km 335+700 şi se racordează la DN 14 la km
57+600.
Racordurile la ambele capete, adică spre Dârlos, şi
DN 14 se fac cu raze de 100 – 120 m
•

•
•

•

•
•

Podul peste Râul Târnava Mare are o lungime
de 99 m realizată prin 3 deschideri de 33 m
fiecare cu o lăţime a părţii carosabile de 7,80
m.
Suprastructura podului se realizează din grinzi
prefabicate tronsonate, post comprimate de 33
m lungime.
Infrastructura podului se realizează din beton
armat. Fundaţiile infrastructurii sunt de
adâncime, piloţi foraţi la adâncimea de cca. 12
m şi diametrul de 1,08 m.
Pasajul peste linia ferată va avea o lungime de
324 m cu suprastructură din 9 grinzi
precomprimate monobloc pentru soluţia cu
2benzi de circulaţie.
Trotuarele au 1,50 m lăţime şi sunt prevăzute
cu parapeţi de siguranţă.
Lungimea totală a traseului este de 1880 m.

•
•
•

•

reducerea timpului de deplasare a tuturor
autovehiculelor, atât ale traficului orăşenesc cât
şi ale traficului de tranzit şi diminuarea
pierderilor suferite de traficul auto prin
staţionarea la barieră la trecerea la nivel cu
calea ferată pe str. Brateiului – A. Vlaicu;
reducerea cheltuielilor de exploatare a
vehiculelor;
o viteză de parcurs sporită, deci o reducere a
timpului consumat şi a pierderilor aferente
acestuia;
Pentru traficul care este nevoit să oprească la
barieră se vor înregistra economii rezultate din
evitarea pierderilor datorare ciclului de
încetinire – oprire – staţionare – pornire –
accelerare;
Condiţii superioare de circulaţie pentru traficul
orăşenesc datorită descongestionării traseelor
părăsite de traficul de tranzit.

2. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI (%)
•

BUGET LOCAL

100

COSTURI TOTALE (mii lei) Dec. 1995
14.490.000

III.14. ECHIPARE TEHNICO – EDILITARÃ
STR. PLOPULUI, MUNICIPIUL MEDIAª
NUMĂR PROIECT
CATEGORIA LUCRĂRII
EMITENT

CAPITOL BUGETAR
PERSOANĂ DE CONTACT

1/2004
Investiţii
S.C. DAVIDORA
PRESTCOM S.R.L. TG.
MUREŞ
63.02
Ing. Puşcaş Daniela

1. INFORMAŢII DE BAZĂ

BENEFICII / BENEFICIARI

DEFINIREA PROBLEMEI

Prin realizarea pasajului superior şi a drumului de
ocolire de la Mediaş, traficul care se derulează în zonă

Lipsa utilităţilor necesare funcţionării locuinţelor.
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SCOPUL PROIECTULUI
Asigurarea cu utilitaţi a zonei str. Plopului conform
PUG.

DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI
(activităţi, cantităţi, etc.)
În ultimii ani s-au înregistrat un număr mare de cereri
pentru locuinţe individuale. Posibilităţile de extindere a
certierelor de locuinţe este destul de limitat datorită
reliefului.
Prin PUG a fost propusă extinderea cartierului
Buzdului prin prelungirea str. Plopului până la pârtia
de schi.
•

•

•

•
•

•
•

Asigurarea necesarului de apă pentru
consumatorii din zonă se face din reţeaua
publică de apă. Reţeaua de apă va avea o
lungime de 1.070 ml.
Evacuarea apelor uzate menajere se va
asigura prin realizarea unei reţele de canalizare
menajeră racordată la canalizarea oraşului, în
lungime de 940 ml.
Reţeaua de canalizare pluvială se va realiza din
tuburi PVC, iar colectarea apelor de pe corpul
drumului se va realiza cu guri de scurgere care
se vor racorda la canalizarea pluvială.
Lungimea canalizării pluviale este de 850 ml.
Reţeaua de gaze naturale va avea o lungime
de 980 ml.
La dimensionarea reţelei de telefonie, în
lungime de 1.020 ml, s-a luat în calcul
conectarea a 70 case de locuit şi a unui hotel
de 60 persoane.
Strada este de categoria a III-a, cu o parte
carosabilă de 7 m lăţime, cu 2 benzi de
circulaţie şi cu trotuare de 1,5 m.
Lungimea străzii este de 820 ml, iar a
trotuarelor de 1.640 ml.

BENEFICII / BENEFICIARI
Se rezolvă dotarea cu utilităţi a zonei, precum şi a
căilor de acces.

