
 

 

 

                 
 

STATUTUL ORAȘULUI OCNA MUREȘ 
_________________________________________________________________ 

 
Date de identificare: PRIMĂRIA ORAȘULUI OCNA MUREȘ (ORAȘ OCNA MUREȘ) 
Adresa:  str. Nicolae Iorga nr. 27, Ocna Mureș, județul Alba, 515700 
Telefon:  0258 871 217 
Fax:  0358 816 440 
Website: www.primariaocnamures.ro 
e-mail:  contact@primariaocnamures.ro 
 
DATE GENERALE: 
 
Localitatea de reședință:  Ocna Mureș 
 
Localități aparținătoare:  Uioara de Sus 
     Uioara de Jos (Ciunga) 
     Războieni-Cetate 
     Cisteiu de Mureș (Cistei) 
     Micoșlaca 
 
Suprafața:  68,34 km2 reprezentând 1,06% din suprafața județului Alba 
 
Caracteristici geografice: 
  Coordonate: 46°23′24″ latitudine nordică și 23°51′36″ longitudine estică 
  Altitudine medie:  281 m 
  Populație totală:  14.671 (sursa: INSSE) 
  Populație stabilă:  13.036, din care: 
    Ocna Mureș:   6.863 locuitori 
    Uioara de Jos:   960 locuitori 
    Uioara de Sus:   3.046 locuitori 
    Cisteiu de Mureș:   590 locuitori 
    Micoșlaca:    291 locuitori 
    Războieni-Cetate:   1.286 locuitori  (sursa: Recensământ 
2011) 
 

 



 

 

Așezare geografică: 
UAT Ocna Mureș se află în NE extrem al județului Alba, pe cursul mijlociu al râului 

Mureş, în zona colinară a Subcarpaţilor, între Câmpia Transilvaniei (la miazănoapte) şi Podişul 
Târnavelor (la miazăzi). Oraşul este mărginit la V de luncile aparţinând culoarului Alba-Iulia – 
Turda, graniţa de N a perimetrului strict citadin o reprezintă simiozităţile vadului Mureşului, cea 
de SV este delimitată de colinele Ciungii (dealul Nejoapa), iar cea de S de culmea dealului 
Banţa. 

 
 Climă:  
 Dispune de un climat continental-moderat, cu temperatura medie anuală de 9°C (peste 
20°C în iulie și sub −4°C în ianuarie). Precipitații anuale sunt reduse, sub 600 mm. 
 
 Prima atestare documentară: 
  Prima atestare documentară a orașului Ocna Mureș datează din anul 1203, când 
localitatea apare sub numele de Uioara. 
 
 Scurt istoric: 
 Așezare civilă romană în Dacia (sec. II-III), cunoscută pentru exploatarea sării, sub 
denumirea „Salinae”. Exploatarea relativ intensă a zăcământului de sare în epoca romană, a 
favorizat dezvoltarea unei importante așezări cu caracter rural, identificată cu „Salinae”, ale 
cărei urme arheologice se întind pe o mare arie, pe ambele maluri ale Mureșului.  
 Fără cercetări sistematice, se cunosc descoperiri ce provin de pe aria orașului și din 
împrejurimi, fără posibilitatea unor precizări topografice: subconstrucții de clădiri, numeroase 
materiale de construcții tegulare (confecționate din țiglă), sculpturi de marmură, vase de 
ceramică, un opaiț cu inscripția „FORTIS" și alte obiecte.  
 Din zona minelor de sare provin trei inscripții fragmentare, iar din alte locuri mai multe 
monede de argint și bronz între care și un dupondius (monedă romană) din timpul împărătesei 
romane Annia Galeria Faustina (130–176) din anii 138–141. 
 La marginea de est a localității, lângă drumul spre Uioara de Sus, s-au descoperit în anul 
1931 trei morminte cu sarcofage din cărămizi, acoperite cu țigle. Unele cărămizi aveau ștampile 
de la producătorii particulari P AE TERN și TII (inscripții incomplete). 
 Numeroase descoperiri numismatice se semnalează și la sud de oraș, în valea de la 
Hopârta: un sesterius (monedă romană) din vremea împăratului roman Traian, o monedă de 
bronz și o alta de argint. 
 Urmele de locuire descoperite pe teritoriul orașului indică prezența oamenilor încă din 
epoca bronzului (Cultura Wietenberg). Au fost descoperite numeroase obiecte de tezaur, statuia 
zeiței Hecate și un relief cu Lupa Capitolina. 
 Pe Harta Iosefină a Transilvaniei (Sectio 140), realizată la ridicarea topografică din anii 
1769-1773 este marcată în felul următor prezența unor exploatări de sare abandonate în zona 
actualului oraș Ocna Mureș: "Ruiniert, Saltz Gruben, Okne". 
 Localitatea s-a dezvoltat abia la sfârșitul secolului al XVIII-lea, când a început 
exploatarea organizată a sării, respectiv, când administrația austriacă a preluat controlul 
producției de sare. 
 Ocna Mureș a fost declarat oraș în anul 1956. 
 



 

 

Legături rutiere:  prin DJ 107F și E60 spre Târgu Mureș  - 74 km 
   prin DJ 107F și E81 spre Cluj-Napoca - 56 km 
   prin DJ 107F și E81 sau A10 spre Turda - 25 km 
   prin DJ 107F și E81 sau A10 spre Alba Iulia - 53 km 
   prin DJ 107F, E81 sau A10 și A1 spre Sibiu - 122 km 
 
Legături aeriene: Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca 
   Aeroportul Internațional „Transilvania” Târgu Mureș 
   Aeroportul Internațional Sibiu 
 
Legături feroviare: Magistrala CFR 300 (București - Oradea) în stația Războieni-Cetate  
 
Însemnele orașului: - stema orașului Ocna Mureș 
 

Prin HG 509/2007, se aprobă stema municipiului. 

