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I. ELEMENTE INTRODUCTIVE 
 
Funcția de Administrator Public este reglementată de Legea 215/2001, cap. VIII, art. 112, 
fiind subordonată Consiliului Local, ca for legislativ și Primarului, ca for executiv. 
 
În baza contractului de management și a fișei postului și prin dispoziții exprese, 
administratorului public i se pot delega, de către Primar, atribuții ce țin de managementul 
public al UAT și al entităților subordonate, chiar și statutul de ordonator de credite. 
  
La Aiud, funcția de administrator public a fost introdusă în schema de personal în anul 
2012 și a fost ocupată începând din anul 2013. Personal, ocup această funcție începând 
din luna august 2016. 
 
II. PERIOADA DE REFERINŢĂ 
 
Materialul de față constituie o prezentare generală a activității administratorului public 
pentru anul 2017, conținând extrase din documentele primare, note, informări, rapoarte 
periodice, referate, planuri de măsuri, alte documente întocmite, inițiate sau coordonate 
de administratorul public. 
 
III. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE 
 
În cadrul perioadei de referință, s-au selectat activitățile principale ce țin de management, 
organizarea muncii, resurse umane, strategie și planificare, coordonare, urmărire și 
control. Unele dintre activitățile desfășurate au produs efecte imediate, iar alte activități au 
efecte directe sau indirecte pe un orizont de timp. 
 
A. În ceea ce privește atragerea de fonduri nerambursabile, am identificat oportunități 
menite să ajute Municipiul Aiud în vederea dezvoltării. În calitate de administrator public, 
m-am implicat în elaborarea documentațiilor necesare, efectuarea de studii la nivel de 
comunitate, pregătirea documentelor pentru depunerea proiectelor în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Programul Operațional Capacitate 
Administrativă (POCA 2014-2020), precum și în coordonarea depunerii proiectelor pe 
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020. 
 
Astfel, în anul 2017, Municipiul Aiud a depus, în parteneriat sau în calitate de beneficiar, 
următoarele proiecte. 
 

1. TITLUL PROIECTULUI 1: „MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 107 I: AIUD 
(DN1) - AIUDUL DE SUS - RÂMEŢ - BRĂDEŞTI - GEOGEL - MĂCĂREŞTI - 
BÂRLEŞTI - IZBITA - COLEŞENI - BUCIUM SAT - DN 74 (CERBU)” 
 

În ședința extraordinară din 09.01.2017 s-au adoptat: 
- HCL nr. 2/09.01.2017 prin care s-a aprobat Acordul de parteneriat  încheiat între UAT 
Județul Alba - lider de proiect și UAT Municipiul Aiud – partener 2, UAT Comuna Bucium 
– partener 3, UAT Comuna Mogoș - partener 4, UAT Comuna Ponor – partener 5 și UAT 
Comuna Rîmeț - partener 6, în vederea promovării și implementării Proiectului 
“Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – 
Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea 
Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu) ” în cadrul 
Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea 
mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-
T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte POR 2016/6/6.1/1/2; 



- HCL nr. 3/09.01.2017 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economică faza Studiu 
de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare drum județean 
DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești 
Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – 
Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” în  vederea depunerii spre finanțare în 
cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. 
 
Conform Anexei 3 la HCL nr. 3/09.01.2017  valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) este 
de 188.150.369,29 lei, echivalent 41.651.990,39 euro, din care C+M (inclusiv TVA) este 
de  163.548.755,42 lei, echivalent 36.205.781,72 euro. 
 
Acordul de parteneriat aprobat prin HCL 2/09.01.2017 a fost semnat electronic de către 
Primarul Municipiului Aiud în data de 11.01.2017 și retransmis în aceeași dată Consiliului 
Județean Alba în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte POR 
2016/6/6.1/1/2.  
 
În data de 12.01.2017 a fost redepus la finanțare proiectul: „MODERNIZARE DRUM 
JUDEŢEAN DJ 107 I: AIUD (DN1) - AIUDUL DE SUS - RÂMEŢ - BRĂDEŞTI - GEOGEL - 
MĂCĂREŞTI - BÂRLEŞTI - IZBITA - COLEŞENI - BUCIUM SAT - DN 74 (CERBU)”  
Nr. de înreg. al solicitării: cod SMIS 108707 
Data depunerii: 12.01.2017 
Valoare totală proiect: 188,150,369.29 lei 
Eligibil proiect: 187,743,238.12 lei 
Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana și Guvernul României 
Moneda: lei 
Curs de schimb: 4.5172 lei/euro 
Dată curs de schimb: 03.01.2017  
 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a zonelor 
rurale și urbane din județul Alba situate în proximitatea rețelei TEN-T de baza prin 
modernizarea drumului Județean DJ 107I pe traseul Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeț 
- Brădești – Geogel – Măcărești – Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – 
Mogoș - Valea Alba – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN74 
(Cerbu), în conformitate cu practicile și politicile Uniunii Europene și în contextul Axei 
Prioritare 6 a Programului Operațional Regional. 
 
Drumul județean 107 I va contribui, pe termen mediu, la facilitarea deplasării populației și 
mărfurilor în zona deservită direct de drum, dar și accesul direct la rețeaua TEN-T de bază, 
la facilitarea accesului populației la servicii publice de educație, sănătate, transport, 
telecomunicații, intervenții în situații de urgență, la revitalizarea activităților socio-
economice, inclusiv a turismului, la creșterea mobilității forței de muncă și crearea de noi 
oportunități de locuri de muncă, determinând o dezvoltare durabilă a zonei. 
 
Obiectiv specific 1 - Modernizarea a 78,420 km de drum județean pe tronsonul 0+000 km 
– 78+420 km al DJ 107I. Modernizarea DJ 107I pe distanta de 78,420 km, situat pe 
teritoriul a 5 UAT - uri din județul Alba (UAT Municipiul Aiud, UAT Comuna Râmeț, UAT 
Comuna Mogoș, UAT Comuna Ponor, UAT Comuna Bucium) va contribui la creșterea 
gradului de accesibilitate a acestor zone (urbane si rurale) la rețeaua TEN-T de baza, 
contribuind astfel la atingerea obiectivului general al proiectului.   
 