CORELAREA CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE
LOCALĂ
Se rezolvă o parte din disfuncţionalităţile pe care le
are canalizarea din municipiu şi care sunt cuprinse în
cap.3 Obiective specifice din „Strategia pentru
dezvoltare locală a municipiului Mediaş”.

2. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI (%)
•

BUGET LOCAL

100

COSTURI TOTALE (mii lei) 12,02,2004
20.584.889
DURATA DE REALIZARE (luni)

12

III.15. BAZA DE PRODUCÞIE ªI ATELIER
REPARAÞII AUTOSC MEDITUR SA
CATEGORIA LUCRĂRII
EMITENT
CAPITOL BUGETAR
PERSOANĂ DE CONTACT

Investiţii
S.C. PROED S.A.
BUCUREŞTI
68.02
Ing. Rău Gheorghe

1. INFORMAŢII DE BAZĂ
DEFINIREA PROBLEMEI
Gestionare deficitară a reparaţiilor la parcul auto.

SCOPUL PROIECTULUI
Îmbunătăţirea managementului bazei de producţie şi
atelierului auto.

DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI
(activităţi, cantităţi, etc.)
Prin proiect se propune :
•
•
•
•
•

Separarea parcului de autobuze şi troleibuze în
două activităţi distincte, atât la capitolul
cheltuieli cât şi la cel de venituri.
Efectuarea reparaţiilor la autobuze în condiţii
optime.
Executarea unei hale de reparaţii cu toate
dotările aferente.
Executarea staţiei I.T.P.
Executarea rampei de spălare.

BENEFICII/ BENEFICIARI
Se îmbunătăţeşte activitatea S.C. Meditur S.A.
Beneficiar: S.C. Meditur S.A.
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2. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI (%)
•

BUGET LOCAL

100

COSTURI TOTALE (mii lei) Dec. 2003
15.000.000

COSTURI TOTALE (mii lei) Preţ VI 1995
2.269.000

DURATA DE REALIZARE (luni)

DURATA DE REALIZARE (luni)

III.17. EXTINDERE TRANSPORT ÎN
COMUN CU TROLEIBUZE ÎN ZONA
STADIONULUI, CARTIER MOªNEI, SC
MEDITUR SA MEDIAª

10

III.16. REPARAÞIE CAPITALÃ STAÞIA DE
REDRESARE ªI REÞEA DE CONTACT
CATEGORIA LUCRĂRII
CAPITOL BUGETAR
PERSOANĂ DE CONTACT

Investiţii - Reparaţii
68.02
Ing. Rău Gheorghe

CATEGORIA LUCRĂRII
CAPITOL BUGETAR
PERSOANĂ DE CONTACT

24

Investiţii
68.02
Ing. Rău Gheorghe

1. INFORMAŢII DE BAZĂ
1. INFORMAŢII DE BAZĂ
DEFINIREA PROBLEMEI
DEFINIREA PROBLEMEI

Transport public poluant în municipiul Mediaş.

Uzură fizică şi morală a sistemului auxiliar în
transportul local cu tracţiune electrică

SCOPUL PROIECTULUI

SCOPUL PROIECTULUI

Extinderea reţelei de transport electric pe străzile
Stadionului şi Avram Iancu.

Modernizarea reţelei de distribuţie
electrice pentru transportul local

a

enenrgiei

DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI
(activităţi, cantităţi, etc.)
Prin proiect se propune:
•
•
•
•

Reabilitarea staţiei de redresare
Reabilitarea reţelei de contact existente.
Modernizarea reţelei la parametri din normele
tehnice actuale.
Realizarea de lucrări specifice de înlocuire
elemente de reţea şi aparatură la staţia de
redresare.

DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI
(activităţi, cantităţi, etc.)
Prin proiect se are în vedere :
•
•
•

Realizarea unui transport nepoluant în
municipiul Mediaş.
Cuprinderea în reţeaua de transport electric a
cartierului Moşnei şi zona I.C.I.L. ( Uzina de
apă),
Montarea reţelei electrice de transport ( stâlpi,
anexe, etc) pentru 12 km cale dublă.

BENEFICII / BENEFICIARI

BENEFICII / BENEFICIARI

Se rezolvă transportul ecologic al cetăţenilor din
municipiul Mediaş.

Condiţii mai bune de transport.

Beneficiază cetăţenii localităţii.

Beneficiază S.C. MEDITUR S.A. şi cetăţenii oraşului.

2. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI (%)
2. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI (%)
•

BUGET LOCAL 100

•
•

GRANTURI
ÎMPRUMUTURI

70
30
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COSTURI TOTALE (mii lei) Dec. 2003
24.000.000
DURATA DE REALIZARE (luni)

18

BENEFICII / BENEFICIARI
Toţi locuitorii oraşului prin vizitarea muzeului, precum
şi prin atragerea turiştilor.

CORELAREA CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE
LOCALĂ
III.18. RESTAURARE MUZEU MUNICIPAL
CATEGORIA LUCRĂRII
EMITENT

Investiţii
S.C. Bucur Proiect
S.N.C.

1. INFORMAŢII DE BAZĂ
DEFINIREA PROBLEMEI
Condiţii improprii desfăşurării activităţilor specifice
muzeului.

SCOPUL PROIECTULUI

•

Da

2. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI (%)
•
•

BUGET LOCAL
PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT

COSTURI TOTALE (mii lei)

40
60

4.686.426

DURATA DE REALIZARE (luni)

12

3. OBSERVAŢII TEHNICE, EVALUĂRI,
RECOMANDĂRI

Revitalizarea activităţii în muzeul Municipal.

Lucrarea se execută cu respectarea normelor privind
restaurarea – consolidarea clădirilor monument.

DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI
(activităţi, cantităţi, etc.)

Până în prezent lucrarea înaintează în condiţii
normale, calitatea acesteia fiind bună, constructorul
respectând întocmai proiectul.

Proiectul este justificat prin faptul că : starea tehnică a
clădirii lasă de dorit, sunt prezente fisuri, igrasia este
într-un stadiu avansat, acoperişul este deteriorat,
instalaţia electrică are o vechime de 50 ani şi
constituie un risc de incendiu, încălzirea clădirii se
face cu sobe, ceea ce este total neeconomic şi nu
asigură climatul necesar obiectelor de muzeu şi
instalaţia de apă- canal are probleme, fapt ce duce la
agravarea igrasiei şi umidităţii.
Lucrările de restaurare şi consolidare se fac în
vederea creării unui climat adecvat obiectelor muzeale
•
•
•
•
•

Consolidarea şi repararea şarpantei.
Consolidare structură de rezistenţă.
Inlocuirea instalaţiei electrice şi realizarea unui
iluminat interior adecvat expoziţiilor.
Refacere instalaţie încălzire centrală şi montare
centrală termică.
Refacere tencuieli interioare şi exterioare,
zugrăveli şi pardoseli.

La terminarea lucrărilor se vor lua măsuri în vederea
îmbunătăţirii activităţilor de la muzeu în scopul punerii
în valoare a investiţiei.
S-a lansat un concurs de soluţii privind amenajarea
celor două curţi ale muzeului, întregul complex fiind
pus în valoare la terminarea inclusive a acestor
amenajări.

III.19. CONSERVARE ªI RESTAURARE
IMOBIL P-ÞA R. FERDINAND I NR. 16 –
CASA DE CULTURÃ A MUNICIPIULUI
CATEGORIA LUCRĂRII
EMITENT
PERSOANĂ DE CONTACT

Investiţii
S.C. Proiect S.A. Tg.
Mureş
Comşa Magdolna
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1. INFORMAŢII DE BAZĂ

După terminarea lucrărilor, se propune deschiderea
unui program cultural de revitalizare a activităţii
specifice.

DEFINIREA PROBLEMEI
Condiţii improprii pentru desfăşurarea activităţilor
specifice casei de cultură.

SCOPUL PROIECTULUI

III.20. MODERNIZARE P-ÞA REGELE
FERDINAND I

Redarea în funcţiune a sălii de spectacole de la Casa
de cultură.

CATEGORIA LUCRĂRII
EMITENT

DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI
(activităţi, cantităţi, etc.)

PERSOANĂ DE CONTACT

Casa de cultură a municipiului nu mai este funcţională
din lipsa surselor de încălzire, precum şi a infiltraţiilor
de apă de la acoperiş

1. INFORMAŢII DE BAZĂ

Proiectul are in vedere :

Uzură în timp a reţelelor din piaţă şi a îmbrăcăminţii
drumului.

•
•
•
•
•

repararea acoperişului;
demontarea şarpantei actuale;
refacerea ei integrală;
montarea unei centrale termice cu instalaţia de
încălzire aferentă;
refacere instalaţie electrică ţi sanitară.

Investiţii
S.C. Artera S.R.L. Cluj
Napoca
Comşa Magdolna

DEFINIREA PROBLEMEI

SCOPUL PROIECTULUI
Modernizarea infrastructurii pieţei.

