
Concursurile 
de proiecte, 
anunțate în martie

În acest an bugetul pentru concursurile 
de proiecte culturale, sportive, sociale și 
de sprijinire a cultelor religioase este de 
2,84 milioane de lei.

Prețul unei străzi 
ordonate

Primăria întâmpină dificultăți în procesul 
de realizarea proiectelor: unele porțiuni 
de stradă sunt proprietăți private, având 
unul sau chiar mai mulți proprietari.
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3 S-a deschis noul centru
pentru relații cu publicul

„A fost odată un fundaș 
minunat cu numărul 
șase pe spate. I-a făcut 
pe cei mai buni atacanți 
din lume să dispară ca 
un iepure în pălăria unui 
magician. Ca fundaș, 
a devenit cel mai bun 
marcator și cel mai bun 
jucător la două campio-
nate mondiale, iar marile 
cluburi ale lumii au făcut 
coadă pentru a-l achi-
ziționa. Hocheistul de 
aur al echipei de argint 
din anii '80. A cucerit 
pentru prima dată Cupa 
României ca antrenor 
și s-a întors la poalele 
Munții Harghitei cu un 
trofeu de campion după 
34 de ani.”

54 Premiatul 
Pro Urbe al lunii

Patru străzi vor fi 
asfaltate în acest an
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Din multe puncte de vedere, recensă-
mântul din acest an este o anomalie în șirul 
recensămintelor românești. În primul rând, 
pentru că trebuia să se desfășoare în 2021, 
dar din cauza epidemiei de coronavirus 
acest lucru nu a fost posibil la momentul 
respectiv. România – ca multe alte state 
membre ale UE – a decis să o amâne. Fără 
îndoială, cea mai mare inovație este însă 
modul în care se va face recensământul: va 
fi primul recensământ care va fi efectuat 
cu ajutorul unui instrument digital, cu po-
sibilitatea așa-numitei autorecenzie. Asta 
este motivul pentru care recensământul își 
are locul în rubrica noastră Digi-Ciuc. Să 
vedem pentru ce trebuie să ne pregătim! 

E ste important de menționat că în peri-
oada de autorecenzare (14 martie-15 
mai), vom veni în ajutorul locuitorilor 

municipiului: vom asigura 9 puncte pentru au-
torecensare asistată, unde vom sprijini pe cei 
care întâmpină greutăți în completarea chesti-
onarelor online. În aceste locații vă vor aștepta 
recenzori, iar dumneavoastră puteți completa 
chestionarul cu ajutorul acestora folosind  
propriul vostru dispozitiv sau de pe o tabletă, 
un laptop sau un smartphone pus la dispoziția 
dumneavoastră.

Autorecenzarea constă de fapt în comple-
tarea unui formular online lung, care conține 
o serie de fraze complicate. Platforma este 
disponibilă din 14 martie pe site-ul recensa-
mantromania.ro. 

După ce începem completarea vom realiza 
faptul că răspunsurile date ne conduc la ur-
mătoarea întrebare. Primele întrebări se referă 
la gospodărie și la persoanele care locuiesc în 
gospodărie. Aceasta este urmată de o secțiune 
mai lungă privind recenzarea locuinței și con-
dițiile de locuit și abia apoi se face recenzarea 
persoanelor. Există întrebări detaliate cu privire 
la migrație internă și externă, dar și cu privire la 
naționalitate și limba maternă, la studii și chiar la 
venituri.

Autorecenzarea online poate fi întreruptă și 
reluată în orice moment. Dacă ulterior desco-
periți că ați dat un răspuns inexact la o întrebare 
anterioară, puteți reveni la întrebarea respectivă 
și marca răspunsul corect. Autocompletarea se 
termină atunci când vă asigurați că toate răs-
punsurile sunt corecte și salvați chestionarul. 

Pentru mai multe informații despre recensă-
mânt, vă rugăm să vizitați recensamantroma-
nia.ro!

Punctele de autorecenzare  
asistate din Miercurea-Ciuc:

Primăria Miercurea-Ciuc (Piața Cetății nr. 1)
Centrul de relații cu publicul al Primăriei (str. M. 

Sadoveanu nr. 4)
Casa de Cultură a Sindicatelor
Sediu Eco-Csík (fostul centru de vaccinare din 

str. Salcâm nr. 1)
Jigodin – școala din str. Jigodin
Șumuleu-Ciuc – Casa de Studii „Jakab Antal”
Toplița-Ciuc – casa de cultură
Ciba – școala din Subpădure
Harghita-Băi nr. 229 – sediul ADI „Hargitafür-

dőért”

#poliția locală

Poate să acorde amenzi polițistul local?