Obiectiv specific 2 - Deservirea unui număr de 29.756 de locuitori de către drumul județean 
DJ 107 I modernizat, care asigură accesul la coridoarele TEN-T. Populația de 29.756 de 
locuitori aflați pe teritoriul celor 5 UAT - uri din județul Alba (UAT Municipiul Aiud, UAT 
Comuna Râmeț, UAT Comuna Mogoș, UAT Comuna Ponor, UAT Comuna Bucium) 



traversate de DJ 107I va beneficia de avantajele accesului la coridoarele TEN-T, oferit de 
modernizarea drumului județean menționat.   
Rezultate: 

→ Lungime pistă simplă (cu un sens) de biciclete construite/modernizate  - 6.7 km 
→ Suprafața trotuare/trasee pietonale modernizate/realizate  - 12,610 mp 
→ Stații transport public și alveole construite/modernizate – 21 
→ Categorii de elemente suplimentare destinate siguranței circulației (parapeți de 

protecție – 27,545 m.l., semnalistică verticală – 446 buc., semnalistică cu 
avertizare luminoasă pentru treceri de pietoni – 21 buc., borne kilometrice - 79 
buc., borne hectomeatrice - 706 buc.) 

→ 16 poduri reabilitate/construite. 
 
Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare: 
I.1. Pregătirea documentației tehnico-economice necesară proiectului de investiții; 
I.2. Obținerea avizelor, autorizațiilor, alte documente; 
I.3. Elaborarea cererii de finanțare; 
 
Activități propuse și realizate (parțial) după depunerea cererii de finanțare: 
II.2. Etapa precontractuală - depunerea anexelor obligatorii şi soluționarea observațiilor 
rezultate în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, în termenul indicat de către 
Organismul Intermediar; 
II.3. Încheierea contractului de finanțare 
II.4. Elaborarea PT; 
II.5. Managementul proiectului: desemnarea echipei de implementare a proiectului; 
asigurarea managementului proiectului; asigurarea corespondenței cu Organismul 
Intermediar/ Autoritatea de Management; colaborarea intre parteneri. 
II.6. Organizarea achizițiilor publice; 
II.7. Managementul execuției investiției şi administrarea contractului de execuție; 
II.8. Execuția lucrărilor; 
II.9. Execuția lucrărilor de deviere rețele electrice; 
II.10. Servicii de supraveghere a lucrărilor prin diriginți de șantier autorizați; 
II.11. Asistență tehnică proiectant; 
II.12. Recepția lucrărilor; 
 
II.13. Activitatea de informare și publicitate;  
II.14. Auditarea proiectului; 
II.15. Monitorizare şi raportare - întocmirea rapoartelor tehnice şi financiare intermediare 
şi finale; 
II.16. Activitatea de solicitare cerere de plată și/sau rambursare a cheltuielilor proiectului; 
II.17. Activitatea de întocmire și depunere a cererii de rambursare finale.  
 
Prin HCL nr. 84 din 10 aprilie 2017 s-a aprobat proiectul “Modernizare drum județean DJ 
107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus -Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun 
– Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – 
Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Operațional Regional   2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea 
mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-
T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, acordul de 
parteneriat nr. 412 din 09.01.2017 şi cheltuielile legate de proiect. 
UAT Județul Alba are calitatea de Lider de proiect (Partener 1), iar UAT Municipiul Aiud 
are calitatea de Partener 2. 
 



Prin urmare cofinanțarea proiectului este asigurată de către Consiliul Județean Alba 
(Partener 1), şi Municipiului Aiud (Partener 2), iar valorile contribuțiilor partenerilor, 
menționate în acordul de parteneriat aprobat prin HCL nr. 84 din 10 aprilie 2017, sunt: 

→ Lider de parteneriat (Partener 1) - Consiliul Județean Alba: 
→ Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile :          3.499.646,52 lei  -   1,86% 
→ Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile:          405.772,48 lei  - 99,67% 
→ Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului:  3.905.419,00 lei  -   2,08%  
→ Partener 2 -  Municipiul Aiud: 

→ Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile :         255.218,24 lei  - 0,14%  
→ Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile:          1.358,69 lei  - 0,33%  
→ Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 256.576,93 lei  - 0,14% 

 
Proiectul „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - 
Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș 
- Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)”, 
redepus în cadrul apelului de proiecte POR 2016/6/6.1/1/2 a fost acceptat la finanțare. 
 
Contractul de finanțare a fost înregistrat cu nr.139/28.06.2017. 
 
Până la sfârșitul anului 2017 nu au fost efectuate cheltuieli pentru acest proiect din bugetul 
local al Municipiului Aiud, deoarece documentația tehnică și avizele necesare au fost 
achitate de către Consiliul Județean Alba în calitate de lider de parteneriat (Partener 1). 
 
 

2. TITLUL PROIECTULUI: ’’ECO AGREMENT AIUD - ZONE DE AGREMENT 
AVRAM IANCU ȘI ECATERINA VARGA’’ 
 

În data de 18.09.2017 s-a depus a doua cerere de finanțare pentru proiectul ”ECO 
AGREMENT AIUD – ZONE DE AGREMENT AVRAM IANCU ȘI ECATERINA VARGA” 
Nr. de înreg. al solicitării: cod SMIS 116066 
Data depunerii: 18.09.2017 
Codul apelului în MySMIS: POR/133/5/2/Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și 
suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul 
București  
Valoare totală proiect: 5,885,135.47 lei 
Eligibil proiect: 5,791,406.31 lei 
Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana și Guvernul României 
Moneda: lei 
Curs de schimb: 4,5129 lei/euro (menționat în Ghidul solicitantului- condiții specifice, 
aferent apelurilor de proiecte POR/2017/5/5.2/2 – BI și POR/2017/5/5.2/2 – 7 Regiuni - 
versiunea 14 martie 2017) 
 
Obiective: 
Obiectivul general al proiectului: 
Reconversia și refuncționalizarea durabilă a terenurilor degradate, vacante și neutilizate 
din municipiul Aiud, județul Alba, în vederea creșterii calității spațiului public urban și a vieții 
locuitorilor și îmbunătățirii factorilor de mediu principali. 
 
Obiective specifice: 
1. Amenajarea a două zone publice de agrement și recreere din municipiul Aiud, unitate 
administrativ-teritorială cu 26.318 de locuitori, exploatând potențialul a doua terenuri 
degradate și neutilizate în suprafață totală 10.739 mp precum și modernizarea 
străzii de acces Avram Iancu în suprafață de 2.243 mp, în 26 luni de la startul lucrărilor de 
execuție. 



