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Carpooling: 
împreună, 
mai repede, 
mai ieftin

Solicitați ajutorul 
pentru încălzire!
Se așteaptă ca iarna 

aceasta să fie mai grea decât 
de obicei: majorarea prețurile 
la energie, precum și creșterea 
costurilor vor fi o provocare.

2 9

3 Reabilitarea blocurilor 
în plină desfășurare

Ca membru al Departa-
mentului de Istorie și Istoria 
Artei, Muckenhaupt Erzsé-
bet a efectuat cercetări 
în mai multe domenii. A 
fost interesată de cerce-
tarea monografică a fostei 
biblioteci, a tipografiei și 
a atelierului de legătorie a 
mănăstirii franciscane din 
Șumuleu-Ciuc. Activitatea 
sa științifică include, de 
asemenea, cercetări privind 
istoria bisericii și mănăstirii 
franciscane medievale din 
Șumuleu-Ciuc, demolată în 
1802, respectiv a statuii me-
dievale a Maicii Domnului.5
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Premiatul
Pro Urbe al lunii

Interesul personal nu trebuie 
să prevaleze asupra intereselor 
a zeci de mii de oameni
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#iluminat public
Trebuie să oprim parțial iluminatul 
stradal pentru a economisi bani? 

Deși în situația actuală este necesar să 
economisim energie, nu vom opri ilumi-
natul public în Miercurea-Ciuc, nici măcar 
pentru perioade scurte. Siguranța publică 
este primordială în acest caz, chiar dacă 
ne așteptăm la cheltuieli suplimentare. 

#patinoar în aer liber
Va exista în acest an patinoar în aer liber 
în Piața Libertății? 

Situația nu mai este la fel de simplă ca 
anul trecut, deoarece prețurile în creștere 
ale energiei ne face să regândim unele 
dintre ideile noastre anterioare. Anul 
trecut a fost un proiect de mare succes și 
intenționăm să patinăm în piață și în acest 
an. Dar dacă ar trebui să facem o listă cu 
acele elemente care pot fi sacrificate în 
spiritul economisirii energiei, patinajul în 
aer liber este în mod clar în capul acestei 
liste. 

#poliția locală
Polițistul local amendează 
încă de la prima abatere? 

Depinde de situație, dar în majoritatea 
cazurilor: nu. De exemplu, în cazul ocupării 
locurilor de parcare pentru persoane cu 
handicap, prima abatere este doar un 
avertisment. Cu toate acestea, perso-
anele care fac activitate de comerț fără 
permis, sunt amendate imediat cum sunt 
prinse în flagrant. Obiectivul principal al 
Poliției Locale din Miercurea-Ciuc nu este 
de a amenda oamenii, ci de a preveni 
contravențiile și infracțiunile.

Cunoașteți sentimentul de a face autos-
topul pe marginea drumului? În vânt, în 
ploaia de toamnă, cu un rucsac mare? 
Sau sunteți generația care face autos-
topul online pe Facebook? Oricare ar 
fi răspunsul, aplicația gratuită BlaBlacar 
vine în ajutorul dumneavoastră. Puteți 
călători cu un șofer al cărui profil poate 
fi verificat înainte de plecare, care vă 
comunică în prealabil locul de sosire și 
suma de plată. 

A cest concept este deja cunoscut 
din timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial, dar a devenit mai răspândit 

în anii 1970, iar revoluția digitală a fost cea care 
a îmbunătățit-o. Cea mai populară aplicație de 
carpooling din Europa este BlaBlacar, creată în 
Franța în anul 2006, care are acum peste 100 de 
milioane de utilizatori în întreaga lume. Acesta 
este utilizat în aproape toate țările UE și poate fi 
folosit și pentru călătorii internaționale. Cum? 

Simplu. Aplicația poate fi descărcată gratuit 
și nu conține elemente de publicitate. După un 
proces rapid de înregistrare, trebuie să vă încăr-
cați profilul. Dacă ești un „autostopist” și vrei 
să te înscrii, tot ce trebuie să faci este să dai o 
scurtă descriere a ta. Dacă vrei să te înregistrezi 
ca șofer, trebuie să încarci câteva informații des-
pre vehiculul tău (marcă, model, culoare, număr 
de înmatriculare). În ambele cazuri este impor-
tant să incluzi și adresa ta de e-mail precum și 
numărul tău de telefon. Dacă vrei să folosești 

posibilitatea plății online, trebuie să introduci și 
detaliile contului tău bancar. 

Pasagerul are posibilitatea să facă o căutare 
pe traseul dorit: se introduce punctul de plecare 
și destinația, precum și data călătoriei. Dacă 
există cursă disponibilă, aflăm la ce oră și unde 
va veni șoferul să ne ia, cât va costa călătoria și 
numărul persoanelor transportate. Dacă găsim 
cursa potrivită, putem rezerva un loc în aplicație 
imediat sau cu programare - în funcție de setări-
le șoferului - sau putem contacta șoferul prin 
telefon sau e-mail.

În calitate de șofer, putem, de asemenea, să 
anunțăm călătoria, indicând punctul de plecare 
și destinația, cu posibilitatea de a adăuga opriri 
intermediare. Prețul călătoriei este cotat de 
aplicație (ținând cont, de exemplu, de caracte-
risticile mașinii sau de aglomerația din mașină) 
și poate fi modificat oricând. Posibilitățile de 
modificare sunt oarecum limitate, pentru a se 
asigura că această modalitate de transport să 
nu devină o oportunitate pentru șofer de a face 
bani. 

Șoferul și pasagerul pot scrie comentarii unul 
despre celălalt, iar referințele nu pot fi șterse sau 
modificate. În acest fel, putem afla informații 
despre fiabilitate, punctualitate, siguranță în 
conducere, 

Comunitatea din Ținutul Secuiesc începe 
acum să se atașeze de BlaBlacar, fiind deja re-
lativ răspândit printre vorbitorii de limba română. 
Datorită transparenței și descrierilor pe care le 
oferă, îi încurajăm pe cititorii noștri să îl încerce! 
Nu uitați: călătoria mai multor persoane cu o 
singură mașină produce mai puține emisii!

