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CONSILIUL LOCAL

Componenţa comisiilor de specialitate a Consiliului local:

COMISIA NR. I – ADMNISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, RELAŢII CU CETĂŢENII
ŞI DREPTURILE OMULUI
Crişan Vasile – PSD – preşedinte
Gavrilă Mircea – PSD – secretar
Crişan Alexandru – PSD – membru
Ladányi Árpád Csaba – UDMR – membru
Coltor Octavian – CDR – membru

COMISIA NR. II – BUGET FINANŢE
Opriş Ioan – PSD – preşedinte
Tătar Ioan Viorel – PSD – secretar
Vălean Gligor – PSD – membru
Iacob Dorin – PNL – membru
Rácz Levente Zoltán – UDMR – membru

COMISIA NR. III – PATRIMONIU, URBANISM, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,
CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ŞI DE ARHITECTURĂ
Cipariu Eugen – PSD – preşedinte
Crişan Vasile – PSD – secretar
Tătar Ioan Viorel – PSD – membru
Krecsák Szőllősi Adalbert – UDMR – membru
Josan Horaţiu Mihai – PNL – membru
Fleşer Aurel – PNL – membru
Câmpean Vasile – FER – membru

COMISIA NR. IV – INDUSTRIE, COMERŢ, AGRICULTURĂ ŞI PROGNOZE ECONOMICE
Vălean Gligor – PSD – preşedinte
Fleşer Aurel – PNL – secretar
Opriş Ioan – PSD – membru
Cipariu Eugen – PSD – membru
Tureschi Gabriel Călin – CDR – membru

COMISIA NR. V – PROTECŢIE SOCIALĂ, MEDIU, SĂNĂTATE
Câmpean Vasile – FER – preşedinte
Niţescu Antonia Gabriela – FER – secretar
Millea Zeno – PSD – membru
Sonea Emil – PSD – membru
Coltor Octavian – CDR – membru

COMISIA NR. VI – ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, CULTE, TINERET ŞI SPORT
Crişan Alexandru – PSD – preşedinte
Domşa Simona – PSD – secretar
Sonea Emil – PSD – membru
Fari Palkó Ilona – UDMR – membru
Josan Horaţiu Mihai – PNL –membru
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COMISIA NR. VII – RELAŢII EXTERNE
Millea Zeno – PSD – preşedinte
Domşa Simona – PSD – secretar
Gavrilă Mircea – PSD – membru
Niţescu Antonia Gabriela – FER – membru
Iacob Dorin – PNL – membru

În anul 2002 a fost convocat Consiliul local în 12 şedinţe ordinare şi 2 extraordinare şi au fost adoptate
148 de hotărâri din care 95% iniţiate de primar, iar restul iniţiate de către consilieri locali.

În anul 2003 a fost convocat Consiliul local în 12 şedinţe ordinare şi 7 extraordinare şi au fost adoptate
189 de hotărâri din care 99% iniţiate de primar, iar restul iniţiate de către consilieri locali.

DISPOZIŢII

În anul 2002 au fost emise 1214 dispoziţii iar în anul 2003 au fost emise 1922 dispoziţii.

BUGET

Pe anul 2002 veniturile totale realizate au fost în procent de 88,49%, adică, faţă de prevederile anuale
de 103.670.118 mii lei, s-au realizat 91.746.606 mii lei.

Cele mai mari nerealizări sunt la cotele defalcate din impozit pe salarii aferente anului 1999 la care a
fost încasată  suma de 41.926 mii lei faţă de 1.510.255 mii lei adică 2,77%, cele mai mari datorii avându-le
SC Metalurgica SA.

Veniturile la vânzările de imobile au fost realizate în procent de 15,83 %, acestea nu au fost realizate
din cauza apariţiei Legii nr.10/2001 care prevede restituirea.

La amenzi şi recuperarea cheltuielilor de judecată realizările au fost de 64,50%.
Veniturile fiscale au fost realizate în procent de 98,72 %.
La fondurile cu destinaţie specială (modernizare strada Ec. Varga) s-a primit mai puţin decât era

prevăzut la plata lucrărilor executate cu 3.000.000 mii lei, deci veniturile realizate au fost de 52,77%.
La toate capitolele de cheltuieli au fost respectate prevederile bugetare de încadrare.
În anul 2003 veniturile realizate pe total au fost de 113.763.888 mii lei faţă de 123.956.837 mii lei cât au

fost planificate, deci 91,77%.
Nerealizările se regăsesc la venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului public al

Consiliului local, la care încasările au fost de 1.758.703 mii lei faţă de 4.100.000 mii lei adică 42,89%.

TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE

În anul 2002, Biroului Taxe şi Impozite i-au fost adresate un număr de 17853 cereri.
Astfel, s-au efectuat:
- 879 înscrieri de mijloace de transport,
- 799 radieri de mijloace de transport,
- 7306 poziţii fiscale la care s-a efectuat modificarea matricolei clădiri conform legislaţiei,
- 592 poziţii fiscale la care s-au înregistrat borderouri şi încasări pentru taxa viză autorizaţie,
- 5483 poziţii fiscale la care s-au operat borderouri de debitare-scădere,
- 26 restituiri (impozit plătit în plus),
- 124 virări de plăţi între diferite surse.
Pentru activitatea de executare silită s-au întocmit un număr de 1286 înştiinţări de plată, 1010 somaţii,

1010 titluri executorii, 29 adrese de înfiinţare a popririi şi 16 procese verbale de sechestru.
Fiecare inspector cu atribuţii de deplasare în teren a efectuat  în medie un număr de 480 ore de

deplasări pe teren.
În anul 2003, Biroului Taxe şi Impozite i-au fost adresate un număr de 20587 cereri şi s-au efectuat:
- 799 înscrieri de mijloace de transport,
- 382 radieri de mijloace de transport,
- modificarea matricolei clădiri conform legislaţiei, la 8740 poziţii fiscale,
- 4106 poziţii fiscale noi la care s-a introdus suprafaţa de teren agricol extravilan,
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- 641 poziţii fiscale la care s-au înregistrat borderouri şi încasări pentru taxa viză autorizaţie,
- 6842 poziţii fiscale la care s-au operat borderouri de debitare-scadere,
- 503 restituiri,
- 592 virări de plăţi între diferite surse.
Pentru activitatea de executare silită s-au întocmit un număr de 2045 înştiinţări de plată,1642 somaţii,

1642 titluri executorii, 55 adrese de înfiinţare a popririi şi 56 procese verbale de sechestru.
În cursul anului 2003, fiecare inspector cu atribuţii de deplasare în teren a efectuat  in medie un număr

de 360 de ore de deplasări pe teren.

INVESTIŢII

INVESTIŢII NOI

MODERNIZARE SISTEME DE  ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ
În semestrul II al anului 2002 s-a început o acţiune amplă de reabilitare a sistemului de încălzire a

unităţilor de învăţământ preuniversitar. În acest sens s-au angajat şi efectuat de la bugetul local, în anul 2002,
cheltuieli de investiţii ce au avut ca scop principal reabilitarea şi dotarea cu centrale termice astfel:

- modernizare centrală termică Grupul Şcolar "Alexandru Borza" Ciumbrud - 652.000 mii lei.
Obiectivul de investiţii a fost pus in funcţiune in trimestrul III-2002,

- modernizare centrală termică Grupul Şcolar "Avram Iancu" Aiud – 1.490.007 mii lei – finalizată în
2002,

- dotare cu centrală termică Colegiul "Titu Maiorescu" Aiud - 744.601 mii lei – finalizată în 2003,
- modernizare centrală termică Colegiul "Bethlen Gábor" Aiud - 1.631.173 mii lei – finalizată în 2002.
De menţionat faptul că achiziţia echipamentelor pentru execuţia  modernizării centralelor termice la

unităţile de învăţământ preuniversitar s-a făcut prin contracte de credit furnizor pe durata de 1 an.

AMENAJARE INTERNAT BĂIEŢI – GRUPUL ŞCOLAR "AVRAM IANCU" AIUD
Valoarea obiectivului de investiţii executat şi finanţat de la bugetul local este de 90.000 mii lei –

executat în 2002.

MODERNIZARE PIAŢA AGROALIMENTARĂ AIUD
Lucrările de investiţii s-au executat cu scopul îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a comerţului în

zonă şi a accesului auto şi pietonal. Finanţarea investiţiilor s-a făcut din surse proprii  si cuprinde:
- înlocuire pavaj piatră cubică cu dale din beton vibropresat având o valoare de 239.475 mii lei –

executat în 2002,
- înlocuire învelitoare din plăci de azbociment cu folie PVC stabilizată UV – valoarea investiţiei este

de 150.190 mii lei – executat în 2002.

CENTRALA TERMICĂ LA MUZEUL DE ISTORIE AIUD
Valoare contractată - 238.000 mii lei, finalizat trimestrul III, 2003.

INVESTIŢII ÎN CONTINUARE

REABILITARE SISTEM RUTIER STR. ECATERINA VARGA AIUD
Finanţarea acestei lucrări de investiţii a fost asigurată din Fondul Special al Drumurilor publice
Lucrările s-au demarat in anul 2001. Valoarea lucrărilor  a fost de  8.107.031 mii lei din care executat în

anul  2002 - 5.967.034 mii lei. Lucrarea a fost finalizată şi recepţionată în trimestrul III, 2002.