2. Creșterea cu 3,3 ha a zonelor verzi ale Municipiului Aiud, față de cele 29 ha curente, 
respectiv de la 11,02 mp zona verde/cap de locuitor la 11,39 mp zonă verde/cap de locuitor 
și îmbunătățirea bioarhitecturii ambientale locale specifice spațiilor publice consumate de 
cetățeni și vizitatori, în 26 luni de la startul lucrărilor de execuție. 
3. Dotarea spațiilor publice de agrement și recreere într-o manieră modernă, eco-eficientă 
și protectivă, accesibilă publicului larg și cu dizabilități diverse cu următoarele categorii de 
mobilier urban: 48 buc. bănci – bancă stradală de lemn, 19 buc. coș de gunoi – coș stradal, 
colectare selectivă cu 3 sau 4 recipiente, 6 buc. suport pentru bicicletă, 5 buc. cișmea apă 
potabilă,1 ecran de proiecție, 1 zonă de labirint, 1 pistă role și patinoar, 1 scenă, 1 pistă 
skate, 1 pistă bicicliști, 1 loc de joacă pentru copii, 1 sistem artezian , în 26 luni de la startul 
lucrărilor de execuție. 
 
Rezultate: 
1. Două zone publice de agrement și recreere din municipiul Aiud, unitate administrativ 
teritorială cu 26.318 de locuitori, amenajate prin exploatarea potențialului a două terenuri 
degradate și neutilizate în suprafață totală 10.739 mp precum și strada de acces Avram 
Iancu modernizată în suprafață de 2.243 mp, în 26 luni de la startul lucrărilor de execuție; 
2. Suprafața zonelor verzi ale municipiului Aiud crescută cu 3,3 ha, de la 29 ha, respectiv 
zona verde/cap de locuitor crescută de la 11,02 mp la 11,39 mp și bioarhitectura locală 
specifică spațiilor publice consumate de cetățeni și vizitatori îmbunătățită, în 26 luni de la 
startul lucrărilor; 
3. Spații publice de agrement și recreere dotate într-o manieră modernă, eco-eficientă și 
protectivă, accesibilă publicului larg și cu dizabilități diverse cu următoarele categorii de 
mobilier urban: 48 buc. bănci – banca stradală de lemn, 19 buc. coș de gunoi – coș stradal, 
colectare selectivă cu 3 sau 4 recipiente, 6 buc. suport pentru bicicletă, 5 buc. cișmea apă 
potabilă,1 ecran de proiecție, 1 zonă de labirint, 1 pistă role și patinoar, 1 scenă, 1 pista 
skate, 1 pista bicicliști, 1 loc de joacă pentru copii, 1 sistem 
artezian , în 26 luni de la startul lucrărilor de execuție; 
4. - suprafață spații verzi create (mp) - 10739 mp 
    - străzi urbane create, modernizate, reabilitate realizate prin proiect (mp și ml)  - 2243 
mp, respectiv 160 ml – suprafață spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane - 
12982 mp. 
 
Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare: 
Activitatea 1.  

→ Subactivitatea 1.1. Identificarea necesităților și oportunităților, elaborarea Cererii 
de finanțare; 

→ Subactivitatea 1.2. Pregătirea, avizarea și însușirea documentației tehnico-
economice, faza Studiu de Fezabilitate (S.F.). 

→ Activități propuse după depunerea cererii de finanțare: 
Activitatea 2. Activitatea de contractare a proiectului și pregătire a proiectului tehnic  

→ Subactivitatea 2.1. Încheierea contractului de finanțare; 
→ Subactivitatea 2.2 Activitatea de obținere avize/acorduri/AC și pregătirea PT. 

Activitatea 3. Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție, precum și încheierea 
contractelor cu operatorii economici; 

→ Subactivitatea 3.1. Pregătirea documentațiilor de achiziție; 
→ Subactivitatea 3.2. Achiziție servicii de proiectare și asistență tehnică din partea 

Proiectantului; 
→ Subactivitatea 3.3. Achiziție lucrări, dotări, mobilier și echipamente; 
→ Subactivitatea 3.4. Achiziție dirigenție de șantier; 
→ Subactivitatea 3.5. Achiziție servicii informare și publicitate; 
→ Subactivitatea 3.6. Achiziție servicii audit. 

Activitatea 4. Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și 
managementul proiectului 

→ Subactivitatea 4.1. Monitorizarea contractelor de achiziție; 



→ Subactivitatea 4.2 Managementul proiectului. 
Activitatea 5. Realizarea investiției de bază 

→ Subactivitatea 5.1 Execuția lucrărilor de investiții. 
Activitatea 6. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier 

→ Subactivitatea 6.1. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de 
șantier. 

Activitatea 7. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor 
contractului de finanțare; 

→ Subactivitatea 7.1. Raportarea privind progresul proiectului. 
Activitatea 8. Activitatea de informare, publicitate și promovare a proiectului; 

→ Subactivitatea 8.1. Informare, publicitate și promovare în cadrul proiectului. 
Activitatea 9. Auditarea proiectului 

→ Subactivitatea 9.1 Auditul financiar al proiectului. 
Activitatea 10. Recepția finală a obiectivului de investiții. Întocmirea și depunerea cererii 
de rambursare finale 

→ Subactivitatea 10.1. Recepția finală a obiectivului de investiții. 
Proiectul este în faza de evaluare 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI 

1. Valoarea totală (INV) , inclusiv TVA (mii lei) 

( în prețuri - luna iunie 2017, 1 euro = 4,5129 lei) = 5.824,91309 mii lei 
din care : 
       - construcții-montaj ( C+M)                       = 4.396,03678 mii lei 

2. Eșalonarea investiției  (INV/C+M) 

→ anul I   = 1.495,06153/1.128,31690 mii lei 
→ anul II  = 2.360,35996/1.781,35309 mii lei 
→ anul III = 1.969,49160/1.486,36679 mii lei 

 
3. Durata de realizare (luni) 
 33 luni 
Indicatorii și rezultatele proiectului 

1. Indicatori POR: 
Indicator de rezultat: 

→ Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane: 12.982,00 mp; 
→ Suprafață spații verzi create (mp): 10.739,00 mp. 