Carpooling: împreună, 
mai repede, mai ieftin
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Lucrările de termoizolare al clădirilor 
rezidențiale este în plină desfășurare în Mi-
ercurea-Ciuc. Douăzeci și unu de blocuri 
de locuit sunt în prezent în curs de reabi-
litare termică, iar alte nouă sunt în curs de 
modernizare. În cazul unei clădiri este deja 
depus o cerere de finanțare, în cazul altor 
opt sunt depuse cererile la momentul 
publicării acestui articol, iar alte patru sunt 
în curs de pregătire pentru licitație. Anul 
acesta ne pregătim să preluăm lucrările a 
nouă blocuri sau părți de blocuri.

P rocesul de reabilitare a clădirilor rezidențiale 
din Miercurea-Ciuc s-a accelerat, în timpul 
verii a început termoizolarea a încă douăsp-

rezece blocuri de locuințe. Lucrările sunt finanțate din 
mai multe surse: bugetul local, cofinanțare UE, res-
pectiv sprijin guvernamental. Acesta din urmă sunt 
folosite pentru clădirile care nu au îndeplinit cerințele 
UE: lucrările implică doar porțiuni ale unui imobil, sau 
este vorba de blocuri având sub trei etaje.

Dintre clădirile care au fost renovate cu ajutorul 
subvențiilor nerambursabile ale UE, în ultima 
perioadă au fost predate de către constructori 
următoarele imobile: Aleea Avântului nr. 10 și 14 
și aleea Ciocârliei nr. 2. Urmează să fie predate 
blocurile de locuințe nr.16 și 22 de pe B-dul Frăției, 
iar anul acesta se speră că vor fi finalizate lucrările 
la blocurile de pe strada Mihai Eminescu nr. 2–4 și 
Kossuth Lajos nr. 20–26. 

De asemenea, sunt în curs de construcție 
douăsprezece blocuri finanțate din două proiec-
te diferite. Unul implică reabilitarea a 9 imobile, 

iar cel de-al doilea implică restul de trei blocuri. 
Aceste clădiri sunt: Aleea Avântului nr. 5, Aleea 
Narciselor nr. 6, Aleea Octavian Goga nr. 2, 4, 6 
și 10, strada Bradului nr. 11, strada Cântar nr. 12–14, 
strada Inimii nr. 12–14, strada Patinoarului nr. 12 și 
14, și strada Revoluției din Decembrie nr. 5.

La jumătatea lunii octombrie expiră termenul 
de depunere a ofertelor privind licitația publi-
că a execuției reabilitării a încă nouă blocuri de 
locuințe, urmând ca anul viitor să înceapă lucrările: 
Aleea Ciocârliei nr. 5 și 7, B-dul Frăției nr. 11 și 15, 
strada Kossuth Lajos nr. 42, strada Müller László 
nr. 4, strada Revoluției din Decembrie nr. 26 și 32, 
strada Tudor Vladimirescu nr. 17.

Au existat numeroase sesizări din partea locu-
itorilor cu privire la calitatea lucrărilor realizate din 
subvenții guvernamentale. Primăria a refuzat în 
repetate rânduri să accepte recepția tehnică până 
la remedierea deficiențelor. Totuși sperăm că vor 
putea fi finalizate și lucrările în cazul blocurilor 
Aleea Pictor Nagy István nr. 6/B, B-dul Timișoarei 
nr. 53/A, strada Brașovului nr. 9/A, B, E, strada Cul-
mei 20/A, strada Kőrösi Csoma Sándor nr. 3/A, B. 

În luna mai primăria a depus o cerere de 
finanțare pentru reabilitarea clădirilor rezidenți-
ale din Piața Gál Sándor nr. 2–4. Programul se 
desfășoară în cadrul Planului Național de Redresa-
re și Reziliență (PNRR), iar lucrările finanțate vor 
fi anunțate în luna octombrie. Cu toate acestea 
sunt pregătite pentru licitație blocurile următoare: 
aleea Avântului 2-4, aleea Ciocârliei nr. 4/A, aleea 
Narciselor nr. 1, aleea Pictor Nagy István 12/A, Piața 
Libertății nr. 7–15, strada Kossuth Lajos nr. 10–18 
și 17–23, strada Márton Áron 1/AB, strada Müller 
László nr. 2/A–C, strada Revoluției din Decembrie 
13 și 34/A.

Timp de calitate în natură

A sosit toamna și, odată cu ea, vremea mai răcoroasă. 
Temperaturile scad adesea sub zero grade dimineața, ne 
grăbim la grădiniță, la școală și la serviciu, există din ce în 

ce mai puțină dorință de a petrece timp în aer liber, iar numărul prog-
ramelor organizate în aer liber este din ce în ce mai mic. Cu toate 
acestea, efectele pozitive ale petrecerii timpului în natură au fost 
analizate în numeroase studii, inclusiv reducerea riscului de diabet, 
boli de inimă, hipertensiune arterială, stres și anxietate, precum și 
creșterea eficienței sistemului imunitar și reducerea riscului de deces 
prematur și de naștere prematură. 

Fenomenul de deconectare a oamenilor de natură din cauza timpu-
lui petrecut în clădiri, în case și în fața ecranelor este descris ca fiind „o 
tulburare de deficit de natură”. Petrecerea timpului în aer liber și în natură 
îmbunătățește funcția cognitivă și restabilește capacitatea de atenție. 
Ca să nu mai vorbim de faptul că joaca în aer liber dezvoltă încrederea în 
sine, creativitatea și imaginația copiilor, oferind, în același timp, o oportu-
nitate pentru întreaga familie de a petrece timp de calitate împreună. 

În Miercurea-Ciuc suntem foarte norocoși în această privință, 
pentru că suntem la câțiva pași de natură, avem un parc mare și fru-
mos, o mulțime de locuri de joacă bine întreținute, muntele Șumuleu, 
Baia Călugărilor și multe alte atracții naturale. 

Așadar îi încurajăm pe toți locuitorii orașului să profite la maxi-
mum de orașul nostru, să petreacă cât mai mult timp posibil în aer 
liber cu familiile lor. Nu există vreme rea, ci doar haine nepotrivite!

Reabilitarea blocurilor în plină desfășurare

Mesajul lunii
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În ultima perioadă au apărut mai multe 
articole și postări pe rețelele de socializare 
privind procesul intentat de locuitorii din 
vecinătatea pasajului de cale ferată aflat în 
renovare, care vizează anularea autorizației 
de construcție. La sfârșitul lunii septemb-
rie, instanța a respins cererea rezidenților 
de a opri construcția până la pronunțarea 
unui verdict. Procedurile continuă, iar po-
ziția primăriei este cât se poate de fermă: 
interesul personal nu trebuie să stea în 
calea celui mai valoros proiect de const-
rucție din Miercurea-Ciuc.   