Stema aprobată prin HG 509/2007 este prezentată mai jos. 
Stema orașului Ocna Mureș poate fi folosită pentru: 

- antetul Primăriei Orașului Ocna Mureș, folosit în corespondenţa 
acesteia 

- drapelul orașului Ocna Mureș 
- insigne realizate de municipalitate 

- alte materiale promoţionale 
Celelalte instituţii din Orașul Ocna Mureș, vor putea folosi stema 

municipiului numai cu aprobarea Primarului orașului Ocna Mureș. 
 
 

 Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, 
tăiat și despicat, compus din 3 partiții.  
 În partiția I, în câmp roșu, se află un coif de soldat roman, de argint, 
conturat cu negru.  
 În partiția II, în câmp verde, se află o gură neagră de intrare într-o mină 
de sare, peste care broșează două ciocane de minerit, mărginită cu o bordură 
de piatră argintie.  
 În partiția III, în câmp albastru, se află două valuri de argint undate.  
 Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri 

crenelate. 
 Semnificațiile elementelor însumate:  
 - coiful de soldat roman semnifică prezența veche a civilizației romane din această zonă; 
 - gura de mină reprezintă intrarea în ocna de sare, ocupația de bază a locuitorilor, 
respectiv mineritul prin exploatarea sării; 
 - brâurile undate simbolizează râul Mureș care străbate așezarea; 
 - coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraș. 
 
 Patron spiritual al orașului: 
  Sfânta Maria (15 august). 
 
Baza legală șiorganizarea administrativă a orașului Ocna Mureș 
 

Statutul Orașului Ocna Mureș este elaborat în temeiul prevederilor Ordonanţei de 



 

 

Guvern nr.53/16 din august 2002, privind Statutul-cadru al unităţilor administrativ- 

teritoriale şi cuprinde date şi elemente specifice care individualizează orașul Ocna Mureș 

în raport cu celelalte municipii din România. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001, privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a: Reţeaua de localităţi, orașul Ocna 

Mureș este oraș de rangul III. 

Orașul Ocna Mureș este persoană juridică de drept public care are ca scop 

administrarea eficientă a resurselor comunităţii. 

 Subunităţi administrativ teritoriale fără personalitate juridică 

Principalele zone, relativ compact construite, aparţinând, din punct de vedere 

administrativ orașului Ocna Mureș şi cuprinse în cadrul limitei sale intravilane sunt 

grupate în jurul a patru unităţi funcţionale şi anume: 

1. Ocna Mureș - având trei componente: Ocna Mureș, Uioara de Jos (Ciunga) și Uioara de 

Sus 

2. Cisteiu de Mureș – localitate aparținătoare. 

3. Micoșlaca – localitate aparținătoare. 

4. Războieni-Cetate – localitate aparținătoare. 

Toate cele patru unităţi constituie o singură unitate administrativ teritorială, orașul Ocna 
Mureș, în conformitate cu Legea nr. 2/1968, a împărţirii teritorial administrative a ţării, aflată 
încă în vigoare. 

 

Autorităţile administraţiei publice locale 

2.1. Cadrul legal 

Orașul Ocna Mureș este persoană juridică de drept public care are ca scop 
administrarea eficientă a resurselor comunităţii. 

Misiunea principală a autorităţilor administraţiei publice locale din Orașul Ocna Mureș 

(Consiliul Local Ocna Mureș şi Primarul) constă în executarea legii şi prestarea de servicii în 

baza legii. 

Organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor 

care, potrivit legii, aparţin orașului Ocna Mureș, se supun principiilor autonomiei locale, 

descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, 

legalităţii şi consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit, 

conform prevederilor Constituţiei României. 
Aplicarea principiilor prevăzute la aliniatul precedent nu pot aduce atingere caracterului 

de stat naţional, unitar şi indivizibil al României. 

Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor 
administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul 
colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. 

Acest drept se exercită de consiliul local şi de primar. 

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în orașul 

Ocna Mureș sunt consiliul local ca autoritate deliberativă, şi primarul, ca autoritate executivă. 

Consiliul local şi primarul sunt aleşi în condiţiile prevăzute de Legea privind alegerile locale. 

Competenţele şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale sunt stabilite prin 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 



 

 

Autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele 

legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în 

competenţa altor autorităţi publice. 

În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi Consiliul Judeţean, pe 

de o parte, precum şi între Consiliul Local şi Primar, pe de altă parte, nu există raporturi 

de subordonare. 

Autoritatea Consiliului Local Ocna Mureș şi a Primarului Orașului Ocna Mureș se 

exercită pe teritoriul orașului Ocna Mureș. 

2.2. Consiliul Local al orașului Ocna Mureș 
a) Sediul Consiliului Local al orașului Ocna Mureș este în orașul Ocna Mureș, str. N. Iorga 

nr. 27, jud. Alba. 

b) Structura politică şi comisiile consiliului local al orașului Ocna Mureș 

Numărul total al consilierilor locali ai orașului Ocna Mureș este de 17 de consilieri, în 

temeiul art. 29 al Legii nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare: La un număr de locuitori între 10.001 şi 20.000, numărul de 

consilieri va fi de 17 de consilieri. 

Consiliul Local al orașului Ocna Mureș ales în anul 2016 are următoarea structură 

politică: Partidul Naţional Liberal : 10 consilieri; 

 Partidul Social Democrat: 3 consilieri 

 Partidul Mișcarea Populară: 1 consilier;  

 Partidul ALDE:  2 consilieri; 
Uniunea Democrată a Magiarilor din România: 1 consilier. 
 