Indicator output: 
→ Străzi urbane create, modernizate, reabilitate, realizate prin proiect (mp): 

2.243,00 mp; 
→ Străzi urbane create, modernizate, reabilitate, realizate prin proiect  (ml): 160,00 

m liniari. 
2. Indicator proiect 

→ Suprafață spații verzi create (mp): 10.739,00 mp 
→ Străzi urbane create, modernizate, reabilitate, realizate prin proiect (mp): 

2243,00 mp; 
→ Străzi urbane create, modernizate, reabilitate, realizate prin proiect  (ml): 160,00 

m liniari. 
Sursele de finanțare : 
Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:          5.885.135,47 lei 
Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA                     93.729,16 lei 
Valoarea totală eligibilă             5.791.406,31 lei 

 
Contribuția proprie, din care:            209.557,29 lei 
Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, 



inclusiv TVA aferent                                  115.828,13 lei 
Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, 
inclusiv TVA aferent                    93.729,16 lei  
Asistența financiară nerambursabilă solicitată:        5.675.578,18 lei 
 
Proiectul este în evaluare. 
 

3. TITLUL PROIECTULUI: „RESPECT PENTRU BUNICII COMUNITĂȚII AIUDENE” 
a fost depus la finanțare sub coordonarea domnului Liviu Florea – Administrator 
public  Municipiul  Aiud în data de 04.09.2017 în parteneriat ( Municipiul Aiud – 
partener 1- are calitatea de lider de proiect, iar Asociația ”Serviciul de Ajutor Maltez 
în România”- partener 2- are calitatea de partener) 

Nr. de înreg. al solicitării: cod SMIS 116236 
Data depunerii: 04.09.2017 
Codul apelului în MySMIS: POR/98/8/3/Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale 
și titlul P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice 
Valoare totală proiect: 3.691.975,15 lei, din care:  

→ 2.021.405,04 lei  aferent  (Partener 1 - lider de proiect) - Municipiului Aiud; 
→ 1.670.570,11 lei aferent” (Partener 2) - Asociației ”Serviciul de Ajutor Maltez în 

România. 
o Eligibil proiect: 3,626,525.15 lei, din care: 

→ 1,972,615.04 lei  aferent  (Partener 1 - lider de proiect) - Municipiului Aiud; 
→ 1,653,910.11 lei aferent (Partener 2) - Asociației ”Serviciul de Ajutor Maltez în 

România. 
  Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana și Guvernul României 
  Moneda: lei 
  Curs de schimb: 4.5172 lei/euro – (menționat în Ghidul solicitantului- condiții 
specifice P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice - versiunea 26.06.2017) 
  Dată curs de schimb: -  
 
Obiectivul general al proiectului: 
Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru grupul vulnerabil persoane 
vârstnice În municipiul Aiud prin înființarea unui centru de zi, a unei unități de îngrijire la 
domiciliu și a unei cantine sociale. 
Obiective specifice: 
1. Înființarea unui centru de zi pentru persoanele vârstnice, până la sfârșitul perioadei de 
implementare a proiectului; 
2. Înființarea unei cantine sociale pentru persoanele vârstnice sărace, până la sfârșitul 
perioadei de implementare a proiectului; 
3. Înființarea unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice până la sfârșitul 
perioadei de implementare a proiectului. 
Rezultate: 
Componenta 1 
1. număr beneficiari persoane vârstnice deservite de centrul de zi – 500 
2. număr de beneficiari persoane vârstnice deservite de cantina socială - 100 
3. număr de beneficiari persoane vârstnice deservite de unitatea de îngrijire la domiciliu - 
50 
 
Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare: 

→ Activitatea de întocmire a documentațiilor tehnice necesare depunerii 
proiectului; 

→ Activitatea de consultanță în elaborarea cererii de finanțare; 
→ Activitatea de obținere acorduri, avize. 

 
Activități propuse după depunerea cererii de finanțare: 



→ Activitatea de semnare a contractului de finanțare; 
→ Activitatea de întocmire a proiectului tehnic; 
→ Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție, precum și încheierea 

contractelor cu operatorii economici; 
→ Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și management 

de proiect; 
→ Activitatea de execuție a lucrărilor și dotarea clădirii; 
→ Activitatea de prestare a serviciilor de asistența tehnică și dirigenție de șantier; 
→ Activitatea de raportare în cadrul proiectului; 
→ Activitatea de solicitare cerere de plată și/sau rambursare a cheltuielilor 

proiectului; 
→ Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului; 
→ Activitate de plată a comisioanelor, taxelor, cotelor legale. 

 
Proiectul este în evaluare. 
 

4. TITLUL PROIECTULUI: ”ECHILIBRU SOCIAL PRIN ABORDARE INTEGRATĂ 
LA AIUD” – a fost depus la finanțare sub coordonarea domnului Liviu Florea – 
Administrator public  Municipiul  Aiud 
Cod proiect: 114849 

Data depunerii: 22.06.2017 
Identificarea sprijinului solicitat: POCU/138/4/1/Reducerea numărului de comunității 
marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care 
populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul 
comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri 
integrate /1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație 
aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma 
reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie 
și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate  
Sursa de finanțare: Uniunea Europeană 
Obiectul proiectului 
 
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului îl reprezintă reducerea numărului de persoane 
aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 4 comunități marginalizate din Municipiul 
Aiud, județul Alba, prin implementarea de măsuri integrate. 
Valoarea totala (lei) : 19,285,713.74 
Valoare eligibila (lei): 19,285,713.74 
Valoarea nerambursabilă (lei): 19,285,713.74 
Ajutor de stat/minimis : Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) în 
Comunitățile marginalizate în care exista populație aparținând minorității rome 
 

5. TITLUL PROIECTULUI: ”AIUD - ACȚIUNI INTEGRATE UTILE DEZVOLTĂRII” -  
a fost depus la finanțare sub coordonarea domnului Liviu Florea – Administrator 
Public  Municipiul Aiud 

Cod proiect: 114857  
Data depunerii: 23.06.2017 
Identificarea sprijinului solicitat: POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și 
combaterea sărăciei 
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei 
forme de discriminare 
Prioritatea de investiții 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum 
ar fi romii 
Obiectivul specific 4.2:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de 
măsuri integrate 



Sursa de finanțare: Uniunea Europeană 
Obiectul proiectului 
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului ́ AIUD - Acțiuni Integrate Utile Dezvoltării´ concordă 
cu obiectivul specific 4.2 și anume: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 
sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin 
implementarea de măsuri integrate, pentru membrii comunitarii marginalizate din Cartierul 
Micro, str. Axente Sever, mun. Aiud, jud. Alba. 
Valoarea totala (lei) : 25,988,085.09 
Valoare eligibila (lei): 25,988,085.09 
Valoarea nerambursabilă (lei): 25,988,085.09 
Ajutor de stat/minimis: Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) în comunitățile 
marginalizate. 
 