P entru a informa publicul și a explica 
poziția primăriei, primarul Korodi Attila 
și viceprimarul Bors Béla au clarificat 

câteva detalii în cadrul unei conferințe de presă 
la mijlocul lunii septembrie. Edili au declarat că 
lucrările sunt în interesul a zeci de mii de per-
soane. Primăria este deschisă la sugestii, dar 
totodată credem că nu instanța este locul unde 
ar trebui să fie clarificate aceste discuții.  

Pasajul peste calea ferată a fost construit în 
1974 și a deservit nevoile de transport ale muni-
cipiului Miercurea-Ciuc aproape cincizeci de ani. 
Încă de atunci a prezentat un dezavantaj pentru 
locuitorii caselor aflate sub această construcție. 
Unul dintre obiectivele acestei reabilitări este 
îmbunătățirea condițiilor: podul va fi mai sigur, 
iar poluarea fonică va fi redusă prin pereți anti-
fonici. Dezbaterile publice privind acest proiect 
s-au desfășurat de-a lungul mai multor ani. La 
care locuitorii imobilelor aflate în imediata ve-
cinătate a podului nu au participat, iar acum se 
opun construcției și vor să o oprească. 

„Am folosit acest pod timp de 50 de ani, iar 
scopul renovării actuale este de a le oferi cetățe-
nilor încă 50 de ani de pod utilizabil, modern și 
sigur. Practic 6 orășeni vor să îngreuneze din 
propriul interes viața pentru zeci de mii de oame-
ni. Ei nu au participat până acum la dezbaterea 
publică privind renovarea podului, deși imobilii 
lor s-au aflat în vecinătatea acestuia” – a declarat 
primarul Korodi Attila.

El a precizat că autoritatea de construcție a 
indicat încă din 2016 că podul este periculos și că 
a cerut o limitare a greutății, o limitare a vitezei și 
o reabilitarea cât mai urgentă. De-a lungul anilor 
primăria a încercat să se conformeze acestei 
solicitări, iar acum încearcă să ofere o soluție de 
durată, cu un antreprenor de încredere. Intervenția 
nu implică o structură nouă, ci renovarea uneia 
deja existente și, prin urmare, nu a fost nevoie de 
o autorizație de demolare specifică și nici de un 
studiu de însorire. Toate acestea au fost clarificate 
în cadrul mai multor dezbateri publice, dar actualii 
solicitanți nu au apărut la aceste audieri.

„Opinia mea fermă este că această chesti-
une nu ar trebui să fie decisă de un judecător, ci 
ar trebui rezolvat de către experți. Vă rog încă o 
dată să veniți cu o listă concretă a problemelor, să 
vedem ce se poate corecta. Sunt unele sesizări 
care au fost deja rezolvate. De exemplu, pentru 
că era prea aproape de acoperișul uneia dintre 
locuințe, lățimea podului a fost micșorată. Asta 
e procedura ideală și corectă, nu judecata prin 
instanțe” – a adăugat edilul.

Așadar primăria rămâne deschisă la observații, 
dar subliniază că acestea ar fi trebuit să fie făcute 
cu ani în urmă, nu când cea mai scumpă investiție 
a orașului este deja în curs de desfășurare.

Korodi Attila a mai precizat faptul că poliția 
rutieră a insistat asupra traversării traficului pieto-

nal și ciclist pe pod, ba chiar s-a opus construirii 
unei treceri de pietoni temporare, invocând 
siguranța traficului. 

În data de 28 septembrie, Tribunalul Harghi-
ta a respins cererea reclamanților: procesul de 
anulare al autorizației de construire va continua, 
dar construcția nu va fi oprită până la pronunța-
rea hotărârii definitive.  Nu a fost comisă nici-o 
ilegalitate, astfel că primăria este încrezătoare 
în ceea ce privește următoarele negocieri: 
principiul călăuzitor este doar acela de a servi 
publicul, nu de a satisface interese personale!

Î n civilizația burgheză din Miercurea-Ciuc, construcția unităților de primire a oaspeților 
a fost destul de târzie. Cei care ajungeau în oraș puteau să se cazeze în camere de 
oaspeți amenajate de mici întreprinzători. Aceste camere de oaspeți nu erau renu-

mite pentru confortul lor, deoarece la sfârșitul secolului al XIX-lea nu existau electricitate 
sau instalații sanitare. Prin urmare, camerele de oaspeți erau dotate cu un pat, cu găleată 
de apă, dulap și o chiuvetă. Aceste servicii au fost înlocuite cu hoteluri la începutul secolului 
XX. Două hoteluri celebre au fost construite în această perioadă: Arany Csillag și Hutter. 
Primul era situat pe actuala stradă Kossuth Lajos, iar cel de-al doilea pe strada Petőfi 
Sándor, și ambele aveau doar câteva camere, care nu erau tocmai potrivite pentru relaxare: 
hotelurile se aflau la doar câțiva metri de restaurante, unde în fiecare seară răsuna muzică 
pentru tinerii care căutau să se distreze. Hotelul Arany Csillag a fost demolat în timpul ur-
banizării sistematice al orașului din perioada comunistă. Fosta clădire Hutter a fost complet 
reconstruită, iar în incinta ei funcționează o casă de amanet. Adevărata schimbare în ceea 
ce privește calitatea serviciilor turistice a avut loc odată cu apariția hotelului Városi Szálloda 
în 1943. În prezent este sediul jandarmeriei județene.

Sursa: Vofkori György, Csíkszereda és Csíksomlyó képes története /
Typografika, Békéscsaba, 2007

PASAJUL PESTE CALEA FERATĂ

Interesul personal nu trebuie să prevaleze 
asupra intereselor a zeci de mii de oameni
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Premiatul 
Pro Urbe al lunii

Muckenhaupt Erzsébet 
muzeolog, istoric cultural, istoric de carte
(28 octombrie 1952 –) 

N ăscută în Sâmbătă, județul Bihor, a absolvit liceul în Ștei, iar în 
1976 a terminat studiile la  Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iași. 
Din 1 august 1976 a fost muzeolog la Muzeul Secuiesc al Ciucu-

lui și, până la pensionare (2012), s-a ocupat de cinci colecții muzeale: cărți 
vechi, arhive, instrumente de legătorie, fragmente și manuale.

