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STIMATĂ DOAMNĂ / STIMATE DOMNULE,
Începutul unui Nou An determină firea noastră creştină să ne facă mai conştienţi de trecerea timpului, să ne dăm
seama parcă dintr-o dată cât de mult ne-au crescut copii, cât de repede s-a mai scurs un an din viaţa noastră, cât de mult
contează în viaţa noastră familia, slujba, prietenii apropiaţi, să ne autoevaluăm realizările, activitatea, conduita şi să
rememorăm evenimentele şi întâmplările cele mai importante de peste an.
Realizările anului 2014, care a fost un an greu dar important pentru Sărmaşu, devenind astfel parte din istoria
noastră, mă fac să am conştiinţa faptului că întreaga activitate am depus-o cu dăruire, pasiune şi credinţă în slujba celor care
m-au ales ca să-i reprezint.
Pentru toate aceste realizări vreau să mulţumesc colegilor din executivul Primăriei, consilierilor locali şi
dumneavoastră tuturor sărmăşenilor pentru munca, stăruinţele, eforturile depuse şi realizările obţinute, pentru încrederea şi
sprijinul pe care mi le-aţi acordat.
Acum la început de nou drum, mai mult ca oricând, trebuie să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru că ne-a îndrumat
paşii până aici şi să privim înainte cu mai multă credinţă şi speranţă, mai multă încredere în puterile noastre, mai mult
respect, mai multă dragoste faţă de semenii noştri.
Noul exerciţiu financiar 2014-2020, având la bază proiectele finanţate din fonduri europene, care este mult mai
generos pentru oraşele mici din România, ne îndreptăţeşte să nădăjduim pe termen mediu la o dezvoltare spectaculoasă a
comunităţii sărmăşene.
În spiritul transparenţei şi respectului pe care-l datorez dumneavoastră sărmăşenilor vă sintetizez câteva din
realizările anului 2014:
Sărmaşu
 Modernizarea infrastructurii rutiere prin repietruiri, intervenţii cu utilaje terasiere/deszăpezire şi material antiderapant;
 Modernizarea infrastructurii pietonale prin executarea de trotuare din pavaj pietonal pe străzile Toamnei şi Republicii;
 Modernizarea străzilor prin asfaltare din oraşul Sărmaşu, judeţul Mureş (Pepinierii, Trandafirilor, Primăverii, Vasile
Simonis) prin finanţare din credit bancar;
 Moderinzare centru civic prin amenajarea de parcări, şanţuri şi rigole de scurgere ape pluviale str. Republicii;
 Întreţinere Parc Central prin achiziţionarea şi plantarea de flori şi arbuşti ornamentali;
 Întreţinere/modernizare reţea iluminat public şi festiv;
 Executarea lucrării de instalaţie utilizare gaze naturale la Staţia de epurare Sărmaşu;
 Finalizarea lucrărilor de modernizare Hală Piaţă Agroalimentară;
 Extinderea reţelelor de alimentare cu apă pe străzile Salcâmilor şi Ghioceilor;
 Execuţie racorduri la reţeaua de canalizare ape menajere pe străzile Pepinierii, Trandafirilor, Florilor, Libertăţii, Sondelor,
Păcii, Primăverii, Vasile Simonis, 1 Mai, 30 Decembrie, Ghioceilor, Dezrobirii, Republicii;
 Achiziţionare şi montare coşuri de gunoi şi staţie de autobuz;
 Încheierea contractului de lucrări pentru investiţia – Reabilitare şi extindere sediul Primăriei Sărmaşu;
 Sprijin financiar pentru întreţinere/reparaţii Cămin pentru persoane vârstnice;
 Amenajare platou festivităţi, parc recreere şi alei pietonale curte Liceul Teoretic „Samuil Micu” Sărmaşu;
 Montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de supraveghere video, achiziţionarea din Anglia a unei autospeciale de
intervenţii la incendii pentru oraşul Sărmaşu, întregire grup statuar (Statuia „Horea” şi „Cpt. Zăgănescu”) la Secţia de
Pompieri Sărmaşu;
 Obţinerea avizelor pentru proiectul „ Plan de Urbanism General şi Regulament Local de Urbanism oraşul Sărmaşu”;
 Sprijin financiar pentru lucrări de întreţinere reparaţii pentru Biserica Ortodoxă, Biserica Reformată, Biserica Greco –
Catolică.