EXTINDERE STAŢIE DE EPURARE, REŢELE ŞI COLECTOR DE CANAL - EXTINDERE
REŢEA CANALIZARE STR. GĂRII, ION CREANGĂ, ŞTEFAN CEL MARE
Valoarea lucrărilor executate în anul 2003 se ridică la suma de 4.999.676 mii lei, termenul de finalizare

fiind programat pentru anul 2004.



RAPORTUL PRIMARULUI  PRIV IND ACTIV ITATEA PRIMĂRIEI  MUNICIP IULUI  AIUD
ÎN PERIOADA 2002 -  2003

Pagina 5

REŢELE DE APĂ ŞI REZERVOARE 2 X 2500 – AIUD
Valoarea lucrărilor executate în perioada 2002 - 2003 s-a ridicat la suma de 747.920 mii lei cu

specificaţia că finalizarea lucrărilor şi punerea în funcţiune a obiectivului s-a efectuat în semestrul I, 2003.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII

SF+PT+DE+CS –  ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA CIUMBRUD
Valoarea contractului a fost de 238.490 mii lei. Valoarea totală a obiectivului de investiţii este de

286.002 EURO din care 246.595 EURO fonduri PHARE.

DOTĂRI REŢEA CALCULATOARE LA PRIMĂRIA AIUD
Valoarea bunurilor achiziţionate se ridică la 404.233 mii lei.

PROIECT TEHNIC ŞI CAIET DE SARCINI – ALIMENTARE CU APĂ CIUMBRUD
Valoarea totală a contractului este de 218.490 mii lei din care decontat în anul 2003 – 175.683 mii lei.

PROIECT TEHNIC – ASIGURARE CU UTILITĂŢI SALA DE SPORT ŞCOLARĂ – 50
LOCURI
Valoare contract: 30.206 mii lei

SF – REABILITARE SISTEM DE DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ – MUNICIPIUL AIUD
Valoarea contractului aferent anului 2003 a fost de 132.500 mii lei.

EXPERTIZA TEHNICĂ BLOC A12
Valoare: 30.000 mii lei

SF+PT – MODERNIZARE ZONA CENTRALĂ PROTEJATĂ
Valoare contractată: 200.000 mii lei

STUDIU DE FEZABILITATE – BLOC DE LOCUINŢE ÎN REGIM DE CHIRIE PENTRU
TINERI STR. 8 MARTIE
Valoare contractată:15.000 mii lei

PROIECT TEHNIC CENTRALĂ TERMICĂ LA MUZEUL DE ISTORIE AIUD
Valoare contractată: 17.850 mii lei

S.F + P.T. MODERNIZARE ŞI EXTINDERE PIAŢA AGROALIMENTARĂ
Valoare contractată: 119.000 mii lei – asigurate din surse autofinanţate

REPARAŢII

REPARAŢII CLĂDIRI
Valoarea totală a lucrărilor de reparaţii la clădirile care fac parte din patrimoniul Consiliului Local Aiud,

contractate în anul 2002, este de 246 076 mii lei din care:
- reparaţii curente Casa de Cultură  "Liviu Rebreanu" Aiud - 79.360 mii lei.
- reparaţii curente Cămin Cultural Gîrbova de Sus - 52.025 mii lei.
- reparaţii curente clădire Primăria Aiud - 114.691 mii lei
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REPARAŢII CURENTE LA STRĂZI
Covor asfaltic  – suprafaţa totală 2712 mp repartizaţi pe str. Stadionului (trotuar), Mihai Viteazu, cartier

Sergent Haţegan şi Piaţa Agroalimentară. Valoarea totală a lucrărilor: 544.500 mii lei.
  Plombări  – lucrări executate pe str. Moţilor, Avram Iancu, cartier Transilvaniei în suprafaţă totală de

4398 mp cu o valoare aferentă de 883.005 mii lei.
Pregătirea suprafeţelor  – lucrări de frezare şi tăiere mecanică a suprafeţelor degradate pe străzile

mai sus menţionate – suprafaţă totală 640 mp cu o valoare aferentă de 7.364 mii lei.
Reparaţii executate prin metoda reciclării cu adaos de 6% ciment şi tratament dublu bituminos –

lucrări executate pe următoarele străzi: Cloşca, Dorobanţilor, Aurel Vlaicu, Mihai Eminescu, Dr. Ciortea şi Gării,
suprafaţa totală fiind de 14.706 mp, în valoare de 3.365.514 mii lei.

REPARAŢII CURENTE LA IMOBILE AFLATE ÎN PATRIMONIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL
CONSILIULUI LOCAL
- reparaţii curente faţadă primărie – valoare contractată 279.571 mii lei,
- reparaţii curente la clădirea Primăriei municipiului Aiud şi Biblioteca "Liviu Rebreanu" – valoare

contractată 119.155 mii lei,
- reparaţii curente la Colegiul "Titu Maiorescu"  - valoare contractată 398.733 mii lei.

CONCESIUNI – ÎNCHIRIERI – VÂNZĂRI

CONCESIUNI
Pe parcursul anului 2002, s-au organizat 8 licitaţii privind concesionarea de terenuri din domeniul public

şi domeniul privat în urma cărora s-au  încheiat pentru toate parcelele contracte de concesiune.
În anul 2003, în baza hotărârilor emise de către Consiliul local Aiud, s-au organizat 12 licitaţii privind

concesionarea de terenuri, în urma cărora s-au încheiat contracte de concesionare cu câştigătorii licitaţiilor.

ÎNCHIRIERI
În anul 2002, în urma propunerilor făcute de către inspectorii de specialitate, cu respectarea procedurii

legale s-au încheiat 6 contracte de închiriere teren cu destinaţia de amplasare construcţii provizorii pentru:
depozite, ateliere pentru prestări servicii.

S-au încheiat, în anul 2002,  în urma licitaţiilor organizate în acest sens, 4 contracte de închiriere pentru
spaţii.

În anul 2003, numărul total de contracte de închiriere, încheiate în urma licitaţiilor organizate de către
Biroul Tehnic este de 6.

Toate contractele de concesionare şi închiriere încheiate de către Biroul Tehnic în urma licitaţiilor sunt
transmise pentru încasare şi urmărire Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Public, respectiv Serviciului
Administraţia Pieţei.

VÂNZĂRI
În baza Legii 550/2002, privind vânzarea spaţiilor comerciale, prestări servicii şi producţie, aflate în

patrimoniul statului, comisia stabilită prin HCL nr. 119/2002 şi Dispoziţia primarului nr. 1080/2002, a vândut pe
parcursul anului 2003, prin negociere directă cu deţinătorii contractelor de închiriere sau prin licitaţie publică cu
strigare, 17 spaţii cu altă destinaţie decât locuinţe. Preţul total rezultat în urma vânzării acestor spaţii este de
5.540.000 mii lei, sumă la care se adaugă TVA conform legislaţiei în vigoare. Fac menţiunea că toţi cumpărătorii
au achitat un avans de 25% din  preţ, iar restul sumei îl achită în rate lunare, defalcate pe 3 ani, cu dobândă de
10%, conform legii mai sus menţionate.

Terenurile aferente spaţiilor, acolo unde a fost clarificată situaţia juridică, au fost vândute, în baza
aceleiaşi legi, prin negociere directă cu cumpărătorul, rezultând o sumă totală de 190.000 mii lei, sumă la care
se adaugă TVA şi care a fost achitată integral de către cumpărător.

În temeiul Legii nr. 215/2001, privind Administraţia Publică Locală, s-au vândut, prin licitaţie publică
deschisă cu strigare,  un spaţiu comercial situat în Aiud, str. Cuza-Vodă, nr. 14,  fânarul metalic din localitatea
Sîncrai şi 5 spaţii cu destinaţia de garaje auto, situate în Aiud, în cartierul de locuinţe colective din zona
Spitalului Municipal. Suma totală, fără TVA,  rezultată din aceste vânzări este  de 1.160.000 mii lei şi a fost
achitată integral de către cumpărători,  în termen de 30 de zile de la data adjudecării.

În baza HCL nr. 80/2001 referitoare la vânzarea terenurilor concesionate către deţinătorii de contracte
de concesiune, modalitatea de calcul al preţului şi achitarea acestuia precum şi a hotărârilor emise distinct
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pentru fiecare dintre solicitanţi,  în anul 2002  s-au încheiat 26 de contracte de vânzare–cumpărare,
reprezentând 29 032, 512 euro.

În anul 2003, în aceleaşi condiţii, s-au încheiat 3 contracte de vânzare–cumpărare terenuri
concesionate, preţ total 2.400 EURO.

MEDIU

PROTECŢIA APELOR
Acţiunile întreprinse în anii 2002-2003 au fost următoarele:
- elaborarea Programului de Salubrizare a Văii Aiudului,
- s-a efectuat salubrizarea şi regularizarea Văii Aiudelului conform anexei "C" din programul de

salubrizare cu sprijinul Serviciului Administraţia Patrimoniului Local, RA Apele Române şi prin forţa
de muncă reprezentată de beneficiarii de venit minim garantat, conform legii 416/2001. În scopul
salubrizării văii prin munca prestată cu beneficiarii de venit minim garantat au fost întocmite
programe de salubrizare a Văii Aiudelului, respectiv o sectorizare a acesteia, fiind numiţi din rândul
beneficiarilor de venit minim garantat, responsabili de un anumit sector. Astfel este posibilă
păstrarea aspectului salubru al malurilor şi cursului de apă, fiind executate lucrări de defrişare şi
colectare a deşeurilor ori de câte ori se impune.

