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              R O M Â N I A                                          
            JUDEŢUL MUREŞ                                               
       CONSILIUL JUDEŢEAN 
Tîrgu Mureş, Palatul Administrativ    
         Piaţa Victoriei nr.1 
tel.0265-263211, fax 0265-268718 

                       www.cjmures.ro 

                                           
 

 
PIEŢELOR, TÂRGURILOR ŞI 
OBOARELOR DIN JUDEŢUL 

MUREŞ PE ANUL 2019 
 

Nr 
crt 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV-

TERITORIALA 

PIAŢĂ 
agroalimentară 

SĂPTĂMÂNAL 
MIXT 

TÂRGURI 
Mărfuri 

OBOARE 
Animale 

PIEŢE MIXTE 
Târguri şi oboare 

TRADIŢIONALE 

1 
TÂRGU 
MUREŞ 

zilnic, Piaţa 
Cuza Vodă, 
Piaţa 1848, 
Piaţa Dacia, 

Piaţa 
Diamant, 
Piaţa 22 

Decembrie 
1989, Piaţa 
Unirii, Piaţa 

Mureşeni 

- 

zilnic, în 
Piaţa 

Armatei; 
 
 

duminica,  
Piaţă de  
vechituri 

 

- - 

în fiecare zi de sâmbătă,  
în perioada 1 aprilie – 
31 octombrie 2019,  
 Bazar de antichităţi 
 (în Piaţa Cuza Vodă) 

 
luna octombrie 2019, 
Festivalul vinului şi a 
artei meşteşugăreşti 

 

2 SIGHIŞOARA zilnic, str. 
Târnavei nr.29 

în fiecare zi 
de sâmbătă, 
între orele 8-13 

- - - - 

3 REGHIN 

zilnic, 
str.Apelor, 

nr.1; 
în fiecare  
zi de joi, 
str. Piaţa 
Mare, nr.1 

- 

Piaţa de 
vechituri,  
în fiecare 

 zi de 
sâmbătă, 
str.Piaţa  
Mare nr.1 

- - 

25 februarie – 9 martie 
2019   

Târg de mărțișoare (Reghin, 
Piaţa „Petru Maior”); 

luna mai 2019  
Expoziție - Târg de produse 

tradiționale (Reghin, 
str.Dedradului, nr.1);  

luna iulie 2019 Târgul 
Naţional al Meşterilor 

Populari (Reghin, Piaţa 
„Petru Maior”); 

 1 decembrie 2019 –  
6 ianuarie 2020  

Târgul de iarnă (Reghin,  
Piaţa „Petru Maior”) 

4 TÂRNĂVENI 
zilnic, în 

Piaţa „Avram 
Iancu”   

zilnic, în 
str.Mărţişor 

 
în fiecare zi 
de miercuri 

 

- 
în fiecare  

zi de marţi 
(cereale) 

- 

5 IERNUT 

zilnic 
(legume, 
fructe, 

zarzavat) 

în fiecare 
 zi de vineri  

în fiecare 
 zi de vineri 

(textile, 
încălţăminte) 

- -  

2 ianuarie 2019, 4 martie 
2019, 4 mai 2019, 4 iulie 
2019, 4 septembrie 2019,  

4 noiembrie 2019  
Târguri de ţară 

6 LUDUŞ zilnic, în 
str.Ghioceilor 

în fiecare  
zi de marţi, 
 în str.Pieţei 

- 
săptămânal, 
 în fiecare zi  
de sâmbătă 

- 
 

6 ianuarie 2019,  
3 februarie 2019, 3 martie 
2019, 7 aprilie 2019, 5 mai 
2019, 1 septembrie 2019, 

 6 octombrie 2019,  
3 noiembrie 2019  

Expoziție cu vânzare a 
Asociației Crescătorilor de 

Păsări și Animale Mici, 
organizată pe Platoul pieței 
săptămânale din fața Sălii de 

Sport 

 

http://www.cjmures.ro/
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Nr 
crt 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV-

TERITORIALA 

PIAŢĂ 
agroalimentară 

SĂPTĂMÂNAL 
MIXT 

TÂRGURI 
Mărfuri 

OBOARE 
Animale 

PIEŢE MIXTE 
Târguri şi oboare 

TRADIŢIONALE 

7 SOVATA 

zilnic, între 
orele 7-20, 

 în Piaţa 
Eminescu  

 