Comisiile Consiliului Local: 

Comisia 1 – Comisia pentru probleme economico-financiare, învăţământ, sănătate şi 
familie, protecţia socială a vârstnicilor, protecţia copilului, tineret şi sport. 
Comisia 2 – Comisia pentru probleme juridice şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, agricultură, activităţi social-culturale, relaţia cu cultele, protecţia mediului şi 
turism,. 

 
Atribuţiile Consiliului Local Ocna Mureș 

Consiliul local are iniţiativa şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes 

local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale 

sau centrale. 
Consiliul local are următoarele atribuţii principale: 

- alege din rândul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, după caz; stabileşte, 
în limitele normelor legale, numărul de personal din aparatul propriu; 

- aprobă statutul comunei sau al oraşului, precum şi regulamentul de organizare şi 
funcţionare a consiliului; 

- avizează sau aprobă, după caz, studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-

socială, de organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii de amenajare a 

teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeţeană, 

regională, zonală şi de cooperare transfrontalieră, în condiţiile legii; 

- aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei 

bugetare; aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar; stabileşte impozite şi taxe 

locale, precum şi taxe speciale, în condiţiile legii; 



 

 

- aprobă, la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, 

numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu 

de specialitate, ale instituţiilor şi serviciilor publice, precum şi ale regiilor autonome de 

interes local; 
- administrează domeniul public şi domeniul privat al comunei sau oraşului; 
- hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate 

publică a comunei sau oraşului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes 

local, în condiţiile legii; 

- hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a 
comunei sau oraşului, după caz, în condiţiile legii; 

- înfiinţează instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii publice de interes local; 

urmăreşte, controlează şi analizează activitatea acestora; instituie, cu respectarea criteriilor 

generale stabilite prin lege, norme de organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi serviciile 

publice de interes local; numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, conducătorii 

serviciilor publice de interes local, precum şi pe cei ai instituţiilor publice din subordinea sa; 

aplică sancţiuni disciplinare, în condiţiile legii, persoanelor pe care le-a numit; 
- hotărăşte asupra înfiinţării şi reorganizării regiilor autonome de interes local; exercită, în 

numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile acţionarului la societăţile comerciale 
pe care le-a înfiinţat; hotărăşte asupra privatizării acestor societăţi comerciale; numeşte şi 
eliberează din funcţie, în condiţiile legii, membrii consiliilor de administraţie ale regiilor 
autonome de sub autoritatea sa; 

- analizează şi aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi 

urbanism ale localităţilor, stabilind mijloacele materiale şi financiare necesare în vederea 

realizării acestora; aprobă alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare 

împotriva inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase; 

- stabileşte măsurile necesare pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea 

drumurilor, podurilor, precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii 

de interes local; 

- aprobă, în limitele competenţelor sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările 

de investiţii de interes local şi asigură condiţiile necesare în vederea realizării acestora; 

- asigură, potrivit competenţelor sale, condiţiile materiale şi financiare necesare pentru buna 

funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport, 

apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, de sub autoritatea 

sa; urmăreşte şi controlează activitatea acestora; 

- hotărăşte, în localităţile cu medici sau cu personal sanitar în număr insuficient, acordarea 

de stimulente în natură şi în bani, precum şi de alte facilităţi, potrivit legii, în scopul 

asigurării serviciilor medicale pentru populaţie; asemenea facilităţi pot fi acordate şi 

personalului didactic; 
- contribuie la organizarea de activităţi ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement; 
- hotărăşte cu privire la asigurarea ordinii publice; analizează activitatea gardienilor publici, 

poliţiei, jandarmeriei, pompierilor şi a formatiunilor de protecţie civilă, în condiţiile legii, şi 

propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora; 
- acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător, în scopul creşterii calităţii 

vieţii; contribuie la protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a 
monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale, în condiţiile 
legii; 

- contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială; asigură protecţia 

drepturilor copilului, potrivit legislaţiei în vigoare; aprobă criteriile pentru repartizarea 



 

 

locuinţelor sociale; înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes 

local; 

- înfiinţează şi organizează târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze 

sportive şi asigură buna funcţionare a acestora; 

- atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de 

interes public local; 
- conferă persoanelor fizice romane sau străine, cu merite deosebite, titlul de 

cetăţean de onoare al comunei sau 

- hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau 

străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi 

realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; 

hotărăşte înfrăţirea comunei sau oraşului cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte 

ţări; 

- hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei 

publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi 

internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor 

interese comune; 

- sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; 

- asigură libertatea comerţului şi încurajează libera iniţiativă, în condiţiile legii. 
Consiliul local exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege. 

 

Servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local: 
 

Serviciul Public de Transport Local 

Serviciul Public de Asistență Socială 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Popilației 

Serviciul Public de Iluminat Public 

Serviciul Public de Salubrizare 
 

2.3. Primarul Orașului Ocna Mureș 

a) Sediul Primarului Orașului Ocna Mureș este în orașul Ocna Mureș, str. N. Iorga nr. 
27, Ocna Mureș, jud. Alba. 

b) Primarul orașului Ocna Mureș este ales prin votul direct al cetăţenilor Ocna 

Mureșului, o dată la patru ani. Validarea sa în funcţie se săvârşeşte cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 215 din 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare. 
c) Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

- asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor 

Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a 

hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 

aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi 

conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi a hotărârilor consiliului 

judeţean; 
- asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. În situaţia în care apreciază ca 

o hotărâre este ilegală, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect; 

- poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum, cu privire la 

problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotărârii consiliului local ia măsuri pentru 



 

 

organizarea acestei consultări, în condiţiile legii; 

- prezintă consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, informări, privind starea 

economică şi socială a comunei sau a oraşului, în concordanţă cu atribuţiile ce revin 

autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la 

îndeplinire a hotărârilor consiliului local; 

- întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le 
supune spre aprobare consiliului local; 

