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Dragi sâncrăieni,  

Primele 2 luni de la preluarea mandatului de primar al comunei au trecut foarte repede, fiind 

presărate cu provocări dar și cu multe satisfacții. În această scurtă perioadă, am încercat să fixez 

Sâncraiu de Mureș pe un drum al modernizării și al dezvoltării. Astfel, am implementat sau am inițiat 

o serie de proiecte din care aș dori să amintesc: 

 A fost introdus iluminatul public pe 6 străzi: str. Orizontului, str. Bradului, str. Plopilor, str. 

Crinului, str. Zambilelor, str. Ghioceilor; 

 A fost depus la Compania Națională de Investiții (C.N.I.) un proiect care vizează obținerea unei 

finanțări pentru modernizarea a 20 de străzi aflate în proprietatea publică a comunei; 

 Au fost pietruite un număr de peste 15 străzi neasfaltate; 

 A fost modernizat site-ul primăriei, prin realizarea unei interfețe mai prietenoase și mai intuitive, 

astfel încât informațiile căutate să fie cât mai ușor de găsit; 

 S-au realizat primii pași pentru digitalizarea activității primăriei și îmbunătățirea comunicării 

dintre primărie și cetățeni, prin integrarea pe site-ul acesteia a serviciilor publice online. Prin 

acest demers, cetățenii beneficiază de următoarele servicii online, economisind astfel timpul de 

așteptare și pe cel aferent deplasărilor: 

 depunere cereri online (solicitări către compartimentele urbanism, taxe și impozite, 

registrul agricol, asistență socială, relații cu publicul sau alte solicitări); 

 realizare sesizări pe harta digitală a comunei; 

 realizare programări audiențe online; 

 verificare stadiul documentelor, de acasă, în timp real; 

 plata online a taxelor și impozitelor. 

Implementarea acestor măsuri contribuie și la respectarea măsurilor de distanțare socială 

impuse de contextul pandemic prin care trecem cu toții, deoarece nu mai e necesară deplasarea 

personală la sediul primăriei, existând astfel posibilitatea de a se rezolva o mare parte din 

probleme online, de acasă. 
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Astfel, în cele 2 luni de referință am soluționat peste 50 de sesizări venite online din partea 

cetățenilor, în special cu privire la reabilitarea infrastructurii (drumuri, șanțuri, podețe etc.), 

instalarea de indicatoare rutiere, precum și alte probleme semnalate de aceștia. 

 A fost introdus un nou compartiment în cadrul aparatului de specialitate, compartimentul 

Administrarea Domeniului Public, al cărui principal scop îl reprezintă administrarea, gestionarea 

şi exploatarea eficientă a domeniului public; 

 S-au realizat acțiuni de curățenie și igienizare a malulului râului Mureș. De asemenea, au fost 

montate camere de supraveghere în această zonă, pentru descurajarea și identificarea celor 

care intenționează să mai depoziteze deșeuri pe malul râului Mureș; 

 S-a inițiat, alături de o echipă de voluntari din Sâncraiu de Mureș, Târgu-Mureș, Iași, Olanda și 

SUA, demararea unui proiect care prevede amenajarea zonei malului râului Mureș. Proiectul 

prevede transformarea zonei într-un parc natural recreațional, prin realizarea unei piste de 

biciclete, piste de alergare, locuri amenajate pentru picnic și pescuit, zonă de promenadă și 

restaurante, care să aducă beneficii directe și indirecte comunei noastre. 

Prezentul raport reprezintă bilanțul activității desfășurate în primele 2 luni de la preluarea 

mandatului de primar, lunile noiembrie și decembrie ale anului 2020. Toate aceste realizări au fost 

posibile datorită sprijinului și încrederii dumneavoastră, a contribuabililor, susținerii consilierilor 

locali și efortului echipei din cadrul primăriei, fiind rezultatul unei munci in echipă. Toate acțiunile pe 

care le-am realizat au avut la bază dorința de îmbunătățire a condițiilor de viață a sâncrăienilor. 

Dorim să continuăm pe același drum, astfel încât întreaga noastră activitate să răspundă nevoilor și 

așteptărilor locuitorilor comunei Sâncraiu de Mureș.  

 

Cu deosebit respect, 

Primarul comunei Sâncraiu de Mureș, 

Ionuț Petru BUDIAN  