Ca membru al Departamentului de Istorie și Istoria Artei, a efec-
tuat cercetări în mai multe domenii. A fost interesată de cercetarea 
monografică a fostei biblioteci, a tipografiei și a atelierului de legătorie 
a mănăstirii franciscane din Șumuleu-Ciuc. Activitatea sa științifică 
include, de asemenea, cercetări privind istoria bisericii și mănăstirii 
franciscane medievale din Șumuleu-Ciuc, demolată în 1802, respectiv a 
statuii medievale a Maicii Domnului. 

În timpul cercetărilor sale, împreună cu directorul pensionar al 
muzeului, János Pál, și cu părintele franciscan Márk József, a descope-
rit 123 de fragmente de carte care conțineau tipărituri și manuscrise 
vechi, ascunse în timpul celui de-al Doilea Război Mondial în pereții 
refectoriului mănăstirii franciscane din Șumuleu-Ciuc. Mai multe studii 
și volume publicate descriu această bogată colecție. Rezultatele cer-
cetării sunt reflectate în expoziția permanentă al muzeului și în catalo-
gul aferent. 

Timp de mai mulți ani a fost implicată în cercetarea presei tipografi-
ce din Ciuc (1676–1700) și a atelierului de legătorie (1676–c. 1700). 

A promovat și a organizat cercetări pe teren privind statuia Maicii 
Domnului, iar în 2015 a organizat o expoziție cu ocazia anului Feciorei 
Maria organizată de către ordinul franciscan. 

A proiectat sala dedicată Șumuleului din cadrul expoziției de istorie 
al orașului. A publicat numeroase volume, cataloage de expoziții și 
studii, nu doar în calitate de autor, ci și de lector și editor.

În 2002 a primit Premiul “Szinnyei József” din partea statului mag-
hiar, iar în 2003 municipiul Miercurea-Ciuc i-a recunoscut activitatea 
profesională prin acordarea premiului Pro Urbe. 

Sursa: A romániai magyar tudományosság intézményi keretekben 
(szerk.: Bitay Enikő – Sipos Gábor, Kolozsvár, 2017, 

Erdélyi Múzeum-Egyesület)

Am lansat programul 
de educație financiară

La finalul anului școlar 2021–2022 elevii unei clasei din 
Școala Gimnazială Nagy Imre au avut ocazia să încerce 
ceva neobișnuit și interesant: Fundația OTP Bank România 
a testat cu participarea elevilor curriculumul unui program 
de educație financiară unic în România. Feedback-ul a fost 
încurajator, iar în acest an școlar se speră ca toți elevii de 
clasa a V-a și a IX-a din oraș să se alăture inițiativei. Aceasta 
se bazează pe principiul de edutainment, scopul fiind de a-i 
învăța pe elevi cum să gestioneze banii în mod conștient.

Î n timp ce educația financiară pentru elevi este deja răspândită 
în țările dezvoltate, în România aceasta este încă la început 
de drum. Din acest an, prin inițiativa Primăriei Miercurea-Ciuc, 

Fundația OTP Bank România a lansat un program gratuit de educație 
financiară. 

„Pentru ca programul să producă rezultatele așteptate pe termen 
lung, toți elevii din clasele a cincea și a noua trebuie să participe la cin-
ci cursuri de calificare. În cadrul acestora vom oferi elevilor cunoștințe 
practice, utilizabile și instrumente din viața reală, care îi vor ajuta să 
devină competenți din punct de vedere financiar”- a declarat primarul 
Korodi Attila. 

În cadrul sesiunilor amintite, copiii vor învăța despre termenii și 
semnificațiile banilor, despre cum funcționează bugetele, despre 
cele mai eficiente modalități de a economisi și despre cum să aleagă 
produsul financiar cel mai potrivit pentru ei. Prin acest program ei 
vor fi mai pregătiți pentru piața muncii și vor fi capabili să recunoască 
situațiile în care ar putea fi induși în eroare în ceea ce privește finanțele 
lor. Elevii din clasa a V-a vor învăța, printre altele, despre istoria, funcți-
ile și circuitul banilor, monedele, ratele de schimb, distincția dintre 
nevoi și dorințe. Elevii de clasa a 9-a învață, printre altele, despre 
metodele moderne de plată (NFC, online banking, PayPal etc.), des-
pre bugetul familiei, despre taxe și impozite, despre bănci și diferite 
conturi bancare. 

Ábrahám Iza, coordonatorul programului, a declarat că scopul 
este de a dezvolta o relație sănătoasă între copii și bani printr-un mod 
distractiv de învățare. În prezent, elevi din patru școli (Școala Gimna-
zială Nagy Imre și Petőfi Sándor, Colegiul Național Márton Áron, Liceul 
Tehnologic Venczel József) s-au înscris în program și se așteaptă ca și 
alte instituții de învățământ să se alăture acestei inițiative.  

Lansarea programului de educație financiară este prevăzută în 
Hotărârea Consiliului Local nr. 90/2022. Conceptul organizatoric de 
bază este același cu cel al programului patinaj&înot (Kori&úszás): toți 
elevii din Miercurea-Ciuc vor fi incluși în formare în cadrul activităților 
școlare. În acest an, se pot înscrie elevii din clasele a V-a și a IX-a, iar în 
anii următori alte clase vor fi adăugate în program. Până în al patrulea 
an va fi acoperit întregul ciclu gimnazial și liceal. Se organizează cinci 
sesiuni de formare de 1,5 ore pe an pentru fiecare clasă. Programul se 
bazează pe principiile educației distractive și nu există teme clasice 
pentru acasă.

Cu toate acestea, organizarea cursurilor de formare necesită 
pregătire și coordonare. În cadrul proiectelor de responsabilitate soci-
ală ale Fundției OTP Bank România, două clase au început deja cursul 
și alte câteva își organizează participarea până la ora publicării acestui 
material. Înscrieri în program se mai primesc la numărul de telefon 
0753 705553.
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Aproape o mie de alergători au 
participat la Running Festival 
Miercurea-Ciuc
În mijlocul lunii septembrie Miercurea-Ciuc a devenit din nou capitala iubitorilor competițiilor de alergare: 
cea de-a doua ediție al Running Festival  Csíkszereda a avut loc pe 16–17 septembrie. Festivalul a implicat 
organizarea mai multor curse: una de alergare pe trail de noapte, un maraton, un semimaraton, maraton 
ștafetă, o cursă mai scurtă de 5 km și crosul familiei. Aproximativ 1 000 de alergători au participat la dife-
ritele curse organizate pe parcursul celor două zile. Am avut participanți și din Ungaria și Polonia. Cea mai 
populară cursă a fost cea de maraton ștafetă cu 55 de echipe participante, urmat de semimaraton, cu 185 
de participanți, și crosul familiei, cu 236 de părinți, copii și bunici. La cursa de 5 km a participat și multipla 
campioană mondială și olimpică de atletism, Gabriela Szabó, iar Primăria la rândul său a fost reprezentată 
la proba de maraton ștafetă cu o echipă formată din primarul Korodi Attila, viceprimarul Sógor Enikő, sec-
retarul general Wohlfart Rudolf. Buna dispoziție este atestată de fotografiile atașate.