- a fost demarată acţiunea de identificare a gospodăriilor care au racordată canalizarea menajeră în
canalizarea pluvială şi de asemenea identificarea surselor de poluare prin evacuarea dejecţiilor
animaliere în Valea Aiudului. În scopul reducerii surselor de poluare de pe raza municipiului Aiud, a
fost adoptată Hotărârea Consiliului local nr. 42/2002 privind unele măsuri de salubrizare şi
ecologizare a Văii Aiudelului, conform căreia s-a propus amenajarea unor filtre de deşeuri în
punctele cu sensibilitate ale cursului de apă. Importanţa amplasării acestor filtre, constă în
reducerea substanţială a cantităţii de deşeuri menajere care poluează albia şi malurile văii. Filtrele
au fost executate însă nu au fost amplasate, pentru fixarea acestora fiind necesare lucrări de
săpătură mecanică cu excavatorul în teren cu umiditate foarte mare. Acestea vor fi amplasate în
luna martie 2004, totodată fiind informat Consiliul local cu privire la data executării lucrării de către
Serviciul Administraţia Patrimoniului Local. Prin curăţirea periodică a acestora se va ajunge la
îmbunătăţirea aspectului oraşului.

- au fost efectuate numeroase controale pe raza municipiului Aiud în  urma cărora s-au emis somaţii
şi anunţuri privitoare la interzicerea depozitării deşeurilor de orice fel pe malurile şi în albia văii,
urmând a se aplica sancţiuni contravenţionale în conformitate cu prevederile HCL nr. 52/2000, Legii
Apelor nr. 107/1996 şi Legii Mediului nr. 137/1995.

- întrucât se înregistrează frecvent depuneri necontrolate de deşeuri pe malurile Văii Aiudelului, chiar
dacă sunt întreprinse acţiuni repetate în scopul salubrizării prin munca prestată de beneficiarii de
venit minim garantat, a fost necesar  a se impune servicii de pază de către gardienii publici, atât în
timpul zilei cât şi pe timp de noapte (în special). Va fi posibilă astfel asigurarea aspectului salubru,
stoparea fenomenului de aruncare a gunoaielor pe cursurile de apă.

- s-au înaintat către Prefectura Judeţului Alba în scopul obţinerii de finanţări externe, fişele pentru
următoarele proiecte: "Lucrări de amenajare şi regularizare a Văii Aiudului", "Extindere staţie de
epurare, colector principal şi reţele de canalizare în oraşul Aiud" şi "Reţele de apă etapa a II a".

- au fost încheiate un nr. de 7 procese verbale de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii în
localitatea Măgina, cauza fiind depozitarea deşeurilor furajere în zona de protecţie a Văii Aiudelului,
fapt interzis prin Legea Mediului nr. 137/1995.

PROTECŢIA MEDIULUI
Acţiunile întreprinse în anii 2002-2003 au fost următoarele:
- a fost elaborată şi comunicată la Agenţia de protecţie a mediului "Fişa de prezentare a municipiului

Aiud" şi a fost întocmit şi aprobat "Programul de salubrizare a municipiului Aiud", “Programul de
lucru anual pe linie de mediu” şi “Planul propriu de recuperare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje
pe anul 2003”,

- s-au efectuat activităţi de salubrizare a străzilor din oraş, a Parcului Municipal şi zonelor afectate de
depuneri necontrolate de deşeuri atât în interiorul localităţii Aiud, cât şi în localităţile componente şi
aparţinătoare, întreţinerea spaţiilor verzi, refacerea şi amenajarea unor noi zone verzi, utilizând forţa
de muncă a beneficiarilor de venit minim garantat, conform legii 416/2001. În scopul unei mai bune
desfăşurări a activităţilor întreprinse cu beneficiarii de ajutor social care prestează muncă în folosul



RAPORTUL PRIMARULUI  PRIV IND ACTIV ITATEA PRIMĂRIEI  MUNICIP IULUI  AIUD
ÎN PERIOADA 2002 -  2003

Pagina 8

comunităţii, a fost efectuată o zonare a teritoriului administrativ al oraşului Aiud (10 zone), fiind
întocmite echipe de lucru responsabile de o anumită zonă.

- utilizând forţa de muncă a beneficiarilor de venit minim garantat în colaborare cu Serviciul
Administraţia Patrimoniului Local s-a intervenit ori de câte ori s-a impus, în decolmatarea rigolelor,
salubrizarea zonelor afectate de depuneri necontrolate de deşeuri, inclusiv malurile şi albia Văii
Aiudelului, prin activităţi de colectare, încărcare şi transport al gunoiului, cu utilaje asigurate de
către S.P.A.P.L.

- în vederea stopării fenomenelor de aruncare a deşeurilor în locuri neamenajate în acest sens,
respectiv depuneri necontrolate de deşeuri de orice fel, au fost executate plăcuţe inscripţionate cu
avertismente referitoare la interzicerea aruncării gunoaielor în locuri nepermise, şi au fost
amplasate în locurile în care se înregistrează frecvent astfel de fenomene, respectiv: regiunea Pod
Sloboda, parcarea de la ieşirea din municipiu spre Miraslău, intrarea pe DJ 107 E spre localitatea
Ciumbrud, în apropierea staţiei de combustibil Transiviniş de pe str. Transilvaniei, urmând a fi
amplasate astfel de plăcuţe în locurile care prezintă sensibilitate în acest sens.

- conform programelor de lucru pe linie de mediu întocmite anual, s-au efectuat controale
săptămânale în Piaţa Agroalimentară şi în târgul de animale în zilele în care se desfăşoară, în
scopul controlului calităţii produselor comercializate, şi totodată controlul respectării prevederilor
H.C.L. nr. 52/2000, conform căreia agenţii economici cu profil de activitate comercială sunt obligaţi
să participe la colectarea, îndepărtarea şi depozitarea rezidurilor provenite în urma desfăşurării
activităţii proprii, în locuri special amenajate. Pe această linie au fost încheiate un nr. de 12 procese
verbale de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii.

- în urma constatărilor din verificările în teren cu privire la evacuarea necorespunzătoare a apelor
uzate menajere pe străzile fără canalizare a fost sesizată Direcţia de Sănătate Publică Alba din
partea căreia s-au încheiat procese verbale de constatare a contravenţiei pentru neîntreţinerea în
stare de funcţionare a instalaţiilor de colectare a apelor uzate menajere şi evacuarea acestora în
locuri nepermise. Facem precizarea că aplicarea sancţiunilor în acest din urmă caz nu este de
competenţa administraţiei locale.

- au fost înaintate către Inspectoratul de Protecţia Mediului Alba propunerile de proiecte din
municipiul Aiud, prioritare din punct de vedere al impactului asupra mediului şi o prezentare a
acestora: "Rampă ecologică de deşeuri urbane", "Extindere staţie de epurare, colector principal şi
reţele de canalizare",   "Lucrări de amenajare şi regularizare a Văii Aiudelului". De asemenea a fost
propus proiectul amplu “Parc Turistic Brucla”, care urmăreşte reabilitarea punctelor de atracţie
turistică din municipiul Aiud (Balta Mureş - Terasă, Lacul - Izvorul de aur, Pădurea Sloboda, Pârâul
Bobii şi Parcul Dendrologic Ciumbrud) şi îmbunătăţirea infrastructurii de acces spre zonele,
respectiv obiectivele turistice aparţinătoare.

- fişa proiectului "Rampă ecologică de deşeuri urbane - municipiul Aiud" a fost înaintat şi către
Prefectura Alba în scopul obţinerii unor finanţări externe. În luna august 2003 a fost adoptată
Hotărârea Consiliului Local nr. 125 prin care se aprobă întocmirea studiului de fezabilitate pentru
construcţia rampei de gunoi menajer în municipiul Aiud.

- în urma acţiunii Primăriei municipiului Aiud de înştiinţare a tuturor cetăţenilor asupra obligativităţii de
încheiere a contractelor de salubritate cu societatea  prestatoare de servicii, s-au încheiat un număr
considerabil de contracte în decursul anului 2002 şi 2003 în localitatea Aiudul de Sus.

- în decembrie 2003 a fost finalizată etapa I a proiectului “Reamenajarea Parcului Municipal Aiud”
elaborat în colaborare cu oraşul înfrăţit din Franţa, Cusset, respectiv a fost achiziţionat mobilierul
urban şi din spaţiile de joacă pentru copii, s-a executat reabilitarea sistemului de iluminat, punerea
în valoare a Monumentului Studenţilor, amenajarea intrării în parc. Mobilierul  nu a fost amplasat din
cauza condiţiilor neprielnice ale vremii, însă vor fi montate în primăvara anului 2004, când vor fi
demarate şi acţiunile de repopulare a  spaţiilor verzi, care de asemenea este cuprinsă în etapa I. În
decursul anului 2004 va fi demarată etapa a II a proiectului, respectiv reamenajarea terenurilor de
sport, împrejmuirea parcului, pavarea aleii principale şi a aleii de acces din str. Transilvaniei.

- s-a transmis lunar valoarea investiţiilor programate şi realizate pe linie de protecţia mediului şi
cantitatea de deşeuri menajere propusă a fi colectată pe anul 2003 şi colectată lunar. Totodată s-a
transmis lunar cantitatea de deşeuri colectate selectiv, respectiv hârtie şi carton colectate de SC
REMAT SRL. A fost propusă executarea unor containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor
de tip PET, urmând a fi amplasate în cartierele de locuinţe şi în incintele instituţiilor de învăţământ.