1. TITLUL PROIECTULUI 6: ”INTEGRITATEA – CONDIȚIE ESENȚIALĂ PENTRU 
O ADMINISTRAȚIE EFICIENTĂ” a fost depus la finanțare sub coordonarea 
domnului Liviu Florea – Administrator Public  Municipiul Aiud 

Cod proiect: 117934  
Data depunerii: 10.10.2017 
Identificarea sprijinului solicitat: Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 
2014-2020, 
 Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente 
Operațiunea: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor 
publice 
Componenta 1: CP1/2017 - Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la 
nivelul autorităților si instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate 
Sursa de finanțare: Uniunea Europeană 
Obiective proiect 
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
Obiectiv general: Creșterea integrității și reducerea vulnerabilităților la corupție în cadrul 
UAT Primăria Municipiului Aiud, prin dezvoltarea și aplicarea unui mecanism eficient de 
prevenire a corupției sprijin pentru implementarea măsurilor anticorupție reglementate de 
legislație și monitorizate SNA, precum și prin îmbunătățirea cunoștințelor/competențelor 
personalului instituției în domeniul eticii integrității. 
Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Obiectiv Specific 1: Dezvoltarea unui mecanism eficient de prevenire a corupției în 
cadrul unității administrativ-teritoriale Primăria Municipiului Aiud, prin elaborarea și/sau 
actualizarea a minimum 7 proceduri de sistem/operaționale privind indicatorii anticorupție, 
în concordanță cu Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020. 
2. Obiectiv Specific 2: Implementarea mecanismului de prevenire a corupției la nivelul UAT 
Municipiul Aiud, prin dispoziție de primar, cu ajutorul unui manual de implementare 
elaborat în cadrul proiectului. 
3. Obiectiv Specific 3: Instruirea si certificarea a 30 de persoane, însemnând personal de 
conducere și de execuție din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, prin intermediul unui curs 
de formare pe tematici privind importanța eticii și integrității în instituția publică. 
 
Activități: 
Activitatea 1- Managementul proiectului 
Activitatea 2- Informare și publicitate 
Activitatea 3 - Dezvoltarea și aplicarea unitară a unui mecanism eficient de prevenire a 
corupției în cadrul instituției 
Activitatea 4 - Organizarea unui curs privind importanța eticii, integrității, prevenirii corupției 
în instituțiile publice 
Activitatea 5.- Elaborarea si diseminarea unui Raport de buna practica privind mecanismul 
si procedurile implementate în cadrul proiectului  
Valoarea totala (lei) : 299,750.39  



Valoare eligibila (lei): 299,750.39– ( buget eligibil 100%) 
Valoarea nerambursabilă (lei): 293,755.34 
Valoare contribuție proprie(lei):   5,995.05 
Durata proiectului: 16 luni 
 

6. TITLUL PROIECTULUI: PERFORMANȚĂ ȘI EFICIENȚĂ ÎN ADMINISTRAȚIE 
PRIN IMPLEMENTAREA UNUI MANAGEMENT COMPETITIV -  a fost depus la 
finanțare sub coordonarea domnului Liviu Florea – Administrator Public  Municipiul 
Aiud 

MUNICIPIUL AIUD este lider de parteneriat al parteneriatului dintre MUNICIPIUL AIUD  și 
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSPARENȚĂ 
Cod proiect: 119560  
Data depunerii: 29.11.2017 
Identificarea sprijinului solicitat: Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-
2020, Obiectiv Specific 2.1, Cererea de proiecte POCA/209/2/1  
Componenta 1: CP6/2017-Sprijinirea autorităților şi instituțiilor publice locale din regiunile 
mai puțin dezvoltate să implementeze managementul calității în concordanță cu Planul de 
acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității 
Axa Prioritara: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente 
Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală 
ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP 
Sursa de finanțare: Uniunea Europeană 
Obiectiv general:  
Implementarea unui sistem de management al calității si performanței integrat și eficient, 
prin autoevaluarea CAF, standardizarea proceselor de lucru, recertificarea ISO:9001 și 
dezvoltarea abilităților personalului din cadrul UAT Primăriei Municipiului Aiud, în vederea 
optimizării proceselor orientate către beneficiari, în concordanță cu SCAP. 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Obiectiv Specific 1: Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calității și 
performanței la nivelul UAT Primăriei Municipiului Aiud prin aplicarea instrumentului de 
autoevaluarea CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare/ Common Assesment Framework), 
elaborarea unui instrument de monitorizare a utilizării managementului calității și obținerea 
recertificării ISO 9001. 
2. Obiectiv Specific 2: Organizarea de acțiuni de identificare a bunelor practici și 
networking între instituții publice locale cu atribuții similare, în scopul introducerii de 
sisteme și standarde comune în administrația publică locală în concordanță cu OS 2.1 și 
implicit în vederea promovării bunelor practici în domeniul managementului calității, pentru 
optimizarea proceselor orientate către beneficiari. 
3. Obiectiv Specific 3: Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților a 30 de persoane, însemnând 
personal din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, prin participarea la cursuri de formare 
profesională pe teme specific de interes precum managementul calității și managementul 
performanței, în vederea sprijinirii măsurilor și acțiunilor de OS2.1 și implicit de proiect 
pentru optimizarea proceselor orientate către beneficiari. 
 