- exercită funcţia de ordonator principal de credite; 

- verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi 
comunică de îndată consiliului local cele constatate; 

- ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, 

epidemiilor sau epizooţiilor, împreună cu organele specializate ale statului. În acest 

scop poate mobiliza populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice din comună sau 

din oraş, acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi 

intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre; 
- asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor, prin intermediul poliţiei, jandarmeriei, 

gardienilor publici, pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă, care au obligaţia să răspundă 
solicitărilor sale, în condiţiile legii; 

- îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor 
contractuale; 

- ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice; 
- ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor 

manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la 

ordinea şi liniştea publică; 

- controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în 

vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate; 
- ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, în condiţiile 

legii; 
- ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre 

aprobare consiliului local; asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general, 

precum şi ale planurilor urbanistice zonale şi de detaliu; 

- asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local; 

- asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a oraşului, 

instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal, în 

condiţiile legii; 

- exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de 

distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora; 
- conduce serviciile publice locale; asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de 

autoritate tutelară; supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social; 

- îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă; 

- emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege; 
- propune consiliului local spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, 

numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu 
de specialitate; 

- numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu de 

specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, cu excepţia secretarului; propune 

consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a conducătorilor regiilor 

autonome, ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local; 



 

 

- răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi 

domeniului privat al comunei sau al oraşului; 

- organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor 
administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe; 

- ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, 

pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a 

oraşului, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea 

scurgerii apelor mari. 

Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum şi 

însărcinările date de consiliul local. 
a) Organizarea Primăriei Orașului Ocna Mureș 

În temeiul Legii nr. 215/ 2001, a administraţiei publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, anual Consiliul Local aprobă organigrama şi statul de funcţii 

pentru aparatul propriu aflat în subordinea sa. În anexă se află organigrama aprobată în 

fiecare an, începând cu data aprobării statutului. 

 

2.4. Distincţii de decorare individuală 
 

 Legea nr. 215/2001 republicată, acordă Consiliului Local posibilitatea acordării 

titlului de Cetăţean de Onoare al Orașului Ocna Mureș, persoanelor cu merite 

deosebite.  
  Dreptul de a face propuneri privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Orașului 

Ocna Mureș îl au: Consilierii Locali, Direcţiile, Serviciile şi Birourile Primăriei prin Primar, 

precum şi cetăţenii (individual sau în grup), organizaţii neguvernamentale precum şi alte 

instituţii. 

Direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei Orașului Ocna Mureș, vor verifica dacă 
propunerile de decorare individuală respectă criteriile prevăzute în anexă şi vor întocmi 
Raportul de Specialitate şi îl vor înainta spre aprobare Consiliului Local al Orașului Ocna 
Mureș . 

2.5. Comunicare 

Principiile care stau la baza comunicării: 

- Informarea corectă şi completă a cetăţenilor cu privire la activitatea primăriei şi consiliului 

local, 
- Facilitarea accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public, 
- Asigurarea transparenţei în luarea deciziilor, 
- Consultarea cetăţenilor cu privire la deciziile importante pentru comunitate, 

- Implicarea cetăţenilor Ocna Mureșului în soluţionarea problemelor cu care se 

confruntă comunitatea prin programe de participare cetăţenească, 
- Comunicarea eficientă cu instituţiile publice şi organizaţiile pentru atingerea unor 

scopuri comune. 

Comunicarea cu mass-media se bazează pe transmiterea corectă şi completă a informaţiilor, 
facilitarea accesului la informaţie, promptitudine în soluţionarea cerinţelor informaţionale a 
mass-media. 

 

Informarea cetăţenilor 



 

 

Asigurarea unui sistem eficient de transmitere a informaţiilor prin diferite pliante şi 
broşuri, site-ul oficial al primăriei, www.primariaocnamures.ro, site-uri locale (ex: 
www.ocnamuresonline.ro etc), site-uri regionale sau județene (ex: ziarulunirea.ro, 
ocnamuresinfo.ro etc), presa judeteană (ex: ziarul Unirea etc), pagini pe diferite rețele de 
socializare și comunicare (ex: facebook etc). 

Înainte de adoptarea unor acte normative care sunt de interes pentru comunitate, 

cetăţenii Ocna Mureșului sunt consultaţi cu privire la oportunitatea acelor decizii şi la 

conţinutul acestor proiecte. 

Consultarea locuitorilor se realizează prin asigurarea publicităţii proiectelor de acte 

normative importante şi includerea în conţinutul proiectului a propunerilor fezabile venite de la 

cetăţeni. 

În anumite situaţii, când decizia pe care autoritatea publică trebuie să o ia este cu 

un impact major asupra comunităţii, administraţia publică locală organizează dezbateri 

publice. 

Implicarea cetăţenilor 

Cetăţenii Ocna Mureșului au dreptul să înainteze proiecte de hotărări de consiliu şi 

să facă lobby pentru adoptarea acestora. 

Administraţia publică locală poate delega anumite activităţi către aceste organisme 
formale sau informale. 

Comunicarea cu alte instituţii şi organizaţii 

Asigurarea unor proceduri eficiente de transmitere a informaţiilor către instituţii, 
organizaţii şi societăţi pentru o informare corectă şi completă. 

Consultarea acestora în problemele cu care se confruntă comunitatea. 

Implicarea instituţiilor şi organizaţiilor în îmbunătăţirea unor decizii importante 
pentru Ocna Mureș. 

Comunicarea cu mass-media 

Stabilirea unui flux informaţional eficient şi facil pentru mass-media, 

Transmiterea informaţiilor către mass-media se va face în timp optim şi într-un 
format uşor accesibil. 