- desfăşurarea programului “Un Aiud cu Flori” – acţiune derulată la nivel de municipiu şi a cărei
rezultate au fost apreciate de către cetăţenii Aiudului. Această acţiune s-a finalizat prin prezentarea
câştigătorilor şi premierea acestora în plenul şedinţei Consiliului local din luna octombrie 2003,
ocazie cu care a fost prezentat şi un fotomontaj cuprinzând cele mai relevante imagini surprinse în
municipiu.
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FONDUL LOCATIV

În anul 2002, existau în derulare 255 de contracte de închiriere, aferente locuinţelor aparţinând
patrimoniului privat al municipiului Aiud, defalcate asfel:

- 57 locuinţe reprezentând apartamente în blocuri de locuit,
- 198 locuinţe reprezentând apartamente situate în casele naţionalizate.
Începând cu data de 01.04.2002, s-a modificat nivelul chiriilor acestor locuinţe, perfectându-se 255 de

acte adiţionale cu titularii contractelor de închiriere.
S-au perfectat, la cerere, 8 contracte de vânzare-cumpărare, pentru locuinţe – apartamente în blocuri

de locuit, vânzări care au avut ca temei preţul stabilit de Biroul Tehnic, în conformitate cu legislaţia în vigoare,
întocmindu-se rapoarte de evaluare aprobate prin Hotărâre de Consiliu.

S-au repartizat 3 locuinţe, disponibile din patrimoniul privat al municipiului Aiud.
În anul 2003, s-au perfectat contracte de vânzare-cumpărare pentru 5 locuinţe reprezentând

apartamente în blocuri de locuit.
S-au operat modificări privind nivelul chiriilor, modificări privind componenţa membrilor de familie, sau

modificări ale titularilor de contracte de închiriere.

AUTORIZAŢII DE FUNCŢIONARE

Pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau organizate în
asociaţii familiale, s-au efectuat următoarele tipuri de operaţiuni:

Tipul operaţiunii 2002 2003
Emiteri de autorizaţii de funcţionare 76 273

Înscrieri de menţiuni pe autorizaţia de funcţionare 87 4
Anulări de autorizaţii de funcţionare 173 310

Structurate pe activităţi situaţia se prezintă în felul următor:

- în domeniul comerţului: autorizaţii emise 80 %,
- liber profesionişti: autorizaţii emise 14 %,
- activităţi de proiectare: autorizaţii emise  3 %,
- activităţi de morărit:  autorizaţii emise  2 %,
- cazane de ţuică: autorizaţii emise  1 %.

URBANISM, DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII

În cursul anului 2002, la nivelul Compartimentului Urbanism, Disciplina în construcţii, au fost înregistrate
un număr de 1322 cereri, în urma cărora au fost emise:

- 235 certificate de urbanism,
- 105 autorizaţii de construire / desfiinţare,
- 43 procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor,
- 7 rapoarte privind necesitatea aprobării PUD-uri,
- 37 avize şi racorduri la utilităţi,
- 186 adeverinţe notariale (de certificare a intravilanului, de notare a construcţiilor, de radiere a

construcţiilor).
În cursul anului 2002 au fost efectuate 10 controale în teren privind disciplina în construcţii şi au fost

emise rapoarte statistice lunare, trimestriale şi anuale, rapoarte lunare către Inspectoratul în Construcţii Alba,
rapoarte trimestriale către MLPTL. Au fost efectuate de asemenea măsurători în teren privind  proprietatea
publică şi privată a Consiliului local.

În cursul anului 2003, la nivelul Compartimentului Urbanism, Disciplina în construcţii, au fost înregistrate
un număr de 1136 cereri, în urma cărora au fost emise:

- 246 certificate de urbanism,
- 112 autorizaţii de construire / desfiinţare,
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- 143 procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor,
- 18 rapoarte privind necesitatea aprobării PUD-uri şi susţinerea proiectelor de hotărâri în comisiile

Consiliului local şi în plenul Consiliului local,
- 48 avize şi racorduri la utilităţi,
- 214 adeverinţe notariale ( de certificare a intravilanului, de notare a construcţiilor, de radiere a

construcţiilor),
- 89 adeverinţe pentru certificarea adresei imobilelor.
În cursul anului 2003 au fost efectuate 12 controale în teren privind disciplina în construcţii şi au fost

făcute verificări în teren la sesizările înaintate privind disciplina în construcţii. Au fost emise rapoarte statistice
lunare, trimestriale şi anuale, rapoarte lunare către Inspectoratul în Construcţii Alba, rapoarte trimestriale către
MLPTL. Au fost efectuate de asemenea măsurători în teren privind  proprietatea publică şi privată a Consiliului
local, s-au inventariat terenurile disponibile pentru atribuire la Legea 15/2003, s-au obţinut avizele de la
deţinătorii de utilităţi pentru terenurile ce s-au închiriat sau concesionat în vederea  realizării de construcţii, au
fost identificate numerele topografice pentru cetăţenii solicitanţi, au fost întocmite temele de proiectare pentru
PUZ Zona industrială şi a Studiului de prefezabilitate pentru “Amenajare şi mobilier urban, Zona centrală
protejată”.

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, STARE CIVILĂ, JURIDIC CONTENCIOS

Biroul  Administraţie publică locală, stare civilă, juridic contencios asigură activitatea serviciilor publice
de interes local, precum şi legătura dintre cetăţeni şi autorităţile publice locale, ordinea publică şi respectarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. În activitatea lor compartimentele componente ale biroului,
întocmesc rapoarte şi referate, acte administrative preparatorii care stau la baza emiterii actului juridic.

La nivelul anilor 2002 şi 2003 s-au întocmit 195 de astfel de rapoarte şi referate.
Răspunsuri la contestaţii repartizate biroului:
- anul 2002 – 115 contestaţii,
- anul 2003 – 7 contestaţii.
Corespondenţă instanţe judecătoreşti:
- anul 2002 – 80 dosare în instanţă – pe rol,
- anul 2003 – 74 dosare în instanţă – pe rol.
Notificări adresate în temeiul Legii 10/2001:  218 dosare
Contracte de vânzare - cumpărare :
- anul 2002 – 28 contracte,
- anul 2003 – 8 contracte.
Oferte de vânzare teren extravilan:
- anul 2002 – 98 oferte,
- anul 2003 – 114 oferte.
În cazul acestor oferte nu şi-a exercitat dreptul de preemţiune nici o persoană, motiv pentru care au fost

eliberate adeverinţe în vederea vânzării în mod liber a acestor terenuri.
În ceea ce priveşte activitatea compartimentului de Stare civilă, aici s-au înregistrat în anul 2002 un

număr de 2283 acte, iar în anul 2003 un număr de 2454 acte concretizându-se cifric astfel:

Acte de stare civilă
întocmite 2002 2003

Acte de Naştere 458 424
Acte de Cãsãtorie 161 180

Acte de Deces 338 316
TOTAL 957 920

Aferent acestor acte s-au întocmit şi eliberat un numãr de Certificate de Stare civilã după cum urmează:

Certificate de stare civilă 2002 2003
Certificate de Naştere 792 797

Certificate de Căsătorie 212 259
Certificate de deces 370 329

Livrete de familie 220 233
Extrase pentru uz oficial 87 98
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Acte întocmite ca urmare a unor modificări
survenite în statutul civil al persoanelor 2002 2003

Adopţii 3 3

Au fost operate în actele de stare civilă:

2002 2003
Sentinţe divorţ 55 59

Renunţări la cetăţenia română 2 5
Comunicări  de căsătorii încheiate în

străinătate 5 4

Sentinţe de adopţie 3 3

S-au mai întocmit :
2002 2003

Cereri pentru deschiderea procedurii
succesorale ( Anexa I) 222 188

Buletine statistice naşteri 458 424
Buletine statistice căsătorii 161 180
Buletine statistice decese 338 316

AGRICOL, FOND FUNCIAR

În anul 2002 au fost  desfăşurate următoarele activităţi:
- s-au eliberat un număr de 742 titluri de proprietate,
- s-au efectuat măsurători şi s-a pus în posesie suprafaţa de 640,69 ha,
- au fost înregistrate un număr de 271 de cereri privind fondul funciar,
- au fost eliberate un număr de 300 de certificate de producător,
- au fost eliberate un număr de 5.500 de adeverinţe din registrul agricol,
- distribuirea de îngrăşăminte chimice unui număr 1920 de persoane care au beneficiat de

prevederile Ordonanţei nr. 629/2002.
În anul 2003 s-au desfăşurat următoarele activităţi:
- s-au eliberat un număr de 311 titluri de proprietate,
- s-au efectuat măsurători şi s-a pus în posesie suprafaţa de 242,74 ha,
- au fost înregistrate un număr de 186 de cereri privind fondul funciar,
- au fost eliberate un număr de 350 de certificate de producător,
- au fost eliberate un număr de 7.000 de adeverinţe din registrul agricol,
- prin Ordonanţa 72/2003 s-au alocat câte 2.000.mii lei/ha unui număr de 2009 persoanelor

beneficiare ale prevederilor,
- s-a întocmit registrul viilor şi s-au eliberat un număr de 720 de declaraţii privind sortimentul de vie,

pe o suprafaţă de 286,59 ha vie conform Ordonanţei 64/2003.