FOTOGRAFII: OCTOPUS

Focus
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Consiliul Local al Municipiului Miercu-
rea-Ciuc s-a întrunit în ședință extraordi-
nară pe data de 6, 13, 22 și 28 septemb-
rie, iar în ședință ordinară pe data de 30 
septembrie. Hotărârile din septembrie 
sunt următoarele:

 � Hotărârea nr. 291
privind predarea a trei grupe de nivel antepreşcolar, 
cu personalul aferent din cadrul Grădiniței „Cim-
bora” – aparținând Centrului social de educație 
antepreșcolară – din cadrul Direcției de Asistență 
Socială din cadrul Municipiului Miercurea-Ciuc, în 
structura grădiniței „Cimbora” care face parte din 
sistemul național de învățământ preuniversitar

 � Hotărârea nr. 292
privind modificarea Art. 4 și înlocuirea Anexei nr. 3 a 
Hotărârii nr. 186/2022 privind aprobarea depunerii 
cererii de finanțare, aprobare a notei de fundamen-
tare a investiției, cheltuielor legate de proiect pre-
cum și de aprobare descrierea sumară a investiției 
prin proiect cu titlul: „Construirea de locuințe nZEB 
plus pentru tineri în municipiul Miercurea-Ciuc”  în 
cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.2 și 
valoarea maximă eligibilă a proiectului 

 � Hotărârea nr. 293
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 141/2022 
privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul: 
„Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale 
multifamiliale din Municipiul Miercurea Ciuc – Lot 1”

 � Hotărârea nr. 294
privind restricționarea și închiderea circulației 
rutiere pe teritoriul municipiului Miercurea-Ciuc 
în timpul evenimentului Running Festival Miercu-
rea-Ciuc powered by Škoda – în perioada 16–17 
septembrie 2022

 � Hotărârea nr. 295
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 150/2022 
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu 
titlul: „Reabilitare și extindere/mansardare Casă de 
cultură municipală”, din Municipiul Miercurea-Ci-
uc, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/
C5/2/B.2.1/1 și valorii maxime eligibile a proiectului

 � Hotărârea nr. 296
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 149/2022 
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare 
cu titlul: „Reabilitarea clădirii Primăriei din str. Mihail 
Sadoveanu nr. 4”, din Municipiul Miercurea-Ci-
uc, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/
C5/2/B.2.1/1 și valorii maxime eligibile a proiectului

 � Hotărârea nr. 297
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 151/2022 
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu 
titlul: „Reabilitarea exterioară a clădirii Primăriei”, 
din Municipiul Miercurea-Ciuc, în cadrul apelului de 
proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valorii maxime 
eligibile a proiectului

 � Hotărârea nr. 298
privind modificarea Hotărârii nr. 43/2022 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al mu-

Hotărârile
Consiliului
Local

nicipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 şi estimări 
pentru anii 2023–2025

 � Hotărârea nr. 299
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu 
titlul: „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sis-
temului de management integrat al deșeurilor muni-
cipale prin construirea de insule ecologice digitaliza-
te în Municipiul Miercurea-Ciuc”, în cadrul apelului de 
proiecte PNRR/ 2022/C3/S/I.1.B componenta C3 
– Managementul Deșeurilor, investiția I1. – Dezvolta-
rea, modernizarea și completarea sistemelor de ma-
nagement integrat al deșeurilor municipale la nivel 
de județ sau la nivel de orașe / comune, subinvestiția 
I1.B. – Construirea de Insule Ecologice Digitalizate și 
valorii maxime eligibile a proiectului

 � Hotărârea nr. 300
privind modificarea Hotărârii nr. 43/2022 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al mu-
nicipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 şi estimări 
pentru anii 2023–2025

 � Hotărârea nr. 301
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu 
titlul: „Dezvoltarea, modernizarea și completarea 
sistemului de management integrat al deșeurilor 
municipale prin înființarea unui centru de colectare 
a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Mier-
curea-Ciuc” în cadrul apelului de proiecte PNRR/ 
2022/C3/S/I.1.A, componenta C3 – Managementul 
Deșeurilor, investiția I1. - Dezvoltarea, modernizarea 
și completarea sistemelor de management integrat 
al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel 
de orașe / comune, subinvestiția I1.A. – Înființarea 
de centre de colectare prin aport voluntar și valorii 
maxime eligibile a proiectului

 � Hotărârea nr. 302
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 147/2022 
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare, 
aprobare a notei de fundamentare a investiției, 
cheltuielor legate de proiect precum și de apro-
bare a acordului de parteneriat, a protocolului de 
asociere privind realizarea în comun a unei achiziții 
publice ocazionale prin proiect cu titlul: „Dezvol-
tarea serviciului transport public ecologic în zona 
periurbană a municipiului Miercurea-Ciuc – Etapa 
1” din Municipiul Miercurea-Ciuc, în cadrul apelului 
de proiecte PNRR/2022/C10/I.1.1 și a valorii maximă 
eligibilă a proiectului

 � Hotărârea nr. 303
privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenului 
aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care 
au cumpărat apartamente construite din fondul 
locativ de stat

 � Hotărârea nr. 304
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 6/2008 
privind însușirea Listei de inventar cu bunurile care 
alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercu-
rea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

 � Hotărârea nr. 305
privind aprobarea punerii la dispoziția Distribuției 
Energie Electrică Romania SA (DEER) Sucursala 
Harghita, a unor terenuri aflate în proprietatea 
publică al municipiului Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 306
privind aprobarea prelungirii Contractului de con-
cesiune nr. 603/2012, încheiat cu Orange România 
S.A.