Pentru asigurarea unor informări regulate, autoritatea publică organizează 

conferinţe de presă, briefing-uri de presă, transmite comunicate de presă etc. În cazul 

solicitării de informaţii de către mass-media, administraţia publică locală răspunde în cel 

mai scurt timp, oferind răspunsuri corecte şi complete. 

Pentru facilitarea accesului mass-mediei la informaţii, autoritatea publică are 

nominalizat un purtător de cuvânt pentru comunicare unor informaţii direct din 

documentele produse sau gestionate de administraţia publică. 

Comunicare generală 

Pentru a facilita accesul la informaţii, administraţia publică locală publică din oficiu: 

actele normative adoptate, structura autorităţii publice şi datele de contact, programul de 

audienţe, bugetul aprobat, strategiile adoptate etc. 



 

 

Transmiterea informaţiilor, consultarea şi implicarea cetăţenilor, a instituţiilor şi 

organizaţiilor, a mass-media etc. are ca regulă principală egalitatea accesului la informaţie şi 

egalitatea propunerilor pentru îmbunătăţirea activităţii autorităţii publice. 
- asigurarea liberului acces la informaţie 
- asigurarea transparenţei actului administrativ 

- asigurarea participării cetăţenilor 
- referendum 

- comitete consultative cetăţeneşti 

- dezbateri publice 

Capitolul III - Patrimoniul Orașului Ocna Mureș 

Patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale – orașul Ocna Mureș, este reprezentat 

de bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public al acestuia, domeniului său 

privat precum şi de drepturile şi obligaţiile sale cu caracter patrimonial. 

 

3.1 Bunuri mobile şi imobile aflate în proprietatea publică şi proprietatea privată 
a Orașului Ocna Mureș 

 
Bunurile aflate în proprietate publică alcătuiesc domeniul public al unităţii 

administrativ teritoriale – orașul Ocna Mureș. Celelalte bunuri aparţinând orașului Ocna 

Mureș sunt proprietatea privată a acestuia, alcătuind domeniul privat al orașului Ocna 

Mureș. 
Domeniul public al orașului Ocna Mureș cuprinde: 

 
- străzi, poduri, podeţe, pasaje, pieţe publice, târguri şi oboare publice, stadion şi zone 

de agrement; 

- sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare; 

- sistemul de transport public local; 

- cimitirele orăşeneşti, statuile şi monumentele (dacă nu sunt declarate de interes naţional); 
- locuinţele sociale; 

- terenurile şi clădirile unde îşi desfăşoară activitatea instituţiile publice de interes local; 
- adăposturile de apărare civilă. 

 
Bunurile mobile şi imobile aparţinând domeniului public al orașului Ocna Mureș a 

fost aprobată prin H.G. nr. 974/2002, privind atestarea domeniului public al judeţul Ocna 

Mureș.  

Domeniul privat al Orașului Ocna Mureș este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, altele 

decât cele din domeniul public, intrate în proprietate prin modalităţi prevăzute de lege. 

Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de drept comun, 

dacă prin lege nu se prevede altfel. 

3.2. Drepturi şi obligaţii cu caracter patrimonial 

Consiliul local are obligaţia de a administra domeniul public şi domeniul privat de interes 

local. 



 

 

Bunurile din componenţa domeniului public pot fi utilizate de către toţi membrii 

societăţii, în temeiul legii, în mod direct sau indirect – prin intermediul unor instituţii publice 
ce le au în administrare. 

Toate bunurile aparţinând unităţii administrativ-teritoriale – orașul Ocna Mureș sunt 
supuse inventarierii anuale. Consiliului local i se prezintă anual de către primar un raport 
asupra situaţiei gestionării bunurilor. 

Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile: 

a) nu pot fi înstrăinate; ele pot fi date numai în administrare, concesionate sau închiriate, în 

condiţiile legii; 
b) nu pot fi supuse executării silite şi asupra lor nu se pot constitui garanţii reale; 
c) nu pot fi dobândite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de 

bună credinţă asupra bunurilor mobile. 
Dreptul de proprietate publică se dobândeşte: 
a) pe cale naturală; 

b) prin achiziţii publice efectuate în condiţiile legii; 
c) prin expropriere pentru cauză de utilitate publică (Legea nr. 33/1994); 

d) prin acte de donaţie sau legate acceptate de consiliul local, dacă bunul în cauză intră 
în domeniul public; 

e) prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al orașului Ocna Mureș în domeniul 
public al acestuia, pentru cauză de utilitate publică; 
f) prin alte moduri prevăzute de lege. 

Dreptul de proprietate publică încetează dacă bunul a pierit ori a fost trecut în 

domeniul privat. Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face prin hotărâre a 

consiliului local, dacă prin Constituţie sau prin lege nu se dispune altfel. 

3.3. Criterii pentru transferarea administrării, concesionarea sau închirierea 

bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a orașului Ocna Mureș, la regiile 

autonome şi instituţiile publice 

Bunurile din domeniul public pot fi date în administrarea regiilor autonome sau a 

unor instituţii publice de interes local, prin hotărâre a consiliului local. Titularul dreptului 

de administrare poate să posede, să folosească bunul şi să dispună de acesta în condiţiile 

actului prin care i-a fost dat bunul în administrare. Dreptul de administrare va putea fi 

revocat numai dacă titularul său nu-şi exercită drepturile şi nu-şi execută obligaţiile născute 

din actul de transmitere. 

Închirierea bunurilor proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale – orașul 

Ocna Mureș, se aprobă prin hotărâre a consiliului local, iar contractul de închiriere 

cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului 

acestuia. Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau 

juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare. 

Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitaţie 

publică, în condiţiile legii (Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor). 

Sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică 

se fac venit la bugetul local. 