ACTIVITĂŢI DE PROTECŢIE SOCIALĂ

AJUTOR SOCIAL
De la intrarea în vigoare a Legii nr.416/2001 şi până în prezent sunt înregistrate un număr de 541 cereri

de ajutor social, în plată aflându-se în prezent 270 de dosare. În anul 2002 s-au efectuat plăţi în valoare de
2.359.770 mii lei, iar în anul 2003 suma a fost de 2.733.609 mii lei. Tot în perioada menţionată:

- s-au efectuat 600 de anchete sociale la domiciliul solicitanţilor, în Aiud şi în satele aparţinătoare,
- s-au întocmit 103 fişe de calcul al ajutorului social,
- s-au emis: 377 dispoziţii de acordare a ajutorului social, 899 dispoziţii de modificare a ajutorului

social, 134 dispoziţii de suspendare a ajutorului social, 115 dispoziţii de respingerea cererilor de
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acordare a ajutorului social, 62 dispoziţii de încetare a ajutorului social, 56 dispoziţii de repunere în
plată a ajutorului social, 48 dispoziţii de recuperare a unor sume încasate necuvenit cu titlu de
ajutor social, 10 dispoziţii de schimbare a titularului ajutorului social, 219 dispoziţii de acordare a
ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru beneficiari de ajutor social.

AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI
2002 2003Tip încalzire Cereri Suma (mii lei) Cereri Suma (mii lei)

Sistem centralizat 1008 543.480 160 87.933
Gaze naturale 1597 494.078 3459 446.483

Lemne 724 165.800 750 551.940

PROTECŢIA SPECIALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP
- s-au efectuat 450 anchete la domiciliul persoanelor bolnave (adulţi şi copii),
- s-au întocmit 5 dosare cuprinzând şi ancheta socială, în vederea internării unor persoane la Centrul

de reabilitare şi recuperare neuropsihiatrică Galda de Jos,
- s-a întocmit un dosar pentru internarea la Căminul pentru persoane vârstnice Sebeş, internare

posibilă prin efortul susţinut al colectivului Serviciului Social,
- s-a întocmit anchetă socială pentru internarea unei persoane fără susţinători legali, la Filantropia

Ortodoxă Alba-Iulia.

CANTINA SOCIALĂ (100 LOCURI)
- în prezent servesc masa 62 beneficiari,
- au fost întocmite şi expediate un număr de 120 comunicări pentru reactualizarea actelor la dosare,
- au fost reactualizate un număr de 158 anchete sociale pentru cantină.

AUTORITATE TUTELARĂ
S-au efectuat un număr de:
- 100 anchete în vederea încredinţării minorilor în cazul divorţului părinţilor,
- 45 anchete Judecătorie pentru minori (lovire şi insultă),
- s-au întocmit 16 anchete Judecătorie pentru întrerupere pedeapsă,
- 140 anchete în vederea luării unor măsuri de protecţie a copilului aflat în dificultate,
- 100 anchete Poliţie pentru soluţionarea unor dosare penale cu infractori minori,
- 30 anchete pentru acordarea de burse şcolare pe motive medicale şi sociale,
- 150 anchete în vederea înscrierii pe listele de priorităţi pentru repartizarea de locuinţe,
- 3 dispoziţii de instituire tutelă pentru major,
- 80 dispoziţii de instituire curatelă pentru majori şi minori.

ALOCAŢII
- s-au întocmit 120 de dosare alocaţii suplimentare pentru familiile cu copii,
- 350 dosare alocaţii stat pentru copii,
- s-au întocmit 350 dosare alocaţii nou-născut şi dispoziţii de punere în plată,
- s-au eliberat un număr de 150 negaţii pentru alocaţii nou-născut, pentru diverse primării.

DIVERSE
- activităţi de preluare, descărcare şi distribuire lunară a cca.1800 cutii de lapte praf pentru sugarii de

pană la un an.

FINANŢĂRI PHARE

BIROU DE CONSILIERE PENTRU CETĂŢENI ÎN MUNICIPIUL AIUD
În septembrie 2002 s-a implementat proiectul “Birou de Consiliere pentru Cetăţeni în municipiul Aiud” în

parteneriat cu Fundaţia Umanitară Progpers şi AJOFM Alba, astfel că, din luna octombrie 2002, în incinta
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Primăriei municipiului Aiud, funcţionează Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni care oferă gratuit servicii de
informare şi consiliere pentru cetăţeni, aceştia fiind astfel sprijiniţi în cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor pe
care le au şi în identificarea căilor de urmat în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă. Costul total
al proiectului a fost de 28124,3 EURO, din care 25174,3 EURO – finanţare PHARE.

PARTENER
În urma finanţării proiectului depus în cadrul programului “Dezvoltarea societăţii civile – componenta

Partener”, în perioada 2002-2003 s-a derulat proiectul “Partener” cu instruire din partea FPDL, astfel 19
persoane, din care 14 angajaţi ai Primăriei municipiului Aiud au beneficiat de instruire în cadrul Componentei
“Dezvoltare instituţională”.

EXTINDERE REŢELE  DE ALIMENTARE CU APĂ – ETAPA A II – ALIMENTARE CU APĂ
CIUMBRUD
În decembrie 2002 s-a depus o cerere de finanţare în cadrul Programului PHARE 2001 Coeziune

Economică şi Socială - Schema de finanţare nerambursabilă pentru proiecte de infrastructura mică. În urma
analizei documentaţiei depuse cererea de finanţare “Extindere Reţele  de alimentare cu apă – Etapa a II –
ALIMENTARE CU APĂ CIUMBRUD” a fost acceptată. Proiectul urmează sa fie finanţat cu suma totala de
286.002 EURO din care credite nerambursabile 246.595 EURO iar restul de 39.407 EURO reprezentând
contribuţia autorităţii locale. Durata de implementare a proiectului este de 9 luni din momentul acordării primei
tranşe de împrumut de 20%, avans ce urmează sa fie furnizat în perioada imediat următoare (martie 2004).

Proiectul  “Extindere Reţele  de alimentare cu apă – Etapa a II – ALIMENTARE CU APĂ CIUMBRUD”
îşi propune asigurarea apei potabile în sistem centralizat pentru locuitorii din localitatea Ciumbrud. În această
localitate alimentarea cu apă a gospodăriilor se realizează în prezent din surse individuale,  nesigure atât din
punctul  de vedere al debitului necesar, cât şi din punct de  vedere al calităţii apei.

Extinderea reţelei de apă potabilă şi asigurarea unui sistem de alimentare centralizat permite obţinerea
unor efecte dintre cele mai favorabile asupra nivelului de viaţă a populaţiei  şi nu în ultimul rând asupra evoluţiei
activităţii economice şi a dezvoltării sectorului privat la nivelul localităţii Ciumbrud – localitate cu un potenţial
deosebit în domeniul agricol şi viticol.

Primăria municipiului Aiud, în urma unei licitaţii publice organizate in anul 2002, a încheiat cu SC
PROIECT ALBA SA contractul pentru elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie – aferente
investiţiei. Valoarea contractuală a lucrării de proiectare este de 218.490 mii lei.

INFORMATICĂ

DEZVOLTAREA REŢELEI DE CALCULATOARE
Reţeaua de calculatoare a fost dezvoltată pe conectică UTP cat. 5, cu echipamente de securitate

încorporate pentru o mai bună protecţie a datelor, compusă dintr-un server IBM dual processor, două switch-uri,
un router-firewall şi echipamente pasive de reţea.

ACHIZIŢIONARE TEHNICĂ DE CALCUL
În perioada 2002 – 2003 s-au achiziţionat:
- 7 calculatoare şi 3 imprimante,
- un produs software pentru calcul devize de lucrări,
- un produs antivirus pentru protecţia reţelei de calculatoare din primărie şi a calculatoarelor clienţilor

internet.

ACTIVAREA DOMENIULUI AIUD.RO
La sfârşitul anului 2003 s-a activat domeniul aiud.ro pentru internet, astfel ca pagina de web a Primăriei

municipiului Aiud să poată fi accesată la adresa www.aiud.ro.

STANDARDE WEB
A fost creat un nou design pentru pagina web a primăriei în conformitate cu reglementările privind

proiectarea paginilor web pentru instituţii publice şi recomandările Asociaţiei Naţionale a Informaticienilor din
Administraţia Publică.
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SERVICII INTERNET
În urma unei licitaţii s-a schimbat furnizorul de servicii internet obţinându-se astfel o creştere a vitezei

de transmitere/preluare de informaţii, o accesare rapidă a paginii web a primăriei municipiului Aiud şi reducerea
cheltuielilor.

INFORMAŢII LOCALE UTILE PE INTERNET
În baza Ordonanţei 24/2002, a Legii 291/2002 şi a H.G. 181/2002 privind încasarea prin mijloace

electronice a taxelor şi impozitelor locale, pe pagina de web a Primăriei municipiului Aiud au fost afişate
calendarul taxelor, modalitatea de calcul a impozitului şi taxele şi impozitele contribuabililor.

În cursul anului 2003 s-a realizat publicarea pe pagina de web a primăriei a Hotărârilor Consiliului local,
acestea fiind actualizate după fiecare şedinţă de Consiliul local.

Conform legii 544/2001 accesul la informaţiile de interes public este disponibil şi pe pagina de web a
primăriei.