Activități: 
Activitatea 1 – Management de proiect 
Activitatea 2 - Informare și publicitate proiect 
Activitatea 3. Extinderea și implementarea unui sistem unitar de management al calității și 
performanței la nivelul UAT Primăriei Municipiului Aiud 
Activitatea 4. Schimb de experiență și networking cu autorități/instituții publice cu atribuții 
similare 
Activitatea 5. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din Primăria Municipiului 
Aiud pe teme specifice de interes 
Activitatea 6. Elaborare raport de bună practică privind instrumentele create în cadrul 
proiectului 



 
Valoarea totala (lei) : 421,895.84, din care:  

→ Municipiul Aiud: 221,487.87 lei 
→ Asociația Română Pentru Transparență: 200,407.97 lei 

 
Valoare eligibila (lei):  

→ Municipiul Aiud: 221,487.87 lei 
→ Asociația Română Pentru Transparență: 200,407.97 lei 

 
Valoarea nerambursabilă (lei):  

→ Municipiul Aiud: 217,058.08 lei 
→ Asociația Română Pentru Transparență: 196,399.78 lei 

 
Valoare contribuție proprie(lei):    

→ Municipiul Aiud: 4,429.79 lei 
→ Asociația Română Pentru Transparență: 4,008.19 lei 

 
Durata proiectului: 16 luni 
 

Ca urmare a aprobării prin HCL a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru UAT 
Municipiul Aiud, pentru a putea fi utilizat ca documentație suport pentru realizarea de 
măsuri/ proiecte de investiți, acesta a fost evaluat din punct de vedere al impactului asupra 
mediului. 

Agenția pentru Protecția Mediului Alba a emis Decizia privind etapa de încadrare nr. 
9634/18.11.2017, conform căreia ”P.M.U.D. pentru UAT Municipiul Aiud nu necesită 
evaluare de mediu, nu necesită evaluare adecvată și se adoptă fără aviz de mediu.” 

1. Existența documentului strategic ”Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru UAT 
Municipiul Aiud” reprezintă criteriul fundamental pentru finanțarea proiectelor care 
vizează îmbunătățirea mobilității cetățenilor la nivel urban prin intermediul POR 2014 
– 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2 ”Reducerea 
emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană 
durabilă”. În cadrul PMUD pentru UAT Municipiul Aiud s-a identificat oportunitatea 
depunerii unei cereri de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte O.S. 3.2 vizând 
eficientizarea transportului public de călători pe raza UAT și adoptarea unei soluții care 
să conducă la reducerea poluării generate de transportul public de călători actual.  

În acest sens s-a încheiat contractul de servicii nr. 23637/29.11.2017 cu S.C. Green 
Business S.R.L. București pentru scrierea documentației tehnice Tema de proiectare 
– ”Transport public ecologic în Municipiul Aiud”. După etapa de documentare, 
colectare a datelor, identificare în teren a situației actuale și preconizate, prestatorul a 
elaborat documentația care a fost predata și recepționată conform Procesului-verbal 
de recepție nr. 25437/22.12.2017. Valoarea estimată necesară realizării unei investiții 
pe baza unui proiect având ca obiectiv transportul public ecologic în Municipiul Aiud 
este de aproximativ 10 milioane de euro, care ar putea fi obținută prin accesarea unei 
finanțări nerambursabile prin apelurile de proiecte specifice POR 2014 – 2020, Axa 
prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2 ”Reducerea emisiilor de 
carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. 

Principalele obiective ale investiției propuse sunt reorganizarea sistemului de transport 
public prin: 

→ achiziționarea a 12 autobuze ecologice; 



→ construirea unui depou pentru gararea, exploatarea și mentenanța flotei de 
autobuze; 

→ 4 stații de încărcare a autobuzelor și două stații de încărcare pentru automobile 
electrice; 

→ modernizarea celor 118 stații de călători, iar acolo unde spațiul permite, crearea 
de adăposturi pentru călători;  

→ crearea de trasee pietonale în zona centrală; 

→ realizarea de piste destinate circulației bicicletelor, precum și înființarea unui 
punct de închiriere biciclete; 

→ implementarea unui sistem integrat de management al sistemului de transport 
public (e-tiketing, monitorizare video și informare în timp util); 

→ consultanță pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public în 
conformitate cu Regulamentul CE nr. 1370/2007. 

Documentația ”Tema de proiectare” stă la baza inițierii procedurii de achiziție publică de 
servicii pentru elaborarea documentației tehnico-economice ”Studiu de fezabilitate cu 
elemente de DALI” și a consultanței pentru elaborarea cererii de finanțare. Pentru 
îndeplinirea condițiilor specifice din Ghidul solicitantului POR, este necesară și elaborarea 
documentațiilor tehnice în vederea identificării și înscrierii în domeniul public a unor 
terenuri necesare pentru implementarea proiectului (locație depou, străzi pe care circulă 
transport public de călători, locații stații de încărcare autobuze ecologice). 

 
În ceea ce privește promovarea municipiului Aiud, am propus o abordare sistematică 
a unor demersuri menite să promoveze Aiudul în rândul vizitatorilor, turiștilor și mediului 
de afaceri. 
 
În ceea ce privește domeniul social și medical, am propus, susținut, promovat și 
coordonat o serie de parteneriate, după cum urmează: 
 
A. În anul 2017 am propus dezvoltarea Acordului de parteneriat între Municipiul Aiud 
și Asociația ”Un Pas Înainte Alexandra”, sens în care s-a extins oferta de servicii pe 
care le oferim, în parteneriat cu serviciile de îngrijiri bătrâni la domiciliu. 
 
Asociația ”Un Pas Înainte Alexandra” este o organizație neguvernamentală, înființată în 
anul 2014, care funcționează în municipiului Aiud, furnizând servicii sociale acreditate de 
către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Asociația este 
licențiată pentru furnizarea a trei categorii de servicii, după cum urmează: ”Centrul de zi 
pentru copii cu dizabilități”, ”Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități” și ”Serviciul 
de Îngrijire la Domiciliu pentru persoane adulte”.  
 
Scopul asociației este sprijinirea directă a persoanelor aflate în dificultate, a persoanelor 
adulte cu handicap, a copiilor cu nevoi speciale și handicap, susținerea și pregătirea 
acestora pentru integrare socială și educațională. Asociația oferă acestor categorii de 
beneficiari tratament de recuperare, personal cu înaltă calificare și o bază materială care 
oferă posibilitatea desfășurării multiplelor activități de recuperare pe diferite domenii, 
urmărindu-se dezvoltarea unor componente și abilități sociale, tehnice, aptitudinale. 
 