 

 

Capitolul IV - Evenimente 

 
Zilele Ocna Mureșului 

Istoria seculară şi numeroasele vestigii ale acesteia, lăcaşurile de cult ale diverselor 

religii şi elemente urbane şi socio-culturale datorate etniilor conlocuitoare şi-au pus amprenta 

pe actuala înfăţişare a oraşului. 

Manifestările tradiţionale şi moderne, festivalurile şi expoziţiile organizate în această 
perioadă, contribuie la creşterea numărului de turişti şi investitori şi au consecinţe fireşti asupra 
creşterii nivelului de trai pentru întreaga comunitate. 

Acest eveniment se desfăşoară în zona centrală deoarece principalul scop este 

renaşterea tradiţiei şi încercarea de a reda locuitorilor orașului, atmosfera de centru comercial 

puternic şi de oraş vizat de oamenii din diverse zone ale ţării dar şi din străinătate. 
Instituţiile de cultură pun la dispoziţia organizatorilor spaţiile care le au, pentru 

organizarea de spectacole, expoziţii, lansări de carte, etc. 

 
 Zilele Ocna Mureșului se desfăşoară în aceeași perioadă cu Festivalul Internațional 

de folclor Aiud - Ocna Mureș, la sfârșitul lunii iulie sau începutul lunii august. 

Ziua orașului este pe 15 august - „Prăznuirea Adormirii Maicii Domnului”. 
 

 Festivalul Interjudețean de Cântec Popular „Mureș pe marginea ta” 

Manifestarea are loc an de an, în ultimul weekend din luna noiembrie. Este cel 
mai longeviv festival de cântec popular din Transilvania, având deja peste 30 de ediții. 

 

Capitolul V - Sport 

 

 Orașul Ocna Mureș prin Clubul Sportiv Ocna Mureș, antrenează în activitatea sportivă 

peste 300 de persoane de diferite vârste (de la juniorii cei mai mici până la seniori-vârstnici) în 

domenii precum fotbal fete și băieți, volei fete și băieți, handbal. 

Echipa de fotbal CS Ocna Mureș activează în Liga a 3-a. 



 

 

STATISTICI: 
 
1. POPULAȚIA STABILĂ PE SEXE ȘI STARE CIVILĂ 

 
 

POPULATIA 
STABILA  

 
TOTAL 

S T A R E A    C I V I L A    L E G A L A STAREA 
CIVILA 

DE FAPT 
Persoane 

care traiesc 
in uniune 

consensuala 

Necasatorit(a) Casatorit(a) Vaduv(a) Divortat(a) 
Informatie 

nedisponibila 

Ambele 
sexe 

13036 4606 6427 1465 533 5 386 

Masculin 6360 2658 3190 283 226 3 193 

Feminin 6676 1948 3237 1182 307 * 193 

(sursa: Recensământ 2011) 
  



 

 

2. POPULAȚIA STABILĂ DUPĂ ETNIE 

POPULATIA 
STABILA  

 
TOTAL 

E T N  I A 

Romani Maghiari Romi Germani 
Informatie 

nedisponibila 

13036 10187 1141 860 7 838 

(sursa: Recensământ 2011) 
 

3. POPULAȚIA STABILĂ DUPĂ LIMBA MATERNĂ 

POPULATIA 
STABILA  

 
TOTAL 

L I M B A   M A T E R N A 

Romana Maghiara Romani Germana 
Informatie 

nedisponibila 

13036 11029 1078 91 3 832 

(sursa: Recensământ 2011) 
 

4. POPULAȚIA STABILĂ DUPĂ RELIGIE 

POPU- 
LATIA 

STABILA  
 

TOTAL 

R E L I G I A  

Orto- 
doxa 

Romano 
catolica 

Refor
- 

mata 

Penti- 
costal

a 

Greco- 
catolic

a 

Bap- 
tista 

Adven
- 

tista 
de 

ziua  
a 

saptea 

Unita
- 

riana 

Martori
i 

lui 
Iehova 

Crestin
a 

dupa 
Evan- 
ghelie 

Evan- 
ghelic

a 
luthe- 
rana3) 

Alta 
religi

e 

Fara 
religi

e 
Atei 

Infor- 
matie 
nedis- 
poni- 
bila 

13036 9608 218 833 561 540 135 87 11 129 8 9 21 15 9 849 

(sursa: Recensământ 2011) 
 

5. POPULAȚIA STABILA PE SEXE ȘI GRUPE DE VARSTA 

SEXE POPU- G R U P A   D E V A R S T A 



 

 

LATIA 
STABILA  

 
TOTAL 

Sub 
5 

5 - 
9 

10 - 
14 

15 - 
19 

20 - 
24 

25 - 
29 

30 - 
34 

35 - 
39 

40 - 
44 

45 - 
49 

50 - 
54 

55 - 
59 

60 - 
64 

65 - 
69 

70 - 
74 

75-
79 

80-
84 

85 
ani 

ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani 
si 

peste 

Ambele sexe 13036 586 650 772 748 650 587 758 1025 1171 768 929 959 887 682 740 575 352 197 

Masculin 6360 304 368 407 389 328 308 374 483 616 428 468 474 392 292 297 220 141 71 

Feminin 6676 282 282 365 359 322 279 384 542 555 340 461 485 495 390 443 355 211 126 

(sursa: Recensământ 2011) 
 

6. POPULATIA STABILĂ DE 10 ANI ȘI PESTE, PE SEXE, DUPĂ NIVELUL DE EDUCAȚIE 

 

POPULATIA 
STABILA 

DE 10 ANI  
SI PESTE  

 
TOTAL 

N I V E L U L    I N S T I T U T I E I     D E    I N V A T A M A N T    A B S O L V I T E 

Superior 
Post- 
liceal  
si de  

maistri 

Secundar 

Primar 

Fara scoala 
absolvita 

Total1 

din care: 

Total 

Superior 
Inferior  

(gimnazial) 
Total 

din care: 