Conform legii 161/2003, în vederea descurajării de arierate bugetare de către contribuabili, persoane
juridice, s-a publicat pe pagina de web a primăriei lista contribuabililor care înregistrează obligaţii restante la
bugetul local.

RELAŢII PUBLICE

PARTENERIATE
În perioada 2002 – 2003 s-au stabilit noi relaţii de colaborare în scopul dezvoltării legăturilor economice,

culturale şi sportive, astfel:
- în şedinţa de consiliu din luna martie 2002, s-a semnat Protocolul de Colaborare dintre municipiul Aiud

şi oraşul Cerepoveţ din Rusia,
- în 2 noiembrie 2002 s-a semnat Certificatul de Înfrăţire dintre Aiud şi Cerpoveţ, la Cerepoveţ cu ocazia

"Zilelor Oraşului",
- în 19 august 2003 s-a semnat Protocolul de Colaborare dintre municipiul Aiud şi oraşul Ponte de Sor,

Portugalia  cu ocazia sărbătorii "Ziua Metalurgistului",
- în 30 august 2003 s-a semnat Certificatul de înfrăţire dintre municipiul Aiud şi oraşul Siklós din Ungaria,

la Siklós, cu ocazia “Festivalului Tocăniţei de Pui",
- în 27 octombrie 2003 s-a semnat Protocolul de colaborare dintre municipiul Aiud şi oraşul Megara din

Grecia, în prezenţa unui grup numeros de cetăţeni greci aflaţi in România.

VIZITE ALE DELEGAŢIILOR STRĂINE
Calendarul vizitelor delegaţiilor străine în perioada 2002 – 2003 se prezintă astfel:

- martie 2002 - delegaţia oraşului Cerepoveţ, condusă de viceprimarul Nicolae Vasilievici Palicov,
- octombrie 2002 - delegaţia oraşului Cusset, condusă de primarul Renè Bardet,
- decembrie 2002 - delegaţia oraşului Cerepoveţ, condusă de primarul Mihail Sergheevici Stavrovschi
- martie 2003 - delegaţia oamenilor de afaceri din Cerepoveţ, Rusia,
- martie 2003 - delegaţia Asociaţiei Cusset Aiud Echange condusă de JF Barlet,
- aprilie 2003  - delegaţia consiliului din Gyomaendrőd, condusă de primarul Dávid Imre,
- mai 2003 - delegaţia oraşului Dingelstädt, Germania  condusă de primarul Siegfried Lins,
- mai 2003 - delegaţia oraşului Cerepoveţ condusă de viceprimarul Riabinin Leonid Alexeevici,
- mai 2003 - delegaţia oraşului Gyomaendrőd, condusă de primarul Dávid Imre,
- iulie 2003 - delegaţia Asociaţiei Cusset Aiud Echange condusă de JF Barlet,
- august 2003 - delegaţia oraşului Ponte de Sor, Portugalia condusă de primarul João José de Carvalho

Taveira Pinto,
- octombrie 2003 - delegaţia Asociaţiei Cusset Aiud Echange condusă de JF Barlet,
- octombrie 2003 - delegaţia oraşului Siklós, condusă de primarul Marenics János,
- octombrie 2003 - delegaţia oraşului Megara, condusă de un consilier local.

CETĂŢENI DE ONOARE
S-au acordat diplome de “Cetăţean de onoare”:
- domnului Popa Mircea, pentru ridicarea prestigiului municipiului Aiud prin activitatea în domeniul

metalurgiei şi în plan socio-cultural,
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- domnului Székely Mihály, pentru ridicarea prestigiului municipiului Aiud prin activitatea în domeniul
artelor plastice,

- domnilor Siegfried Lins şi Dávid Imre cu ocazia împlinirii a 10 ani de parteneriat între oraşele  Aiud
şi Dingelstadt, respectiv Gyomaendrőd.

S-au acordat diplome de “Cetăţean de onoare” post mortem poetului şi dramaturgului Ovidiu Hulea,
poetei Livia Reabreanu Hulea şi istoricului literar Mircea Cenuşă pentru contribuţia deosebită la promovarea şi
păstrarea literaturii şi culturii aiudene şi includerea acestor valori în circuitul naţional.

INFORMAŢIA DE AIUD
S-a realizat şi editat lunar publicaţia primăriei “Informaţia de Aiud”.

LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC
2002 2003

Numărul total de solicitări de informaţii de interes public 4 7
Numărul de solicitări rezolvate favorabil 4 7

Numărul de solicitări respinse 0 0
Numărul de reclamaţii administrative 0 0

REGISTRATURA
2002 2003

Total cereri  înregistrate 14084 13692
        din care reclamaţii 179 78

Acte  date pentru expediere prin poştă şi curier 8558 7802
Autorizaţii de nuntă eliberate 43 42

Înscrieri pentru audienţe 465 296

ADMINISTRATIV

Pe plan administrativ s-au asigurat următoarele:
- materialele de birotică şi consumabile pentru calculatoare, imprimante şi copiatoare pentru toate

serviciile şi birourile Primăriei,
- formularele tipizate necesare desfăşurării activităţii în birouri,
- materialele pentru pregătirea Sărbătorilor de Crăciun: drapele, ghirlande, felicitări,
- întreţinerea autoturismelor din dotare, încadrarea în consumurile aprobate şi menţinerea în

permanentă stare de funcţionare,
- curăţenia în birouri şi în celelalte încăperi şi spaţii aferente clădirii Primăriei şi s-a asigurat în mod

permanent paza la sediul Primăriei,
- lucrări de salubrizare şi s-a executat dezinsecţie deratizare.

Pe linie de PSI s-a început lucrarea “Reorganizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în
unitatea administrativ teritorială a Consiliului local al municipiului Aiud”.

RESURSE UMANE

În cursul lunii ianuarie 2002 respectiv 2003 s-au stabilit salariile de bază pentru funcţiile publice şi
personalul contractual în conformitate cu HGR 187/2001 respectiv ordonanţa 192/2002.

Structura de personal în perioada 2002 – 2003 este prezentată în continuare:
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APARAT PROPRIU
Din careData Total

posturi Ocupate Vacante
Ocupate în

cursul anului Observaţii

01.01.2002 63 58 5 5
01.12.2002 63 62 1 - 1 post vacant în cursul lunii noiembrie
01.01.2003 64 62 2 - Suplimentat cu un post arhitect şef

01.03.2003 61 58 3 - 3 posturi transferate la Serviciul social
1 post vacant

01.07.2003 66 58 8 1 Suplimentat cu 5 posturi
31.12.2003 66 59 7 -

CANTINA AJUTOR SOCIAL
Din careData Total

posturi Ocupate Vacante
Ocupate în

cursul anului Observaţii

01.01.2002 6 6 - -
01.03.2003 12 9 3 3 Înfiinţat Serviciul social
31.12.2003 12 12 - -

PIAŢĂ
Din careData Total

posturi Ocupate Vacante
Ocupate în

cursul anului Observaţii

01.01.2002 8 7 1 1
01.12.2002 8 8 - -
01.01.2003 8 8 - -

INSTITUŢII DE CULTURĂ
Din careData Total

posturi Ocupate Vacante
Ocupate în

cursul anului Observaţii

01.01.2002 16 15 1 -
01.01.2003 16 15 1 -
31.12.2003 16 14 2 - 1 post vacant în cursul anului 2003

S-a colaborat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea obţinerii avizelor în ceea ce
priveşte funcţiile publice.

S-a coordonat procedura de măsurare şi de evaluare a performanţelor profesionale individuale a
funcţionarilor publici şi a personalului contractual.

S-a întocmit şi depus la Agenţia Funcţionarilor Publici documentaţia cu privire la funcţiile publice şi
funcţionarii publici aşa cum a fost reglementată de Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei.

În baza listelor cu necesarul de instruire comunicat de şefii de servicii şi birouri s-a elaborat Planul
anual de instruire profesională şi în sistemul A.Q.

S-a urmărit creşterea gradului de profesionalism al funcţionarilor publici prin includerea acestora în
programe de instruire, astfel aproximativ 20% din personalul din primărie a beneficiat în perioada 2002 – 2003
de cursuri de instruire pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale.

AUDIT

Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate de către entitatea publică,
inclusiv asupra activităţilor entităţilor subordonate, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum
şi la administrarea patrimoniului public.

În cursul anului 2002 activitatea de audit intern s-a desfăşurat în  conformitate cu Ordonanţa 119/1999
privind auditul intern şi controlul financiar preventiv şi cu Ordinul 332/2000 privind aprobarea Normelor
metodologice generale pentru organizarea şi funcţionarea auditului intern, acte normative abrogate parţial prin
Legea 672/2002.
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Începând cu anul 2003, activitatea de audit public intern se desfăşoară în conformitate cu Legea
672/2002 privind auditul public intern şi Ordinului 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind
exercitarea activităţii de audit public intern.

În cursul anului 2003 au fost elaborate normele metodologice proprii specifice Primăriei municipiului
Aiud, care au fost transmise Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba, fiind avizate.

PROTECŢIE CIVILĂ

Principalele activităţi ale Inspectoratului municipal de Protecţie Civilă sunt:
- prezentarea bilanţului şi convocarea de pregătire cu şefii de comisii de la agenţii economici şi

comune la sediul Inspectoratului municipal de Protecţie Civilă,
- întocmirea planului de dezvoltare şi modernizare a bazei logistice, didactice, a pregătirii de protecţie

civilă,
- pregătirea şefilor de comisii de la agenţii economici, lunar şi trimestrial,
- întocmirea catalogului cadru cu obiectivele de infrastructură teritorială de importanţă pentru

Sistemul Naţional de Apărare,
- pregătirea şi alarmarea subunităţilor de serviciu de la S.C. Ardealul S.A., SC Metalurgica SA şi S.C.