Asociația ”Un Pas Înainte Alexandra” dorește să dezvolte serviciile de recuperare 
neuromotorie în municipiul Aiud. În acest scop, a solicitat inițierea și dezvoltarea unui 
parteneriat cu Municipiul Aiud, parteneriat care are în vedere punerea în comun a 



resurselor proprii fiecărei entități în scopul de a maximiza obținerea rezultatelor în oferirea 
unor servicii de înaltă calitate și eficiență unui număr cât mai mare de persoane aflate în 
dificultate, adulți și copii. 
 
În acest sens, asociația participă la parteneriat cu personal calificat, astfel: medic de 
recuperare, medic neurolog, medic psihiatru, kinetoterapeut, asistent balneofizioterapeut, 
logoped, psiholog, asistent medical, asistent social – fiecare dintre aceste persoane având 
un rol decisiv în procesul de recuperare. Totodată, asociația participă la parteneriat cu 
toate resursele materiale de care dispune, aceasta însemnând imobilul situat în municipiul 
Aiud, strada Transilvaniei, nr. 67, precum și cu toate aparaturile din dotare necesare pentru 
aplicarea procedurilor de electroterapie, kinetoterapie, masaj, mecanoterapia, 
reflexoterapia, termoterapia, ludoterapia, terapia cognitivă, consilierea și logopedia. 
 
La solicitarea asociației, pentru extinderea tuturor acestor servicii și acordarea lor unui 
număr mai mare de persoane, Municipiul Aiud sprijină parteneriatul cu Asociația ”Un Pas 
Înainte Alexandra”, în baza aprobării Consiliului Local al Municipiului Aiud, cu următoarele 
facilități: punerea la dispoziție a unei părți din imobilul Centrul Social Multifuncțional pentru 
Persoane cu Dizabilități, pe care îl deține în municipiul Aiud, cartier Sergent Hațegan, 
suportarea cheltuielilor cu utilitățile și alocarea unei sume de bani, anual, pentru suportarea 
costului procedurilor de recuperare pentru persoanele cu nevoi speciale, în baza Legii nr. 
448 din 6 decembrie 2006 (**republicată**) (*actualizată*) privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap*, precum și a Hotărârii nr. 268 din 14 martie 2007 
(*actualizata*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
 
Având în vedere cele de mai-sus, am considerat că un parteneriat încheiat între Municipiul 
Aiud și Asociația ”Un Pas Înainte Alexandra” va crea cadrul dezvoltării serviciilor sociale 
acordate persoanelor, adulți și copii, aflați în nevoie, precum și creșterea standardului de 
calitate și eficiență în acordarea acestor servicii unui număr mai mare de beneficiari. 
 
B. Am propus continuarea și în anul 2017 a Acordului de parteneriat între Municipiul 
Aiud și Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Alba. 
 
Acest parteneriat are în vedere elaborarea și implementarea, în parteneriat, a unor acțiuni 
de interes social și umanitar, care răspund nevoilor de dezvoltare comunitară identificate 
la nivel local și/sau care se adresează nevoilor instituționale ale părților semnatare. De 
asemenea, parteneriatul are în vedere promovarea acțiunilor întreprinse, publicitatea prin 
intermediul acțiunilor desfășurate de ambele părți pentru o mai bună imagine a părților 
semnatare și promovarea intereselor acesteia către toate grupurile țintă precum și a 
instituției media. 
 
Printre acțiunile avute în vedere de parteneriat, enumerăm: 

→ cursuri de specializare/perfecționare pentru asistenții personali ai persoanelor 
cu handicap grav. 

→ cursuri de prim ajutor pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de 
Urgență și pentru angajați ai Primăriei municipiului Aiud 

→ acțiuni umanitare - programul tichetelor sociale și prin programul Banca de 
Alimente,  

→ pregătirea și intervenția în caz de dezastre,  
→ în cadrul Programului Educație pentru Sănătate - puncte de prim ajutor și 

măsurare a tensiunii arteriale și a glicemiei, puncte de prim ajutor în caz de 
canicula, asistență medicală la evenimente locale, formarea elevilor în 
acordarea primului ajutor, promovarea valorilor umanitare și a unui stil de viață 
sănătos, organizarea de evenimente privind marcarea zilelor înscrise în 
calendarul Organizației Mondiale a Sănătății 



 
C. În același timp, am propus achiziționarea unor servicii care au în vedere realizarea de 
activități de prevenție a bolilor cardiovasculare. Astfel, în Municipiul Aiud s-a desfășurat 
proiectul PIA - ”Prevenția Inimii Aiud”, ediția a II-a, implementat de către doctorul Bogdan 
Popa.  
 
D. Totodată, am propus continuarea parteneriatului cu Asociația Filantropia 
Ortodoxă Alba Iulia, în vederea implementării proiectului „Prevenirea abandonului 
școlar”.  
 
Pentru anul 2017 executivul local a hotărât continuarea Acordului de Parteneriat, între 
Municipiul Aiud, Școala Gimnazială Axente Sever Aiud și Asociației Filantropia Ortodoxă 
Alba Iulia, având drept scop implementarea proiectului „Prevenirea abandonului școlar”, 
prin desfășurarea unor activități de prevenire a abandonului școlar. Acordul de parteneriat 
are ca obiect implementarea în comun a proiectului „Incluziune socială și îmbunătățirea 
condițiilor de viață a romilor și a altor grupuri vulnerabile” prin Programul „Prevenirea 
abandonului școlar” cofinanțat prin Swiss Contribution fund și HEKS, pentru sprijinirea 
integrării în comunitate a 24 de copii de etnie romă sau care fac parte din grupuri 
vulnerabile. 
 
În cadrul programului copiii primesc o masă caldă de prânz, iar după programul școlar timp 
de 4 ore vor fi sprijiniți în efectuarea temelor și vor participa la activități de dezvoltare 
personală. Activitățile programului se desfășoară pe o perioadă de 9 luni în cursul anului 
școlar 2016/2017, iar pentru implementarea activităților au fost angajate 2 persoane cu 
calificare didactică. 
 
Activitățile se adresează în special copiilor de etnie romă din municipiul Aiud, care se 
confruntă cu probleme sociale.  
 