Universitar  
de 

 licenta 
Liceal 

Profesional 
si de  

ucenici 

Persoane 
analfabete2 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ambele sexe 11800 1184 1091 571 8203 3344 2032 2827 1585 257 46 

Masculin 5688 517 477 326 4083 1570 1425 1088 674 88 11 

Feminin 6112 667 614 245 4120 1774 607 1739 911 169 35 

(sursa: Recensământ 2011) 



 

 

Resurse naturale: 
 - sare 
 - bentonită 
 - ape minerale clorurate și sodice cu efect medical semnificativ 
 
  - compoziția chimică a apei 
   - Clorură de sodiu la 1 litru  312,21 gr. 
   - Clorură de magneziu la 1 litru      0,70 gr. 
   - Clorură de calciu la 1 litru  0,08 gr. 
   - Sulf la 1 litru   4,08 gr. 
   Totalul compoziției chimice  317,07 gr. 
   Densitate     1,21 kg/l 
   Temperatura normală  17°C 
 
 Afecțiuni indicate pentru tratament: 
  - Afecțiuni reumatismale degenerative (spondiloză cervicală și lombară, artroze, poliartroze); 
  - Afecțiuni reumatismale abarticulare (tendinoze, tendomioze, tendoperiostoze, periartrită scapulohumerală); 
  - Afecțiuni reumatismale inflamatorii (stări algice articulare după reumatism articular acut sau după infecții de focar); 
  - Afecțiuni posttraumatice (redori articulare posttraumatice, stări după operații pe mușchi, tendoane și oase, stări după 
entorse, luxații și fracturi); 
  - Afecțiuni neurologice periferice (pareze ușoare, sechele minore după polineuropatii, sechele după poliomielită); 
  - Afecțiuni ginecologice (insuficiență ovariană, cervicite cronice, metroanexite cronice). 
 
Infrastructură rutieră: 
 - lungime totală străzi:   60,729 km 
 - lungime totală drumuri comunale: 7,496 km 
 - lungime totală drumuri vicinale:  116,769 km  
 - lungime totală drumuri asfaltate:  34 km 

(sursa: Primărie 2016) 
Infrastructură feroviară: 
 - stații CFR:  1 (Războieni-Cetate) 



 

 

(sursa: Recensământ 2011) 
 

Infrastructură locativă: 
 - număr total clădiri:   3.686 
 - număr total spații locative:  5.741, din care: 
  - private particulare:   5.458 
  - de stat:    242 
  - private de grup:    3 
  - cooperatiste:    20 
  - culte religioase:    18 
  - suprafață locuibilă privată  251.847 mp    (sursa: INSSE 2014) 
  - suprafață locuibilă de stat  3.544 mp    (sursa: INSSE 2014) 

   
(sursa: Recensământ 2011) 

 Spațiile locative, ca număr și suprafață, precum și ca număr de locuitori, sunt distribuite astfel: 
 
Aglomerarea Ocna Mureș - Uioara de Sus          
- spații locative 3.297 locuințe 
- suprafață  151.326 mp 
- populație totală 9.909 locuitori  
 
Războieni-Cetate 
- spații locative 989 locuințe 
- suprafață  40.549 mp 
- populație totală 1.286 locuitori  
 
Cisteiu de Mureș 
- spații locative 412 locuințe 
- suprafață  17.304 mp 
- populație totală 590 locuitori  
 



 

 

Micoșlaca 
- spații locative 229 locuințe 
- suprafață  10.076 mp 
- populație totală 291 locuitori  
 
Uioara de Jos 
- spații locative 776 locuințe 
- suprafață  32.592 mp 
- populație totală 960 locuitori  
 
 Localitățile Războieni-Cetate, Uioara de Jos, Cisteiu de Mureș și Micoșlaca au numai locuințe individuale. 
 În statistica de mai sus a fost luată în calcul numai populația stabilă. 
 
Infrastructură internă: 
 - spații verzi:      16 ha   (sursa: INSSE 2014) 
 - lungime simplă rețea apă potabilă:   72 km   (sursa: INSSE 2014) 
 - lungime simplă rețea canalizare:    32 km   (sursa: Primărie 2016) 
 - număr vehicule transport public de persoane:  4 microbuze  (sursa: Primărie 2016) 
 - lungime totală rețea distribuție gaze naturale:  69,5 km  (sursa: INSSE 2014) 
 - număr stâlpi rețea iluminat stradal:  1.196 buc  (sursa: Primărie 2016) 
 
Grad utilități: 
 - 4.631 locuințe convenționale cu apă curentă în casă 
 - 4.505 locuințe convenționale cu canalizare în casă 
 - 5.601 locuințe convenționale cu curent electric racordat 
 - 2.129 locuințe convenționale cu încălzire centrală 
 - 5.249 locuințe convenționale cu bucătărie în casă 
 - 4.074 locuințe convenționale cu baie în casă 

(sursa: Recensământ 2011) 
 



 

 

Infrastructură economică: 
 - domenii principale: construcții, transport mărfuri, industrie textilă, comerț, morărit și panificație 
 
 - total societăți comerciale:   1.794     (sursa: CCIR 2015) 
 - total societăți comerciale active:  857     (sursa: CCIR 2015) 
 - număr societăți comerciale cu minim 10 angajați: 21   (sursa: CCIR 2015) 
 - număr societăți comerciale cu minim 100 angajați: 3   (sursa: CCIR 2015) 
 - total angajați în morărit panificație:   117   (sursa: AJOFM 2015) 
 - total angajați în transport mărfuri:   236   (sursa: AJOFM 2015) 
 - total angajați în construcții:    99   (sursa: AJOFM 2015) 
 