în fiecare zi 
de sâmbătă, 
între orele 7-
14, Piaţa din 
str.Trandafirilor 

 

zilnic, între  
orele 7-20  

(artă populară 
şi artizanat)  

în Piaţa  
Sovata Băi 

- 
- 
 

- 

8 
MIERCUREA- 
NIRAJULUI 

în fiecare zi 
 de miercuri 

- - 
în fiecare zi 
de miercuri 

- - 

9 
SĂRMAŞU 
 

zilnic 
 

săptămânal, 
în fiecare  
zi de joi 

- -  

24 august 
2019,  

Expoziție 
 de taurine 

22 iunie 2019  
Târg tradițional cu ocazia 

Sărbătorii secerișului  
„Cununa Grâului” și 

 „Ziua Lei Românești”; 
23 - 25 august 2019  
Târguri tradiţionale cu 

ocazia manifestării „Zilele 
Sărmăşene, ediția a XVI-a” 
(târg cu produse agricole, 

industriale etc.) organizate 
în Parcul Central și Baza 

Sportivă din orașul Sărmașu; 
Expoziție cu produse 

tradiționale „Bucătăria 
bunicii”, „Lada cu zestrea 

bunicii” 

10 

SÂNGEORGIU 
DE              
PĂDURE 

în fiecare  
zi de marţi 

 
 

 
în fiecare 

zi de marţi 
 
 
 

19 martie 
2019, 2 iulie 

2019, 28 
octombrie 
2019, 11 

decembrie 
2019 (artă 
populară, 

artizanat şi 
cereale) 

19 martie 
2019, 

 2 iulie 2019, 
26 octombrie 

2019,  
11 decembrie 

2019 

21 martie 
2019, 

 24 aprilie 
2019,  

31 iulie 2019, 
 28 octombrie 

2019,  
11 decembrie 

2019 

24 octombrie 2019  
Târg tradiţional  
„Zilele oraşului” 

11 ACĂŢARI - - - - - 

 luna octombrie 2019, 
Expoziţia cu vânzare  
„EXPO AGRICOLA” 

 ediţia a V-a 

12 ALUNIŞ - 
în fiecare zi  
de sâmbătă 

în fiecare zi 
 de sâmbătă 

- 
 

- - 

13 BAHNEA în fiecare 
 zi de marţi 

- 

a doua 
duminică   
a fiecărei  

luni 
 

a doua 
duminică   
a fiecărei  

luni (bovine, 
cabaline,  
păsări)  

a doua 
duminică 
a fiecărei  

luni 
 

14 aprilie 2019 
 Târgul Floriilor;  

9 iunie 2019  
Târgul Rusaliilor;  

29 iulie 2019  
Târgul Secerişului; 

29 septembrie 2019  
Târgul Sânmihaiului;  
12 decembrie 2019 
 Târgul Crăciunului 

14 BAND 

- 

în fiecare zi 
de sâmbătă 

în fiecare zi 
de sâmbătă 

în fiecare zi 
de sâmbătă 

(bovine, 
cabaline,  
păsări) 

- -    

15 

 
BATOŞ 
 

- - - - - 
13 octombrie 2019 

Târg tradiţional 
„Sărbătoarea Mărului” 

16 

 
BĂLA - - - - - 

 14 iulie 2019  
Târg tradiţional de vară 

17 BĂLĂUŞERI - 
în fiecare  

zi de vineri 
- 

  
în fiecare 

 zi de marţi 
- 

10 ianuarie 2019, 7 
februarie 2019, 2 martie 

2019, 3 aprilie 2019, 7 mai 
2019, 11 iunie 2019, 16 

iulie 2019, 12 septembrie 
2019, 15 octombrie 2019, 

11 noiembrie 2019,  
19 decembrie 2019 

Târguri de ţară 
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Nr 
crt 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV-

TERITORIALA 

PIAŢĂ 
agroalimentară 

SĂPTĂMÂNAL 
MIXT 
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PIEŢE MIXTE 
Târguri şi oboare 