În cadrul acestui proiect, a avut loc o acțiune care a avut durata de o săptămână, timp în 
care, câteva ore pe zi, s-a făcut un consult, gratuit, care a constat în efectuarea unei 
anamneze, calculul riscului cardiovascular, abordarea factorilor de risc și a videofon 
endoscopiei/ecocardiografiei, durata consultului fiind de aproximativ 15 minute. 
 
După finalizarea acestei acțiuni, domnul doctor a prezentat, într-un cadru organizat, 
concluziile acestei acțiuni, numărul persoanelor care au beneficiat de aceste servicii 
gratuite fiind de peste 100. 
 
Referitor la modernizarea infrastructurii de iluminat public în municipiul Aiud, am propus 
începerea demersurilor pentru ca Aiudul să implementeze sistemul modern de iluminat 
public pe LED. În acest sens, a fost elaborat, prin SPAPL, Studiul de fezabilitate privind 
modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Aiud, precum și extinderea rețelei 
de iluminat public. Astfel SF are patru etape de implementare: înlocuirea corpurilor de 
iluminat existente cu corpuri de iluminat LED, completarea cu corpuri de iluminat LED 
acolo unde nu există deloc corpuri de iluminat, extinderea rețelei de iluminat public și 
implementarea sistemului de telegestiune la nivelul întregii rețele de iluminat public din 
municipiul Aiud. Beneficiile noului sistem de iluminat public sunt multiple. În primul rând 
vorbim despre o nouă capacitate de iluminare a municipiului Aiud, fapt care va duce la 
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, la evitarea producerii de accidente care au ca și 
cauză slaba iluminare a spațiului public, dar și la împiedicarea producerii de acte de 
vandalism sau alte acte infracționale. Totodată, vorbim despre o reducere a costurilor 
ocazionate de consumul de energie electrică pentru rețeaua de iluminat public, la aproape 
jumătate, ceea ce duce la o mai bună cheltuire a banului public, act managerial asumat la 
începutul mandatului. Nu în ultimul rând vorbim despre strategia AIUD SMART CITY, 



strategie care are în vedere implementarea mai multor soluții care, împreună, vor face 
viața cetățenilor în mai plăcută, mai frumoasă. 
 
Referitor la monitorizarea video a municipiului Aiud, am propus implementarea 
sistemului de monitorizare video la nivelul municipiului Aiud. Acest sistem presupune 
montarea a 57 de camere de supraveghere, un sistem inteligent de gestionare și stocare 
a datelor. Zonele vizate sunt intrările și ieșirile din localitate, zonele școlilor și grădinițelor, 
marile intersecții, Valea Aiudului, principalele puncte de colectare a deșeurilor și alte zone 
de interes. Această soluție face parte din soluțiile implementate pentru strategia AIUD 
SMART CITY. Soluția oferă mai multe beneficii. În primul rând că ea a pornit de la o 
necesitate și anume o mai bună monitorizare a municipiului pentru a preîntâmpina sau 
descoperi producerea numitor acte infracționale. Au fost nenumărate cazuri în care nu au 
putut fi identificate persoanele care au comis fapte de natură contravențională sau 
infracțională. Mai mult, considerăm că un asemenea sistem de monitorizare vine să 
descurajeze persoanele care au intenții de a comite astfel de fapte, să le mai comită.  
 
Pentru anul 2018, am în vedere scrierea și depunerea spre finanțare a unor proiecte 
menite să dezvolte comunitatea aiudeană, proiecte care au în vedere cel puțin următoarele 
domenii:  

- implementarea Planului de mobilitate urbană durabilă al municipiului Aiud, proiect 
care are în vedere, printre altele, achiziționarea unei flote de mijloace de transport 
public de persoane ecologice, construirea unui depou pentru mijloacele de 
transport, construirea mai multor rețele de piste pentru biciclete, implementarea 
unor puncte de încărcare a autoturismelor electrice, un punct de bikesharing, 
modernizarea stațiilor de călători etc; 

- dezvoltarea ambulatoriului pentru Spitalul Municipal Aiud, soluție urgentă pentru 
îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite beneficiarilor de servicii medicale; 

- îmbunătățirea infrastructurii învățământului preșcolar, dar și profesional și tehnic, 
sens în care Municipiul Aiud va depune proiecte pentru extinderea și reabilitarea 
Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 și a Colegiului Tehnic Aiud; 

 
Totodată, am în vedere, cu prioritate, următoarele domenii: 
- Dezvoltarea infrastructurii culturale, sens în care vom începe demersurile pentru ca 

aiudenii să se bucure de un nou Centru Multicultural de Interes Județean. 
- Dezvoltarea infrastructurii rutiere, infrastructurii pietonale, mobilitatea în municipiul 

Aiud; 
- Dezvoltarea/reabilitarea/modernizarea zonelor verzi din municipiul Aiud și a 

Parcului Municipal Aiud; 
- Dezvoltarea relației cu întreprinzătorii și atragerea de noi investiții la nivelul 

municipiului; 
- Dezvoltarea spațiului locativ prin încurajarea construirii de noi locuințe; 
- Încheierea de noi parteneriate pe diferite domenii de activitate și consolidarea celor 

existente. 
 
V. CONCLUZII 
 
În exercitarea atribuțiilor ce îmi revin, în baza contractului de management și al fișei 
postului, am participat la toate discuțiile executivului local, fiind parte în luarea deciziilor. 
Am întreprins activități în vederea eficientizării actului administrativ, am participat la 
activități privind comunicarea publică, identificarea şi atragerea de investitori, identificarea 
de oportunități de finanțare, precum şi de promovare a municipiului Aiud. 
 
Continuarea procesului de transparentizare a actului administrativ și comunicarea publică 
sunt prioritățile administratorului public pentru anul 2018. Totodată, identificarea unor 
investitori dispuși să-și deschidă afaceri în municipiul Aiud constituie o prioritate pentru 



următorii ani. În același timp, dezvoltarea mediul de afaceri existent prin asigurarea unor 
măsuri concrete de susținere, constituie o prioritate pe care executivul local o are în 
vedere. De asemenea, tot ca o prioritate este depunerea și implementarea a cât mai multe 
proiecte pentru atragerea de finanțări europene, finanțări care au rolul de a dezvolta 
municipiul Aiud și de a dezvolta activități sustenabile în domeniul economic, social, medical 
și în alte domenii de interes local. 
 
 
 

Administrator public, 

Liviu FLOREA 
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