Prebet S.A.,
- program cu serviciile de permanenţă în situaţii de inundaţii şi înzăpeziri,
- raportarea la Inspectoratul judeţean de Protecţie Civilă Alba a situaţiei cu alunecările de teren de pe

raza municipiului Aiud,
- pregătirea şi participarea la alarmările publice de la municipiu şi S.C. Metalurgica S.A. şi comunele

din subordine pe linie de protecţie civilă,
- participarea la activitatea de recrutare a tinerilor,
- situaţia avizării documentelor de investiţii la construcţii şi a realizării stadiilor fizice pe anul 2002,
- s-a transmis comisiei judeţene de Apărare Împotriva Dezastrelor, asigurarea fondului destinat,

procurării, constituirii stocurilor de materiale şi mijloacelor de intervenţie, de apărare împotriva
inundaţiilor conform listei anexe din Planul de Apărare Împotriva Dezastrelor,

- găsirea unei cantităţi de muniţie rămasă neexplodată şi participarea la asanarea ei.
S-a cooperat cu Compania de pompieri, Poliţia, U.M. 01626 şi Serviciul de ajutor Maltez reuşind

ducerea la îndeplinire a activităţilor de limitare şi înlăturare a urmărilor calamităţilor care au avut loc.
La nivelul municipiului s-a asigurat alarmarea populaţiei în situaţii de protecţie civilă cu 5 sirene electrice

de 5,5 kw centralizate şi o sirenă electrică de 3,5 kw, 19 sirene electrice de diferite tipuri centralizate la S.C.
Metalurgica S.A. Aiud, o sirenă electică de 3,5 kw la S.C. Ardealul S.A. Aiud şi două la S.C. Prebet S.A. Aiud
din care una cu aburi. Inspectoratul dispune şi de două motosirene şi trei sirene de mână trepied care se
folosesc alături de clopote în satele aparţinătoare şi componente ale municipiului Aiud.

ADMINISTRAŢIA PIEŢEI

VENITURI ŞI CHELTUIELI
Totalitatea veniturilor obţinute de către Serviciul Administraţia Pieţei  în anul 2002 se situează la suma

de 1.803.000 mii lei, iar în 2003 valoarea este de 2.730.182 mii lei. Structurarea pe categorii de operaţiuni
desfăşurate în piaţă se prezintă astfel:

            - mii lei -
 2002 2003

Venituri chirii din  spaţii 186.470 237.844
Venituri din concesiuni şi chirii terenuri 1.038.190 1.244.827

Venituri din taxa forfetară 578.107 1.247.511

Cheltuielile Administraţiei Pieţei, în anul 2002 se situează la suma de 1.653.151 mii lei, iar în anul 2003
suma este de 2.660.881 mii lei, din care :
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   - mii lei -
 2002  2003

Cheltuieli de personal 489.983 494.065
Cheltuieli capital, materiale 1.163.168 1.891.135

AMENAJAREA HALEI DE PRODUSE AGROALIMENTARE
Hala de produse agroalimentare a fost amenajată prin amplasarea unui sistem modern de acoperire tip

PVC cu inserţie de fibră de sticlă, vopsitorii  la structura metalică  precum şi asfaltarea unor suprafeţe aferente
halei. S-a modernizat de asemenea sistemul de iluminat public în hala agroalimentară  prin amplasarea unor noi
corpuri de iluminat.

Valoarea totală a investiţiei a fost de 350.000 mii lei.

AMENAJAREA HALEI INDUSTRIALE
Hala Industrială – Zona A a fost amenajată prin amplasarea de dale din beton vibropresat, valoarea

investiţiei fiind de 260.000 mii lei.
S-au întreprins de asemenea lucrări de amenajare a zonei E – zona de desfăşurare a comerţului

ambulant, prin amplasarea  de pubele pentru colectare reziduri şi amenajarea spaţiului verde. S-au amplasat de
asemenea pubele de colectare, în zona aferentă pieţei, valoarea achiziţiei fiind de aprox. 65.000 mii lei.

AMENAJAREA UNEI HALE NOI PENTRU COMERCIALIZAREA PRODUSELOR LACTATE
În cadrul programului de investiţii în anul 2003, a listei de investiţii pentru Piaţa Aiud, au fost menţionate

lucrări de amenajare a unei hale noi pentru comercializarea produselor lactate, amenajată în curtea interioară a
sediului administrativ al pieţei. Lucrarea a demarat în baza unui studiu de fezabilitate şi a unui proiect tehnic,
aprobate de către Consiliul local Aiud, desfăşurându-se la sediul Primăriei Aiud o licitaţie publică deschisă, în
vederea  selecţiei executantului lucrării.

Valoarea investiţiei este de 1.800.000 mii lei.
Lucrările au fost demarate în cursul anului 2003,  termenul de finalizare a investiţiei fiind aprilie 2004.

ÎNLOCUIREA CONDUCTEI DE APĂ POTABILĂ AFERENTĂ ZONEI PIAŢA AIUD – STR.
IULIU MANIU
În cursul anului 2003, s-au realizat lucrări de înlocuire a conductei de apă potabilă aferentă zonei Piaţa

Aiud – str. Iuliu Maniu, în suprafaţă de 230 ml. S-au executat cu această ocazie lucrări de reabilitare a reţelei
stradale afectate de lucrarea amintită, valoarea acestor lucrării fiind de 290.000 mii lei.

ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI LOCAL

REPARAŢII
- s-au înlocuit un număr de 23 indicatoare rutiere,
- s-a acţionat pe str.Gh.Doja, în zona de capăt pentru aşternere de materiale de umplutură, s-au

efectuat lucrări de salubrizare pe Valea Aiudului pe tronsonul situat între localul Flora şi Calea  Ferată,
- s-au efectuat lucrări de amenajare a unui nou spaţiu de joacă în zona Spitalului Municipal Aiud şi

lucrări de reparaţii la mobilierul urban şi spaţiile de joacă din Parcul Municipal şi Micro 3,
- s-au efectuat lucrări de reparaţii la mobilierul necesar de la Cantina de Ajutor Social,
- s-au aşternut agregate naturale pe străzile Ştefan cel Mare şi Piaţa Gării,
- s-au achiziţionat transportat materialele necesare pentru unei fântâni la Şcoala Generală din Gîrbova

de Jos,
- s-au efectuat lucrări de aşternere cu naturale pe Drumul Comunal-79 şi pe drumul de legatură dintre

D.N.-1 şi de Jos,
- s-au efectuat lucrări de tratare la covorul asfaltic de pe str. Morii, Stadionului, Ion Creangă şi Avram

Iancu,
- pe str. Ecaterina Varga s-au executat lucrări de reamenajare a acostamentelor, de pavare şi de ale

aluviunilor,
- după calamităţile produse de ploile torenţiale în localitatea Măgina, s-a intervenit pentru reamenajarea

drumurilor,
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- s-au efectuat deszăpeziri şi aşternere de materiale antiderapante atunci când condiţiile meteo au
impus,

- s-au efectuat lucrări de reparaţii la unităţile de învăţământ,
- s-au astupat gropile de pe str. Popa Şapcă,
- s-au executat lucrări pe strada Ecaterina Varga pentru finalizarea amenajării trotuarelor cu dale turnate

în incinta unităţii,
- s-a transportat mixtura asfaltică pentru astuparea gropilor din oraş şi pentru repararea drumului de la

Gîrboviţa,
- s-au efectuat lucrări de amenajare în parcul ecologic,
- s-au efectuat lucrări de reparaţii la Cantina de ajutor social, Grădiniţa din Aiud II, Grădiniţa din Măgina,

Grădiniţa de pe str. Stefan cel Mare, Grădiniţa de pe str. Sergent Haţegan, Grupul Şcolar “Avram
Iancu“, Biblioteca Municipală, Grădiniţa şi Căminul din Micro III,

- s-au efectuat intervenţii pe Valea Gîrbovei,
- s-au executat lucrări de aşternere de balast pe str. Vlaicu, Dorobanţilor, Eminescu, Cloşca, Dr. Ciortea,
- s-au executat lucrări de asfaltare în diverse zone din municipiu,
- s-au refăcut trotuarele pe străzile Ec. Varga şi Transilvaniei,
- s-au efectuat lucrări de pavaj la intersecţia str. Ec. Varga cu str. Ion Creangă şi s-au instalat platforme

betonate,
- s-au efectuat reparaţii pe str. Axente Sever, Iazului, în Micro III si pe str. Gh. Lazăr.

SALUBRITATE 
Salubrizarea suprafeţelor s-a efectuat conform programului de salubrizare a municipiului Aiud pe o

suprafaţă de 581.420 mp pe săptămână.

ZONE  VERZI  ŞI  DE  AGREMENT,  PRODUCERE  MATERIAL DENDROLOGIC
- s-au realizat lucrări de întreţinere a plantelor existente în sere şi de pregătire pentru vânzare,
- s-au executat lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi din oraş,
- s-a efectuat acţiunea de plantare a 175.000 fire flori în zonele verzi din municipiu şi întreţinerea a 50 de

arii din zonele plantate,
- s-au plantat 90 de arbori ornamentali şi 80 de arbuşti ce formează gardul viu.