BENEFICII / BENEFICIARI

DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI
(activităţi, cantităţi, etc.)

Locuitorii municipiului Mediaş.

Proiectul îşi propune :

2. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI (%)
•
•

BUGET LOCAL
PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT

COSTURI TOTALE (mii lei)

•
•

40
60

•

5.274.145

•

DURATA DE REALIZARE (luni)

12

3. OBSERVAŢII TEHNICE, EVALUĂRI,
RECOMANDĂRI
Pe perioada execuţiei se respectă normele privind
clădirile monument.
În vederea realizării acoperişului se vor lua măsuri
suplimentare de securitate şi protecţia muncii.
Se recomandă continuarea proiectului cu mobilarea
sălii de spectacole.

•

înlocuirea reţelelor utilităţilor din zonă;
înlocuirea reţelelor de canalizare pluvială şi
menajeră, lucrări de instalaţii apă potabilă;
lucrări de drumuri – refacerea carosabilului,
înlocuirea asfaltului cu calupuri de piatră pentru
a reda pieţei funcţiunea iniţială de piaţă;
realizarea unei zone de promenadă şi
interzicerea circulaţiei auto în zonă;
stabilirea unui program special pentru
aprovizionarea şi ridicarea gunoiului.

BENEFICII / BENEFICIARI
Toţi locuitorii din piaţă, precum şi cei ai întregului oraş.

2. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI (%)
•

BUGET LOCAL 100
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COSTURI TOTALE (mii lei)

17.624.655

DURATA DE REALIZARE (luni)

24

3. OBSERVAŢII TEHNICE, EVALUĂRI,
RECOMANDĂRI
Pe perioada execuţiei, pot apărea probleme legate de
descoperiri arheologice, zona fiind vechiul târg al
oraşului. Aceste probleme ar putea modifica proiectul
în anumite zone.
Se consideră o lucrare dificilă, realizarea ei trebuie
făcută pe tronsoane fără a afecta pentru mult timp
circulaţia pietonală şi accesul riveranilor.
Se recomandă începerea lucrării când sunt create
toate condiţiile de a putea duce la capăt proiectul
(surse financiare, dotări, posibilităţi de a interveni în
bune condiţii fără a afecta patrimoniul construit din
perimetrul pieţei).
Se va ţine seama de avizul şi recomandările Direcţiei
Monumentelor Istorice, amplasamentul fiind într-o
zonă importantă a rezervaţiei de arhitectură şi
urbanism Mediaş.

III.21. RESTAURARE ªI CONSOLIDARE
IMOBIL P-ÞA R. FERDINAND I NR. 1
CATEGORIA LUCRĂRII
EMITENT
PERSOANĂ DE CONTACT

Investiţii
S.C. Proiect S.A. Tg.
Mureş
Comşa Magdolna

1. INFORMAŢII DE BAZĂ
DEFINIREA PROBLEMEI
Starea de degradare a clădirii prezintă un grad
avansat.

SCOPUL PROIECTULUI
Creşterea atractivităţii turistice în zona centrală a
municipiului şi readucerea vieţii culturale în vatra
cetăţii.

DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI
Clădirea cu nr. 1 din P-ţa R. Ferdinand I este
nominalizată pe lista monumentelor istorice.
Reparaţiile de întreţinere în timp au fost limitate, iar
din cauza unor intervenţii neautorizate, imobilul este
degradat.
În vederea salvării acestui bun de patrimoniu se
impun:
•
•
•

lucrări de restaurare – consolidare specifice la
construcţiile monument;
schimbarea destinaţiei imobilului;
amenajarea unei case a căsătoriilor, cu birouri
care să acorde consiliere tinerilor căsătoriţi,
familiilor cu copii problemă.

BENEFICII / BENEFICIARI
Tinerii căsătoriţi, tinerii care vor să-şi întemeieze o
familie, familiile tinere cu probleme, precum şi toţi
vizitatorii oraşului, comercianţii din zona centrală.

2. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI (%)
•
•

BUGET LOCAL
GRANTURI

13
87

COSTURI TOTALE (mii lei)

148.383,5 Euro

DURATA DE REALIZARE (luni)

20

III.22. REABILITARE ªI MODERNIZARE
UNITATE MEDICO – SOCIALÃ
CATEGORIA LUCRĂRII
EMITENT
PERSOANĂ DE CONTACT

Investiţii
S.C. ASSA Stefănel S.A.
Mediaş
Puşcaş Daniela

1. INFORMAŢII DE BAZĂ
DEFINIREA PROBLEMEI
Lipsa unui spaţiu destinat rezolvării problemelor
sociale şi de sănătate ale cetăţenilor în vârstă.
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SCOPUL PROIECTULUI
Îmbunătătţirea serviciilor de asistenţă socială oferite
persoanelor în vârstă.

DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI
(activităţi, cantităţi, etc.)
Pentru buna funcţionare a unităţii medico - sociale
infiinţată în municipiul Mediaş, prin proiect se propune
reabilitarea si modernizarea imobilului:
•
•

consolidare structură;
reparaţii interioare şi exterioare;
• reparaţii tâmplărie;
• instalaţii şi lucrari de finisaje;
• revizuit acoperis.
şi realizarea de activităţi de asistenţă
specializată.

DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI
(activităţi, cantităţi, etc.)
Prin proiect se propune realizarea de:
•

Lucrări de reparaţii tâmplărie exterioară si
interioară;
• Zugrăveli;
• reparaţii instalaţii electrice, sanitare, termice,
• instalarea unei centrale termice noi,
• dotarea cu mobilier nou.

BENEFICII / BENEFICIARI
Toţi locuitorii oraşului

socială

2. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI (%)
•

BUGET LOCAL

100

COSTURI TOTALE (mii lei)

3.920.013

2. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI (%)
•
•

BUGET LOCAL
BUGETUL DE STAT

COSTURI TOTALE (mii lei)

DURATA DE REALIZARE (luni)

40
60

7.342.738

DURATA DE REALIZARE (luni)

7

III.23. AMENAJARE SALÃ DE
SPECTACOLE A MUNICIPIULUI
CATEGORIA LUCRĂRII
EMITENT
PERSOANĂ DE CONTACT

Investiţii
S.C. Arhicon S.R.L.
Puşcaş Daniela

1. INFORMAŢII DE BAZĂ
DEFINIREA PROBLEMEI
Lipsa unei sali de spectacole pentru locuitorii orasului

SCOPUL PROIECTULUI
Reabilitarea sălii de spectacole de lângă Hotelul
Central

4

III.24. ADÃPOST DE NOAPTE ªI
ASISTENÞÃ DE REINSERÞIE PENTRU
PERSOANELE FÃRÃ ADÃPOST DIN
MEDIAª, JUDEÞUL SIBIU
SCOPUL PROIECTULUI:
Proiectul are drept scop realizarea unui ADĂPOST DE
NOAPTE pentru persoanele fără domiciliu şi
dezvoltarea unui sistem de servicii de reinserţie pentru
aceştia.

GRUPURILE ŢINTĂ:
Grupul ţintă este reprezentat de persoanele fără
adăpost. Acestea vor fi primite în adăpostul de noapte
şi li se vor acorda servicii de urgenţă: deparazitare,
sprijin sanitar şi medical, igienă personală, hrană,
haine de schimb şi un pat pe timpul nopţii. Pentru cei
ce vor solicita acest lucru vor fi livrate servicii de
reinserţie, respectiv procurarea documentelor de
identitate, anchete sociale pentru înscrierea în diferite
sisteme de protecţie socială, asistenţă pentru relaţia
cu diferite instituţii, etc.
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ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE ÎN PROIECT:
•
•
•
•
•
•

Selecţia şi formarea personalului;
Selecţia antreprenorului şi furnizorilor de servicii
şi echipamente;
Reabilitarea şi dotarea clădirii în care va
funcţiona adăpostul;
Livrarea de servicii socio-medicale către grupul
ţintă;
Realizare manuale de bună practică şi
distribuire;
Conferinţe de vizibilitate.

NUMĂRUL ESTIMAT DE BENEFICIARI:
•

15 PERSOANE / LUNĂ

Proiectul va reduce marginalizarea grupului de
persoane vulnerabile, le va asigura servicii complexe
de îngrijire în cadrul adăpostului, din categoria
asistenţei sociale de urgenţă.
■

Rezultate estimate pe perioada derulării proiectului:
•
•
•
•
•
•
•

Clădirea va fi reabilitată şi dotată.
Adăpostul de noapte va deveni operaţional.
15 beneficiari asistaţi pe lună.
250 de manuale de bună practică tipărite şi
distribuite.
3 conferinţe de vizibilitate realizate.
13 persoane angajate în servicii sociale.
10
persoane
instruite
pentru
livrarea
profesională de servicii sociale.

SURSE DE FINANŢARE:
PRIMĂRIA MEDIAŞ:

32.000 EURO (26,906%)

FONDURI PHARE:

86.930,23 EURO (73,093%)

COSTUL TOTAL AL PROIECTULUI: 118.931 EURO