TRADIŢIONALE 

18  BRÂNCOVENEŞTI 
în fiecare zi  
de sâmbătă 

în fiecare zi  
de sâmbătă, 
în localitatea 
Brâncovenești 

- - - 
7 iulie 2019  

Târgul Cireşelor 

19 CHIBED - - - -  

 3 februarie 2019, 16 mai 
2019, 29 noiembrie 2019 

Târguri tradiţionale de 
animale (bovine, cabaline) 
(locaţia:Vásártér-pe partea 
stângă spre Sovata DN 13/A) 

20 CORUNCA - 
zilnic între  
orele 8-17,  
piaţă auto 

- - - - 

21 CRĂIEŞTI      
28 iulie 2019  

Târgul tradiţional  
„Cununa Spicului de grâu” 

22 DANEŞ - - - 

  2 martie 
2019, 17 

iunie 2019,  
 2 octombrie 

2019 

- - 

23 

 

 
DEDA 
 

în fiecare zi  
de duminică 

în fiecare zi  
de duminică 

în fiecare zi  
de duminică 

-  - 

anual, luna mai 2019  
“Expo taurine”; 

anual, aprilie/iunie 2019  
Târg de Rusalii 

24 

EREMITU - 
în fiecare zi  
de duminică 

- - - 

30 mai 2019 - Bâlci;  
30 august 2019 –  

1 septembrie 2019  
 Zilele comunei şi ale 
pompierilor voluntari 

sat Călugăreni - - - - - 18 august 2019  Bâlci 

sat Dămieni - - - - - 1 septembrie 2019  Bâlci 

sat Mătrici - - - - - 15 august 2019  Bâlci 

sat  
Câmpu Cetăţii - - - - - 

3 iunie 2019  Bâlci;  
27 - 29 septembrie 2019  

Parada baloanelor  
cu aer cald 

25 ERNEI 

în fiecare zi  
de miercuri 
în localitatea 
Dumbrăvioara 

- 
în fiecare zi 
de duminică 
(piaţă auto) 

- - 
luna septembrie 2019 

Ziua porumbului în 
localitatea Dumbrăvioara 

26 FĂRĂGĂU - - - - - 

29 aprilie 2019 
 „Fuga din tău„ 
18 august 2019  

Târg tradiţional cu ocazia 
sărbătorii câmpeneşti  
„Floricică de pe tău”; 
1 septembrie 2019  

”Ziua Tonciului” 

27 FÂNTÂNELE 25 noiembrie 
2019 

- 
25 noiembrie 

2019 
- - - 

28 GĂLEŞTI - - - -  - 

24 august 2019  
Târg agroalimentar/ 

Expoziţie de artă  
Populară şi artizanat  

29 GHINDARI - - 

2 ianuarie 
2019, 24 

aprilie 2019, 
24 iunie 
2019, 9 

septembrie 
2019 

- - - 
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Nr 
crt 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV-

TERITORIALA 

PIAŢĂ 
agroalimentară 

SĂPTĂMÂNAL 
MIXT 

TÂRGURI 
Mărfuri 

OBOARE 
Animale 

PIEŢE MIXTE 
Târguri şi oboare 

TRADIŢIONALE 

30 GLODENI - - 
în fiecare  

zi de vineri 
- - - 

31 GORNEŞTI - - 
în fiecare zi  
de sâmbătă 

- - - 

32 GURGHIU - - - - - 
30 iunie 2019  

„Târgul Fetelor de la 
Gurghiu” 

33 IBĂNEŞTI - 

în fiecare zi  
de duminică, 
la intrare în 

comuna 
Ibănești, în 
zona numită 

“Podul 
Hodacului”  

în fiecare  
zi de 

duminică 
- - 

17 - 18 august 2019  
„Festivalul Comunităţii 

 Văii Gurghiului” organizat 
pe Platoul de la Fâncel 

34 
IDECIU  
      DE JOS - - - - - 

  4 august 2019   
Târgul tradiţional al Băilor 

35 

 

LUNCA    
BRADULUI 

în fiecare zi 
 de sâmbătă 

- - - - - 

36 
PAPIU 
ILARIAN - - - - - 

16 - 17 iunie 2019  
Târgul tradiţional 

 al Rusaliilor 

37 RĂSTOLIŢA - 
în fiecare  

zi de vineri  
- - - - 

38 RÂCIU - 
în fiecare 
 zi de luni 

în fiecare 
 zi de luni 

în fiecare 
 zi de luni 
(bovine, 
cabaline, 
păsări) 

în fiecare zi 
 de luni  
(târg de 

mărfuri şi 
animale) 

20 iulie 2019 
 Târg tradiţional de mărfuri 

şi animale (bovine, 
cabaline, păsări etc.)   

