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1. Intermedierea relației între Primăria Municipiului Tg Secuiesc și alte instituții 

ale statului: 
a) Guvernul României: 

 
 Corespondențe și întâlniri cu reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării 

Regionale, Administratiei Publice și Fondurilor Europene.( Modernizarea 
infrastructurii , inclusiv retele edilitare str Abatorului si 1 Mai; Modernizarea  
infrastructurii, inclusiv retele edilitare str Garii  si Molnar Jozsias; Lucrari prioritare 
de extindere a retelei de alimentare cu apa si canalizare etapa III; Reabilitare strada 
Bem Jozsef km 58+680-59-960) 

 Corespondenta cu Compania Nationala de Investitii SA pentru obiectivul 
Bazin de inot multifunctional. 
 

b) Alte institutii publice 
 Corespondente si intalniri cu reprezentantii Consiliului Judetean in 

vederea obtinerii de fonduri pentru finantarea lucrarilor publice 
2. Întâlniri cu mediul de afaceri: 

a) Întâlniri cu reprezentanți ai societăților locale, naționale sau străine care propun 
proiecte proprii sau în parteneriat cu municipalitatea. 

b) Întâlniri cu reprezentanți ai societăților locale, naționale sau străine care își 
doresc o relație de comunicare fluidă. 

 
3. Proiecte punctuale, gestionate la solicitarea Primarului, în relație de 

colaborare cu aparatul de specialitate: 
a) Urmarirea lucrarilor la obiectivul de investitii Lucrari prioritare de extindere a 

retelei de alimentare cu apa si canalizare, etapa III, mun Tg Secuiesc. 

Contractarea si urmarirea lucrarilor, asigurarea asistentei tehnice si derularea 

obtinerii de fonduri din cadrul MDRAP;. 

b) Derularea procedurii de achizitie, evaluare, contractare si urmarirea lucrarii de 

investitie Reabilitare strada Tamasi Aron ,  

c) Urmarirea lucrarii de intretinere drumuri. 

d) Pregatirea si efectuarea receptiei la terminarea lucrarii la obiectivul . 

Modernizarea infrastructurii, inclusiv retele edilitare str Abatorului si 1 Mai; 

Modernizarea  infrastructurii, inclusiv retele edilitare str Garii  si Molnar Jozsias. 

Lucrari finalizate in dec 2020. 



e) Derularea procedurii de proiectare, Reabilitare str Kanta; Reabilitare str Matko 

Istvan; Reabilitare str Cernatului – zona blocuri.   

f) Contractarea intocmirii doc in faza SF pentru proiectului Infiintarea, extinderea si 

modernizarea retelei inteligente de distributie a gazelor naturale in municipiul Tg 

Secuiesc si satul apartinator Lunga,  

g) Urmarirea lucrarilor de reparatii drumuri prin asfaltare si reamenajarea spatiilor 

publice din municipiu 

h) Derularea  diferitelor reparatii in urma sesizarilor din partea cetatenilor 

municipiului 

i) Participarea si repezentarea municipiului  la sedinte CA la SC Gosp Com SRL 

Efectuarea de achizitii publice in cadrul investitiilor si reparatiilor- intocmire registru 
electronic national de nomenclatura stradala pentru municipiul Tg Secuiesc, denumit 
RENNS. 

j) S-au facut demersuri in vederea intabularii strazilor de pe raza UAT Tg Secuiesc 

k) Colaborare cu banca mondiala si MDRAP in vederea intocmirii strategiei de 

dezvoltare a municipiului.   
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