 � Hotărârea nr. 307
privind aprobarea rezilierii Contractului de închiriere 
nr. 692/60886/30.12.2011 a imobilului, situat în mu-
nicipiul Miercurea-Ciuc, str. Mihail Sadoveanu nr.6 

 � Hotărârea nr. 308
privind aprobarea acceptării donației oferite Muni-
cipiului Miercurea-Ciuc 

 � Hotărârea nr. 309
privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 
Local nr. 195/2022 privind aprobarea delegării 
gestiunii prin concesionare directă a serviciului 

public de administrare a domeniului public și privat 
– activitatea de administrare și exploatare a bazel-
or sportive și de agrement în municipiul Miercu-
rea-Ciuc în favoarea Csíki Sport és Rekreatív SRL

 � Hotărârea nr. 310
privind aprobarea dării în folosință gratuită a 
suprafeţei de 141,38 mp din incinta imobilului situat 
în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Salcâm nr. 1 în 
favoarea Casei Județene de Pensii Harghita

 � Hotărârea nr. 311
privind aprobarea prelungirii Contractului de admi-
nistrare nr. 893/30.09.2021 încheiat cu Clubul Spor-
tiv Municipal „VSK Csíkszereda” Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 312
privind aprobarea completării Hotărârii nr. 
351/2018 privind aprobarea Documentației de 
avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiția: 
„Reabilitarea str. Kossuth, Harghita, Timișoarei 
și Lunca Mare”, cu modificările și completările 
ulterioare

 � Hotărârea nr. 313
privind mandatarea reprezentanților Municipiului 
Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a soci-
etății Eco-Csík SRL, la proxima ședință a adunării 
generale

 � Hotărârea nr. 314
privind modificarea Hotărârii nr. 263/2015 cu privire 
la aprobarea modificării preţului local al energiei 
termice facturat populației de către SC Goscom 
SA Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 315
privind aprobarea modului de utilizare a fondului de 
întreținere, înlocuire și dezvoltare aferente servici-
ilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare al 
operatorului regional de servicii Harvíz SA, pe anul 
2022, în municipiul Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 316
privind aprobarea Documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenție pentru investiția „Reabilitare 
și extindere clădire”

 � Hotărârea nr. 317
privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate 
al suprafeței de 250 mp

 � Hotărârea nr. 318
privind modificarea Hotărârii nr. 18/2022 privind 
însuşirea propunerii de steag al unității administra-
tiv-teritoriale a Municipiului Miercurea-Ciuc 

 � Hotărârea nr. 319
privind aprobarea achitării cotizaţiei pe anul 2022 
către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
„Forest”

 � Hotărârea nr. 320
privind achitarea cotizaţiei pe anul 2022 către 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Harghita-Băi” – „Hargitafürdőért” – Közösségi 
Fejlesztési Egyesület

 � Hotărârea nr. 321
privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii 
ce se pot acorda elevilor din sistemul de învățământ 
preuniversitar de stat în Municipiul Miercurea-Ciuc 
pe anul școlar 2022–2023

 � Hotărârea nr. 322
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 134/2022 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare 
și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului 
Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 323
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare 
cu titlul: „Reabilitarea clădirii 2 la Liceul Tehnologic 
Joannes Kájoni”, din Municipiul Miercurea-Ciuc, în 
cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 
și valorii maxime eligibile a proiectului

 � Hotărârea nr. 324
privind modificarea Hotărârii nr. 43/2022 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al mu-
nicipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 şi estimări 
pentru anii 2023–2025
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M odalitatea de acordare a ajutorul pentru încălzire 
este prevăzută în Legea 226/2021 privind stabilirea 
măsurilor de protecție socială pentru consumatorul 

vulnerabil de energie. Conform metodologiei, familiile aflate în 
dificultate sau persoanele care locuiesc singure pot fi eligibile 
pentru subvenție. 

Primul pas este să vă verificați pragurile de venit. Aceasta 
este de 1386 lei net pe persoană pentru 
familii și de 2053 lei net pe persoană 
pentru cei care locuiesc singur, și se 
aplică în ambele cazuri gospodăriilor care 
utilizează încălzire de energie termică, 
gaze naturale, energie electrică și com-
bustibili solizi (lemn, peleți, brichete etc.).

Urmează lista bunurilor care duc la 
excluderea acordării ajutorului. Lista împ-
reună cu toate celelalte documente re-
levante poate fi găsită la adresa https://
szereda.ro/ro/ajutor-de-incalzire. Ve-
rificați cu atenție lista amintită, deoarece 
oricine deține o clădire, alta decât în care 
își are domiciliul, sau are în proprietate un 
automobil sau o motocicletă cu o vechime 
mai mică de 10 ani, o autoutilitară de orice 
vechime sau un tractor este deja neeligibil.

Dacă îndepliniți primele două condiții, urmează înscrierea 
în program. Formularul de cerere poate fi descărcat de pe 
site-ul menționat mai sus sau poate fi obținut de la primărie. 
Colegii noștri din biroul numărul 28 vor fi bucuroși să vă ajute 
să o completați, dar ar trebui să aduceți și celelalte documente 
de care aveți nevoie, astfel încât să aveți un dosar complet de 
documente pentru a le depune atunci când completați cererea.

Pe lângă formularul de cerere, veți avea nevoie și de cea mai 
recentă factură de încălzire, precum și de documente personale 
referitoare la componența familiei: cărți de identitate pentru 
adulți, certificate de naștere ale copiilor, certificate de căsătorie, 
divorț sau deces, hotărâri judecătorești de adopție, certificate 
școlare pentru elevii cu vârsta de peste 18 ani, certificate financi-
are pentru studenți și certificate universitare. Lista completă 
este disponibilă și pe pagina de internet www.miercureaciuc.ro.