39 RUŞII MUNŢI în fiecare zi 
de miercuri 

în fiecare zi 
de miercuri 

în fiecare zi 
 de miercuri 

- - 
   17 iunie 2019  

Târgul tradiţional al 
Rusaliilor 

40  SASCHIZ - - - - 

10 ianuarie 
2019, 20 mai 

2019, 01 
august 2019,  
22 noiembrie 
2019 (bovine, 

cabaline 

- 

41 
  SÂNCRAIU  
  DE  MUREŞ - 

în fiecare zi  
de joi 

în fiecare zi  
de joi 

- 

în fiecare 
 zi de joi 
 (bovine, 

cabaline etc.) 

- 

42 
  SÂNGEORGIU 
  DE MUREŞ 

- - - - - 

23 - 3 mai 2019 Târg  
de artă meşteşugărească 

 cu ocazia „Zilelor 
Sângeorzene”(în centrul 

comunei, pe str.Tofalău);  
5 octombrie 2019  

 Expoziţie de taurine 
„Parada taurilor” 

(organizator S.C.”SEMTEST 
BVN” SA  Sîngeorgiu de 

Mureş, loc de desfăşurare: 
str.Tofalău, nr.168 
(număr vechi 677); 

4 – 5 octombrie 2019 – 
„Festival de artă 

meșteșugărească”, locația 
curtea Parohiei romano-

catolice sin Sângeorgiu de 
Mureș, str.Marton Aron, 

nr.26 
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Nr 
crt 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV-

TERITORIALA 

PIAŢĂ 
agroalimentară 

SĂPTĂMÂNAL 
MIXT 

TÂRGURI 
Mărfuri 

OBOARE 
Animale 

PIEŢE MIXTE 
Târguri şi oboare 

TRADIŢIONALE 

43 

 

SÂNPAUL 
 - - - - - 

31 august 2019 
Târgul tradiţional 

 al pepenilor 

44 
SÂNPETRU  
DE CÂMPIE 

în fiecare zi  
de miercuri 

în fiecare zi  
de miercuri 

- 

10 iulie 2019 
(cabaline), 

12 iulie 2019 
(bovine) 

- 

10 iulie 2019  
Târg tradiţional de cai;  

12 iulie 2019  
Târg tradiţional de bovine; 

 15 iulie 2019  
Festivalul de obiceiuri  

și tradiții locale 

45 ŞĂULIA  în fiecare 
 zi de vineri 

în fiecare 
 zi de vineri 

în fiecare  
zi de vineri 

- - - 

46 VĂTAVA în fiecare zi  
de sâmbătă 

- - - - 

23 aprilie 2019  
Târgul tradiţional de 
primăvară Vătava;  

30 aprilie 2019 Târgul 
tradiţional de la Podăşel, 

satul Dumbrava;  
26 octombrie 2019  
Târgul tradiţional de  

toamnă Vătava 

47 
VÂNĂTORI 
 - - 

27 martie 
2019,  

20 iulie 
2019, 27 

septembrie 
2019,  

1 decembrie 
2019 

27 martie 
2019,  

20 iulie 
2019, 27 

septembrie 
2019,  

1 decembrie 
2019 

27 martie 
2019,  

20 iulie 2019,  
27 septembrie 

2019, 
1 decembrie 

2019 

- 

48 

 
VOIVODENI  - 

în fiecare zi 
 de marţi  

(în localitatea 
Voivodeni, 

zona Ujtelep) 

- - 

 2 şi 16 
ianuarie 2019; 
lunar, în zilele 
de 1 şi 16, în 

perioada 
februarie-
decembrie 
2019 (în 

localitatea 
Toldal) 

- 

49 

ZAU DE 
CÂMPIE 
 

în fiecare  
zi de luni 

- 
- 
 

- 
 

- 
 

11 august 2019  
Târgul Peştelui 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                SECRETAR 

Péter Ferenc                                            Paul Cosma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Olimpia Feier, consilier 
2 ex. 
Verificat: Alin Mărginean, director ex.             