Balda
 Asigurarea viabilităţii infrastructurii rutiere prin repietruiri, intervenţii cu utilaje terasiere/deszăpezire şi material
antiderapant;
 Extinderea reţelelor de alimentare cu apă pe străzile Alexandru Bătrâneanu, Armata Populară, Dezrobirii;
 Modernizarea infrastructurii pietonale prin executarea de trotuare din pavaj pietonal pe străzile Dezrobirii şi Oituz;
 Construire poduri pe străzile Dezrobirii şi Oituz;
 Întreţinerea şi modernizarea iluminatului public şi festiv;
 Întocmirea proiectului pilot pentru construirea capelei mortuare în cimitirul localităţii;
 Sprijin financiar pentru lucrări de întreţinere, reparaţii la Biserica Ortodoxă şi Biserica Reformată.
Sărmăşelu
 Asigurarea viabilităţii infrastructurii rutiere prin repietruiri, intervenţii cu utilaje terasiere/deszăpezire şi material
antiderapant;
 Lucrări de terasament şi pietruire str. Gloduri pe 1,7 km şi a drumului de exploataţie agricolă din păşunea Gloduri;
 Achiziţionare lămpi pentru extinderea reţelei de iluminat public pe strada Gloduri;
 Întreţinere şi modernizare reţea iluminat public şi festiv;
 Executare reţea stradală de canalizare str. 1 Mai şi a celor 2 staţii de pompare ape uzate;
 Construire poduri pe străzile Gloduri şi 30 Decembrie;
 Întocmirea proiectului pilot pentru construirea capelei mortuare în cimitirul „Gruieţ”;
 Sprijin financiar pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii la Biserica Ortodoxă.
Sărmăşel Gară
 Asigurarea viabilităţii infrastructurii rutiere prin pietruiri, intervenţii cu utilaje terasiere/deszăpezire şi material
antiderapant;
 Achiziţionare lămpi pentru extinderea reţelei de iluminat public pe străzile Eroilor şi Libertăţii;
 Întreţinerea şi modernizarea iluminatului public şi festiv;
 Extinderea reţelelor de alimentare cu apă pe strada Eroilor;
 Achiziţionare şi montare coşuri de gunoi şi staţie de autobuz;
 Întocmirea proiectului pilot pentru construirea capelei mortuare în cimitirul din str. Eroilor (Dorca);
 Sprijin financiar pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii la Biserica Ortodoxă.
Vişinelu
 Asigurarea viabilităţii D.C. 104 Balda - Vişinelu prin intervenţii cu utilaje terasiere, repietruiri, utilaje deszăpezire şi
material antiderapant;
 Modernizare/întreţinere reţea iluminat public şi festiv;
 Extinderea reţelelor de alimentare cu apă pe străzile Cîmpului, Plopilor;
 Construire poduri pe străzile Înfrăţirii, Plopilor şi Zorilor;
 Achiziţionare şi montare coşuri de gunoi şi staţie de autobuz;
 Decolmatarea pârâului Frăţii pe o lungime de 5 km;
 Sprijin financiar pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii la Biserica Ortodoxă.
Moruţ, Larga, Titiana
 Asigurarea viabilităţii D.C. 103 Sărmaşu –Moruţ – Larga – Titiana prin repietruiri şi intervenţii cu utilaje terasiere şi
deszăpezire;
 Întreţinere reţea iluminat public Larga şi Moruţ;
 Pietruirea drumului spre păşunea Trombitaş, drumului de legătură Larga – Moruţ, drumului Titiana;
 Decolmatarea pârâului Ciciana din Moruţ până la Pârâul de Cîmpie pe o lungime de 5,8 km;
 Sprijin financiar pentru lucrările de reparaţii acoperiş Biserica Ortodoxă.

Cu deosebită stimă şi consideraţie,

Primar,
ing. Mocean Ioan