Documentele necesare pentru a vă dovedi veniturile sunt:
 → adeverință de la locul de muncă cu salariul net (inclusiv 

sporuri, premii, prime, bonificații, tichete de masă)
 → cupon de pensie
 → cupon de șomaj
 → adeverință/decizie privind indemnizația pentru crește-

rea copilului
 → adeverință de la ANAF în caz de activitate indepen-

dentă sau familială
 → adeverință de la ANAF în cazul persoanelor care nu au 

venit 

Nu sunt incluse în venitul familiei următoarele:
 → alocația de stat pentru copii
 → alocația pentru susținerea familiei
 → venituri cu caracter ocazional (zilieri)
 → bursele școlare și ”Bani de liceu”
 → stimulentului educațional privind stimularea 

participării în învățământul preșcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate

 → bugetului personal complementar lunar 
și a prestațiilor sociale prevăzute de Legea nr. 
448/2006 privind protecția și promovarea dreptu-
rilor persoanelor cu handicap 

Dacă aveți la îndemână toate documentele 
necesare, următorul pas e simplu: puteți depune 
cererea la biroul 28 al Primăriei din Piața Cetății 
(sau la biroul 30 pentru cei care primesc alocație 
familială și ajutor social). Dacă cererea este ac-
ceptată, cei care o depun până la 15 octombrie vor 
primi alocația pentru întregul sezon de încălzire, iar 
cei care întârzie vor primi întotdeauna alocația din 
luna următoare. 

Pentru întrebări puteți contacta numărul de 
telefon intern 0266-315120, număr intern 242.

Se așteaptă ca iarna aceasta să fie 
mai grea decât de obicei: majora-
rea prețurile la energie, precum și 
creșterea costurilor la aproape toate 
produsele și serviciile vor fi o provo-
care pentru fiecare dintre noi. Având 
în vedere acești factori, importanța 
subvențiilor pentru încălzire este 
sporită. Mai jos vă prezentăm detali-
ile acestui pachet social, în speranța 
că cititorii noștri veni în ajutorul 
membrilor de familie, a rudelor, veci-
nilor și prietenilor aflați în dificultate 
să solicite acest beneficiu. 

Solicitați ajutorul pentru încălzire!

CARICATURĂ DE HORVÁTH SZEKERES ISTVÁN

Flowchart
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Ce s-a întâmplat în oraș în luna septembrie

Cronică

Deschiderea anului școlar 
pentru elevi și studenți

Anul școlar a început pentru aproape 
10.500 de copii de grădiniță și școlari 
din Miercurea-Ciuc în prima zi de luni 
din septembrie. În data de 13 sep-
tembrie, conform tradiției, anul școlar 
universitar a început cu ceremonia 
de depunere a jurământului de către 

334 de studenți din primul an la Universi-
tatea Sapientia. În data de 23 septembrie a 
început anul școlar și la Universitatea Maghi-
ară de Științe Agricole și ale Vieții, cu 77 de 
noi studenți. 

Restricții de circulație 
pentru reconstrucția unui 
pod

O restricție totală de circulație al traficului 
a fost instituită pentru refacerea unui pod 
parțial prăbușit peste un pârâu, în apropiere 
de ieșirea din oraș spre Odorheiu Secuiesc. 
Până în seara următoare, filiala județeană 
CNAIR a făcut deja practicabilă porțiunea 
de drum aglomerată.

Muzeul Secuiesc al 
Ciucului, mai bogat cu un 
document din secolul 
al XVIII-lea

Pastorul parohiei reformate din Brașov, 
Kassay Géza, a donat Muzeului Secuiesc 
al Ciucului un document de cordelină găsit 
în arhivele Bisericii Reformate. Datând din 
1738, „Protocolul Felcsíkszék” este un pro-
ces verbal scrisă de mână al unei proceduri 
judiciare, care poate fi cercetată în detaliu 
de către personalul muzeului. 

Teatrul „Csíki Játékszín” 
și-a anunțat stagiul nou

Potrivit directorului Teatrului „Csíki Játék-
szín”, Veress Albert, stagiunea 2022–23 va 
fi caracterizată prin prospețime, deoarece 
o serie de spectacole vor fi organizate 
în locații externe. Spectacolele din locu-
ințe, pub-uri și săli de clasă se vor adresa 
persoanelor care frecventează mai puțin 
spectacolele de teatru obișnuite. În cadrul 
conferinței de presă de deschidere al stagi-
unii, directorul a prezentat și noul sistem de 
abonamente, precum și Festivalul Lurkó „în 
două acte”, al cărui primă etapă a fost orga-
nizată între 24 și 28 septembrie: festivalul 
Lurkó Teens s-a adresat adolescenților.

Construim mai mult decât 
un simplu loc de joacă!

În cartierul Tudor, pe suprafață verde dintre 
blocurile de locuințe de pe aleea Avântului nr. 5, 
7 și 9 și strada Bradului nr. 5, a început const-
rucția celui mai mare, modern și versatil teren 
de joacă din Miercurea-Ciuc. Proiectul cuprin-
de nu numai locul de joacă denumit „Broasca 
din poveste”, ci și reamenajarea completă a 
zonei, cu crearea de trotuare, alei pietonale și o 
modernizare completă a iluminatului stradal.

Premii de stat maghiare 
Pentru a marca aniversarea formării 
statului maghiar, la 20 august, preșe-

dintele Ungariei, Novák Katalin, a onorat cu 
distincții de stat realizările unor persoane 
care au lucrat cu abnegație pentru comunita-
tea maghiară. Ea a acordat Crucea Centrală 
al Ordinului de Merit al Ungariei poetului 
Ferenczes István, laureat al Premiului Kos-
suth, Crucea de Argint al Ordinului de Merit al 
Ungariei lui Borcsa Gergely, cantor al parohiei 
Sfântul Petru și Pavel din Șumuleu-Ciuc și 
Crucea de Cavaler al Ordinului de Merit al 
Ungariei medicului ortoped dr. Kraft Zsolt.   

Noutăți fiscale la ședința 
Consiliului Consultativ 
Economic

Hotărârea de Guvern nr 16/2022 a dat peste 
cap metodologia de stabilire a impozitelor 
locale, ceea ce reprezintă o provocare uriașă 
atât pentru administrația locală, cât și pentru 
contribuabili, în special pentru persoanele 
juridice. Tocmai de aceea, în urma invitației 
Primăriei membrii Consiliului Consultativ 
Economic s-au reunit la Primărie într-o 
ședință specială pentru a afla care sunt 
principalele modificări. 

Turn de apă demolat în zona 
industrială prin explozie

Un turn de apă din Zona Industrială de Vest, 
nefolosit de zeci de ani și aflat într-o stare 
de degradare avansată, a fost demolat prin 

explozie în curtea societății Balast Centrum. 
Turnul de 47 de metri înălțime a fost demo-
lat de către proprietari, după ce s-au luat 
măsurile de precauție necesare. 