Zonă minieră: 
 - exploatații miniere:   1 (Câmpul de sonde Războieni-Cetate) (sursa: Primărie 2016) 
 - unități de prelucrare minieră 1 (S.C. Salina S.A. Ocna Mureș)                (sursa: Primărie 2016) 
 - exploatații dezafectate  1 (Câmpul de sonde Ocna Mureș)           (sursa: Primărie 2016) 
 
Agricultură: 
  - suprafață agricolă utilizată: 
   - teren arabil:     2.777,34 ha 
   - grădini familiale:    139,05 ha 
   - pășuni și fânețe:    1.576,21 ha 
   - culturi permanente:   54,12 ha 
  - suprafață agricolă neutilizată:   195,21 ha 
  - suprafață împădurită:    271,1 ha 
  - suprafețe ocupate cu clădiri, drumuri etc: 130,61 ha  (sursa: RGA 2010) 
 
Zootehnie: 
 - bovine:  609 capete 
 - ovine:   3.506 capete 
 - caprine:   113 capete 
 - porcine:  2.846 capete 



 

 

 - păsări de curte: 47.619 capete 
 - cabaline:  90 capete 
 - iepuri de casă: 362 capete 
 - familii albine: 570 bucăți        

(sursa: RGA 2010) 
Personal medical veterinar:  
 - persoane cu studii superioare sau medii de specialitate -  9 (sursa: AJOFM Alba 2015) 
 - cabinete veterinare      2 (sursa: AJOFM Alba 2015) 
 
Servicii/comerț: 
 - unități poștale:     1         (sursa: Primărie 2016) 
 - centre comerciale:    
   - piață agroalimentară  1 zilnic        (sursa: Primărie 2016) 
   - piață de animale   1 săptămânal vineri       (sursa: Primărie 2016) 
   - piață de produse industriale 1 săptămânal vineri       (sursa: Primărie 2016) 
   - supermarket   1         (sursa: Primărie 2016) 
    
   - total persoane angajate în comerț: 476           (sursa: AJOFM 2015) 
Educație: 
 Unități de învățământ de stat: 
  - Liceul Teoretic „Petru Maior” 
  - Liceul Tehnologic Ocna Mureș 
  - Școala Gimnazială „Lucian Blaga” 
  - Școala primară Uioara de Jos 
  - Grădinița cu program normal nr. 1 Ocna Mureș 
  - Grădinița cu program normal nr. 2 Ocna Mureș 
  - Grădinița cu program normal nr. 3 Ocna Mureș 
  - Grădinița cu program normal nr. 5 Ocna Mureș 
  - Grădinița cu program prelungit nr. 6 Ocna Mureș 
  - Grădinița cu program normal nr. 6 Uioara de Sus 
  - Grădinița cu program normal nr. 7 Uioara de Jos 



 

 

  - Grădinița cu program normal Războieni Cetate 
  - Grădinița cu program normal Cisteiu de Mureș 
  - Școala Războieni 
  - Școala Cisteiu de Mureș 
  - Școala Uioara de Sus  
  Total personal angajat în sistemul de învățământ: 184  (sursa: AJOFM 2015) 
 
Tineret și sport: 
  - Săli de sport:   3 
  - Terenuri de sport:  6 
  - Stadioane:   2 
  - Patinoare:   1 
  - Cluburi Sportive:  1 (fotbal, volei, handbal)  (sursa: Primărie 2016) 
 
Cultură: 
 - Cămine Culturale:    5 
  - Uioara de Sus   1 
  - Uioara de Jos (Ciunga)  1 
  - Cisteiu de Mureș (Cistei)  1 
  - Micoșlaca    1 
  - Războieni-Cetate   1 
 - Case de Cultură:    1 
 - Biblioteci:     1 
 - Număr angajați bibliotecă:  1 
 - Număr angajați Casa de Cultură  1    (sursa: Primărie 2016) 
 
Sănătate/asistență socială: 
 - Cabinete medicale:  16 
 - Unități medico-sociale:  1 
 - Medici permanență:  8 
 - Medici de familie:   10 



 

 

 - Cabinete stomatologice:  4 
 - Centre medicale:   2 
 - Farmacii:    4 
 - Stație ambulanță:   1 
 - Număr ambulanțe:   3 
 - Total personal angajat în domeniul sănătății: 155   (sursa: AJOFM 2015) 
 
Turism: 
 - Unități de cazare: 
   - punct de informare turistică: 1 
   - hoteluri     1 (66 locuri) 
   - pensiuni    1 (10 locuri)  (sursa: Primărie 2016) 
 
Oportunități de investiții: 
 - Parcul Industrial Ocna Mureș 
 - Terenuri aflate în proprietate publică sau privată 
 - Clădiri aflate în proprietate publică sau privată 
 - Posibilități de realizare sisteme de energie alternativă 
 - Posibilități de dezvoltare activități turistice    (sursa: Primărie 2016) 
 
Parteneriate/Înfrățiri: 
 Parteneriate locale și de dezvoltare locală 
  - ADI „Alba de Jos” 
  - ADI „Apa Alba”       (sursa: Primărie 2016) 
 Înfrățiri: 
  - Kozarmisleny - Ungaria 
  - Dongyang - China       (sursa: Primărie 2016) 
 Zilele orașului Ocna Mureș: 
  - primul week-end după 15 august    (sursa: Primărie 2016) 
 
Organizații neguvernamentale: 



 

 

 - ASMEA Ocna Mureș 
 - Asociația „Tradiții Uiorene” 
 - Asociația „Tradiții Ocnamureșene” 
 - Corul „Doruleț” 
 - Asociația „Ocnamureșanul” 
 - Asociația pensionarilor „Uioreana” 
 - Asociația Filantropia Ortodoxă - Așezământul „Sf. Ciprian” 
 - Asociația Filantropia Ortodoxă - Așezământul „Sf. Serafim de Sarov”   (sursa: Primărie 2016) 
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