GOSPODĂRIE ANEXĂ
- s-au încheiat 52 contracte de arendare teren cu diverse persoane fizice,
- s-a înfiinţat o cultură de orzoaică pe o suprafaţă de 4,5 ha.

În ceea ce priveşte activitatea de administrare a bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului
Aiud precizăm :

- veniturile încasate din contractele de închirieri şi concesionări ale spaţiilor aparţinând domeniului privat
al municipiului Aiud sunt în sumă de 2.317.639 mii lei,

- actele adiţionale de prelungire a contractelor de închiriere şi concesionare au fost întocmite pentru o
perioadă de unul sau doi ani,

- a fost preluat, conform H.C.L. 71/2003, internatul din str. Tribun Tudoran, nr. 5 şi a fost dat spre
închiriere, veniturile obţinute fiind  de 23.460 mii lei,

- s-au întocmit contracte şi s-au încasat veniturile generate de vânzare a bunurilor imobile aparţinând
Consiliului local al municipiului Aiud conform Legii 215/2001, în sumă de 815.865 mii lei la data de 31
mai 2003,

- vânzarea spaţiilor comerciale de către Consiliul local Aiud conform Legii 550/2002 a generat încasări în
sumă de 3.564.080 mii lei.

BIBLIOTECA  MUNICIPALĂ “LIVIU REBREANU”

Activitatea de bază a Bibliotecii Municipale “Liviu Rebreanu” este organizarea activităţii de lectură,
informare şi documentare precum şi a activităţilor care pot determina lectura, cunoaşterea.

Din punct de vedere statistic rezultatele activităţii de lectură şi dotare cu carte în perioada 2002 şi 2003
sunt următoarele:
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Evidenţa şi frecvenţa cititorilor înscrişi în bibliotecă 2002 2003
Număr cititori înscrişi 2965 2689

    Din care: – după sex – M
                                      – F
                    – după ocupaţie – muncitori, tehnicieni
                                             – intelectuali
                                             – elevi, studenţi
                                             – alte categori
                   – după vârstă –  până la 14 ani
                                          – 14 – 25 ani
                                          – 26 – 40 ani
                                          – 41 – 60 ani
                                          –  peste 61 ani

839
2126
314
339
2005
307
704
1406
472
301
82

764
1925
291
400
1683
3315
531
1255
459
358
86

Evidenţa cărţilor, periodicelor împrumutate şi consultate
în cursul anului 2002 2003

Totalul publicaţiilor împrumutate 80785 78251
Din care: – după conţinut – filozofie, religie, istorie
                                         – matematică, şt. Naturale, şt. Aplicate
                                         – limbă, lingvistică, literatură
                                         – generalităţi, artă, sport, biografii
                                         – publicaţii pentru copii
                                         – ziare, reviste
                   – după limbă – limba română
                                         – alte limbi

3589
3651
50934
3187
12659
6765
80050

735

3790
4024
47941
3438
13140
5918
77437
814

Publicaţii împrumutate la domiciliu 61.223 59310
Publicaţii consultate în bibliotecă 19.562 18941

Frecvenţa zilnică 21039 20133

Situaţia volumelor de carte 2002 2003
Volume existente la sfârşitul anului 76.578 77.189

Volume intrate în anul 1.459 1.619
Numărul cărţilor împrumutate 26.929 26.031

Numărul cititorilor serviţi de un bibliotecar 989 897

Conform Legii bibliotecilor, indicatorul utilizatorilor de informaţii reprezintă minim 5% şi maxim 10% din
numărul locuitorilor comunităţii în condiţiile respectării standardelor din prezenta lege.

La Biblioteca Municipală “Liviu Rebreanu”, fără a se respecta multe din prevederile legii, indicatorul
utilizatorului de informaţii reprezintă 10,27% din numărul locuitorilor oraşului, depăşeşte indicatorul maxim cu
0,27%.

Conform “Programului de activitate” al bibliotecii se desfăşoară pe lângă activitatea de lectură şi o serie
de activităţi culturale care au la bază cartea menite să îmbogăţească universul cultural al populaţiei aiudene.

Au devenit tradiţionale evenimentele prezentate menite să evidenţieze marile evenimente culturale:
- “Actualitatea operei eminesciene” – simpozion,
- expoziţiile de carte omagiale: “1 Decembrie – Ziua Naţională a României”, “Carte de Crăciun”.
O acţiune care antrenează mulţi iubitori ai lecturii şi culturii din oraş şi din ţară este “Ziua bibliotecii”,

ajunsă la ediţia a VI-a, iar în colaborare cu Societatea “Avram Iancu” din România – obiceiul de parastas
dedicat martirilor neamului Horea, Cloşca şi Crişan, Avram Iancu.

Realizări ale anilor 2002 şi 2003:
- s-a realizat legătura cu reţeaua Internet a Primăriei municipiului Aiud, acesta fiind încă un pas în

domeniul informatizării bibliotecii şi spre Centrul de Informare,
- s-a realizat extinderea spaţiului bibliotecii cu încă o încăpere, destinată Centrului de Informare.
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CASA DE CULTURĂ “LIVIU REBREANU”

În cadrul Casei de Cultură “Liviu Rebreanu” au fost organizate în anul 2002 şi 2003 următoarele
manifestări:

- Zilele Culturale “Liviu Rebreanu”,
- Medalion literar: Eminescu şi “lumina de lună”,
- Spectacol folcloric “Hai să dăm mână cu mână…”,
- colocvii de literatură,
- expoziţii de artă plastică,
- seri de teatru,
- concursuri de proză,
- sesiuni de comunicări pe diverse teme,
- expoziţii de icoane,
- expoziţii de artă fotografică,
- expoziţii de artă plastică şi fotografie artistică Franţa 2003,
- Ziua Imnului Naţional,
- expoziţia de artă fotografică şi expunerea video Everest 2003,
- Studioul de teatru al Casei de Cultură Aiud: piesa Hazard, concert de muzică (SUA).
Veniturile realizate de Casa de Cultură în anul 2002 şi 2003 sunt următoarele:

      - mii lei -
Denumire 2002 2003

Încasări din cursuri 98.140 484.350
Chirie sală 14.069 10.604

Încasări din xerox 14.042 20.157
Chirie cămin Ciumbrud 11.549 11.707

Chirie cămin Aiud II 2.000 3.023
Încasări din sponsorizări 8.100 6.500
Curent Gîrbova de Sus - 429

Încasări chirie club - 2.000

MUZEUL DE ŞTIINŢELE NATURII

În cursul anului 2003 Muzeul de Ştiinţele Naturii a fost vizitat de un număr de 8.144 persoane, din care
129 grupuri organizate cu 7.705 persoane din ţară şi străinătate.

Activitatea muzeistică a fost axată pe obiectivele specific muzeistice care au constat în:
- îmbogăţirea colecţiilor, prelucrarea şi evidenţa patrimoniului muzeal,
- activitatea ştiinţifică în cadrul căreia s-au cercetat colecţiile Paleobotanice şi s-a încheiat tema de

cercetare referitoare la “Rezervaţiile ştiinţifice din Munţii Apuseni şi judeţul Alba”,
- organizarea de expoziţii şi microexpoziţii referitoare la cunoaşterea şi valorificarea colecţiilor din

muzeu,
- organizarea unei expoziţii din ciclul “Flori rare din Carpaţi”,

Valorificarea patrimoniului muzeal s-a efectuat prin realizarea de vizite tematice, lecţii de biologie.
În cadrul activităţii de conservare a colecţiilor s-au desfăşurat activităţi de tratare cu substanţe

conservante periodic, tratamente cu insecticide, prevenirea degradării.

MUZEUL DE ISTORIE

În cursul anilor 2002 şi 2003 activitatea instituţiei s-a axat pe materializarea funcţiilor muzeului prin
acţiuni cu caracter specific, după cum urmează:

1. În domeniul îmbogăţirii colecţiilor, evidenţei patrimoniului, cercetării şi valorificării ştiinţifice:
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- s-au realizat studii care au fost publicate în reviste de specialitate,
- s-au efectuat cercetări arheologice la Lopadea Veche, Măgina, Geoagiu pentru a îmbogăţi

colecţiile,
- s-au colectat vestigii arheologice din diferite epoci.
2. În domeniul conservării şi restaurării patrimoniului mobil şi imobil:
- s-a urmărit în permanenţă starea de conservare a pieselor din expoziţie,
- a fost repusă în funcţiune instalaţia de încălzire,
- au fost eliminate vechile reţele de apă şi canalizare din “Turnul Porţii” prin care a fost eliminată

umezeală acumulată în pereţi care afecta edificiul,
- au fost conservate vase medievale din patrimoniul muzeal.
3. Valorificarea culturală a patrimoniului muzeal, precum şi a istoriei naţionale şi locale s-a realizat prin:
- expoziţii de artă plastică,
- concurs de icoane pe sticlă,
- expoziţii internaţionale de artă plastică realizate în colaborare cu Fundaţia Inter Art,
- “Franţa în afişe”,
- simpozioane,
- dezbateri.
Muzeul de Istorie a fost vizitat în cursul anului 2002 de un număr de 4252 de persoane, iar în anul 2003

de un număr de 3988 persoane.

PRIMAR,
ing. Liviu Octavian Rusu
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