Bilet de autobuz pentru 
sticlele reciclabile

Primăria Miercurea-Ciuc s-a alăturat prin 
intermediul Csíki Trans Kft. inițiativei Act for 
Tomorrow. Locuitorii au putut preda sticlele 
PET, dozele de aluminiu și sticlele pentru 
a primi bilete de transport public. Deșeu-
rile colectate au fost trimise la instalații de 
reciclare.

Aproape o mie de 
alergători au participat 
la Running Festival 
Miercurea-Ciuc

Am organizat Running Festival Miercu-
rea-Ciuc și în acest an. Atmosfera eveni-
mentului, care a oferit o experiență unică 
pentru aproape o mie de alergători, este 
descrisă într-o galerie foto pe paginile 7-8 
din acest număr.

Satul se întoarce la oraș

După o pauză de doi ani, animalele, 
autoutilitare și produsele care caracteri-
zează viața de zi cu zi a zonelor rurale au 
revenit în spațiul verde dintre bulevardul 
Timișoarei și centrala termică de pe strada 
Inimii. În cadrul programului „Satul în oraș” 
s-au organizat o serie de activități care au 
atras mii de vizitatori. 

Întâlnire de fete și femei la 
Șumuleu-Ciuc

Pentru a 12-a oară, Asociația Áradat a orga-
nizat întâlnirea fetelor și femeilor la Șumu-
leu-Ciuc, la Casa de Studii „Jakab Antal”.  
Motto-ul întâlnirii din acest an a fost: „Pace 
interioară și în vremuri furtunoase”.

Ziua poveștilor populare sărbătorită 
la biblioteca județeană

De mai bine de cincisprezece ani, Bibliote-
ca Județeană „Kájoni János” se implică în 
mod regulat în celebrarea Zilei Poveștilor 
Populare Maghiare. În acest an teatrul de 
hârtie și spectacolul de păpuși, organizate 
cu această ocazie, au avut o participare 
numeroasă, mulți copii și părinți luând parte 
la evenimente.
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BĂIEȚIFETE

Dobrescu Ioan
Kurta Csilla-Mária-Györgyi
Erős Ghizela
Ozsváth Margareta
Koncsag Coloman
Kiss Ernő
Szabó-Horváth Margareta
Szopos Ladislau-Attila
Kárikás Maria

Kerekes Endre-Levente
Gáspár Jenő
Galaczi Éva
Nagy Ferenc-István
Süket Maria
Lázár Matilda
Coman Clara
Nemes Ilona
Golicza Ileana

Szentes Teréz
Miklos Estera
Kovács Arpad
Fodor József
Szakács Ludovic
Fülöp József
Székely Csaba
Balázs Teréz
Péter Stefan 

László Hanna
Goga Brian-Zoltán
Kovács Illés
Lajos Péter
Cseh-Marschal Benett
Vitan-Gál Márk
Kopacz Hanna
Domán Boldizsár

Tatár Gréta
András Ödön 
Benkő Kincső
Kiskamoni-Szalay Vilmos
Rostás Milán
Lajos Bence-Bendegúz
Lázár Nóra
Vad Károly

Olti Ádám
Szőcs-Gazdi Márton
Vitán Izsák
Bucuțea Bernadett-Boglárka
Tanko Hanna
Bînțu Alexia-Nicoleta
György-Tamás Dóra
Rancz Ajna

Szabó Balázs
Bálint Lara
Bartalis Balázs
Tudor Rebeca-Maria
Török Kende
Simon Gréta
Tosa Örs-László

Péter Szilárd-István – Vas Helga Vivian
Pușcașu István-Albert – Szőcs Erika

Laczkó Barna – Balint Boglárka
Czine Petrișor – Czine Ramona

Cilip Árpád – Szilágyi Dalma-Orsolya
Székely Tas – András Cecilia

Demian Barnabás – Szabó Enikő
Daniel Arnold – Sándor-Fazakas Kata

Csizmás Botond – Gál Gyöngyvér
Bogos Szabolcs – Farkas Csilla-Klára

Szász-Bertalan Zoltán – Fülöp Orsolya
Tanase Gabriel – Răuțu Lidia

DECESE
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12

„Miercurea-Ciuc” este publicația lunară gratuită a consiliului local și a Primăriei Miercurea-Ciuc. Puteți comanda în cutia poștală sau prin e-mail prin 
adresa de e-mail press@szereda.ro sau prin nr. de telefon 0266 315 120/134 n Publicat de Editura „Csíkszereda” (530110 Miercurea-Ciuc, Piața Cetății 
nr. 1, tel.: 0266 315120) n Redactor: Kovács Hont Imre; Echipa de redacție: Barabás Cs. István, Szabó-Ferenczy Krisztina, Szász Hargita, Tompos Renáta. 
Tehnoredactare: Mihály László n Tipărire: Tipografia Gutenberg, Miercurea-Ciuc n ISSN 2065-6742

„Miercurea-Ciuc” este publicația lunară gratuită a consiliului local și a Primăriei Miercurea-Ciuc. Puteți comanda în cutia poștală sau prin e-mail prin 
adresa de e-mail press@szereda.ro sau prin nr. de telefon 0266 315 120/134 n Publicat de Editura „Csíkszereda” (530110 Miercurea-Ciuc, Piața Cetății 
nr. 1, tel.: 0266 315120) n Redactor: Kovács Hont Imre; Echipa de redacție: Barabás Cs. István, Szabó-Ferenczy Krisztina, Szász Hargita, Tompos Renáta.  
Lectorare: Rédai Botond. Tehnoredactare: Mihály László n Tipărire: Tipografia Gutenberg, Miercurea-Ciuc n ISSN 2065-6742

Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc anunţă 
pe cei interesaţi cu privire la intenţia sa de 
a achiziţiona imobil-teren intravilan  pentru 
construirea unui cămin de bătrâni. 

Data limită de depunere a ofertelor: 
31 octombrie 2022, ora 11.00
Mai multe detalii: 
www.szereda.ro, 0266-315120/224

Date de identificare:
 » teren intravilan;
 » teren cu o suprafață de la 5.000 mp până la 6.000 mp;
 » teren intabulat în cartea funciară, liber de sarcini atât 

scriptic cât şi faptic, fără grevare;
 » teren situat pe raza municipiului Miercurea-Ciuc;
 » teren cu acces direct din domeniul public (sau prin 

servitute de trecere);
 » teren cu acces de la utilitățile publice (apă, canalizare, 

energie electrică);
 » teren fără vecinătate cu activități generatoare de zgomot 

și emisii

Universitatea Sapientia, 
11–13 noiembrie 2022