Da. Polițiștii locali au dreptul să vă 
amendeze dacă încălcați regulile. Pentru 
a menține ordinea și siguranța publică, 
aceștia pot patrula în incinta instituțiilor 
publice și a școlilor, pot lua măsuri împotri-
va cerșetorilor sau a câinilor periculoși din 
locurile publice, pot amenda persoanele 
care consumă alcool în locuri publice, 
afișează ilegal afișe, sau efectuează lucrări 
de construcții fără autorizații. Pentru a asi-
gura siguranța traficului, aceștia monitori-
zează circulația vehiculelor, staționarea și 
parcarea acestora, se ocupă de securiza-
rea locației în cazul unui accident și moni-
torizează, de asemenea, traficul cu căruțe, 
biciclete, traficul pietonal și utilizarea 
ilegală a spațiilor destinate persoanelor 
cu handicap. Polițiștii locali au dreptul de a 
constata contravenții și în conformitate cu 
legislația în vigoare, de a impune sancțiuni 
și amenzi. 

#publicația Miercurea-Ciuc

Publicația va continua să fie gratuită?

Bineînțeles că da. Totuși, contrar prac-
ticii anterioare, acesta va fi livrat doar 
celor care îl comandă la adresa de email 
press@szereda.ro sau prin numărul de 
telefon 0266 315 120-interiorul 134. Co-
menzile sunt acceptate în mod constant 
și vor fi luate în considerare începând cu 
următorul număr al ziarului. De aseme-
nea, subliniem că publicația poate fi 
găsită la sediul primăriei, la centrul de 
relații cu clienții, la instituțiile culturale, în 
cafenele și restaurante.

#bugetare participativă

Publicul sau o comisie este cea care 
va lua decizii cu privire la proiectele 
din cadrul bugetului participativ? 

Și publicul și comisia vor lua parte în 
procesul de analiză a proiectelor. În primul 
rând, comisia verifică dacă cererile înde-
plinesc cerințele formale. Cele care sunt 
considerate demne de competiție sunt 
apoi clasificate prin vot public. Apoi, comi-
sia reanalizează și decide câte proiecte pot 
fi puse în aplicare. 

Q&A Digi-Ciuc

(Auto)recensământ digital
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Odată cu redeschiderea programului 
cu public al serviciului de urbanism la 28 
februarie, în centrul de relații cu publicul din 
strada Mihail Sadoveanu nr. 4 au început 
activitățile de deservire a locuitorilor. Un nou 
val de mutări este așteptat la începutul lunii 
aprilie, iar ocuparea completă a clădirii este 
preconizată pentru mijlocul lunii aprilie. Până 
atunci, în fosta clădire al băncii Bancpost vor 
fi deschise pentru clienți serviciul de taxe și 
impozite – inclusiv casieria – și birourile de 
cărți de identitate și de stare civilă. 

C onsiliul Local al Municipiului Miercu-
rea-Ciuc a cumpărat clădirea vacantă al 
băncii Bancpost în toamna anului 2019. 

Clădirea cu patru etaje deși era în stare relativ bună,  
a necesitat mai multe reparații, fiind folosită în ultimii 
ani ca „soluție de rezervă”: ca centru de carantină, 
ca adăpost pentru voluntari și chiar ca școală. În 
acest an a ajuns în sfârșit în punctul în care poate 
fi folosită pentru ceea ce a fost destinat să fie: un 
centru pentru clienți al primăriei.

În clădirea de pe strada Mihail Sadoveanu 
vor funcționa trei servicii care primesc un număr 
mare de clienți: serviciul de urbanism, serviciul 
de impozite și taxe, precum și Serviciul Public 
Comunitar Local privind Evidența Persoanelor 
(SPCLEP) Miercurea-Ciuc.

Primul care s-a mutat în centrul de relații cu 
publicul a fost Serviciul de Amenajarea Teritoriu-

lui și Urbanism. Urmează, după 31 martie, Serviciul 
impozite, taxe și alte venituri – deocamdată fără 
casierie – și SPCLEP-ul, care se ocupă de actele 
de identitate și de stare civilă. În cele din urmă, se 
așteaptă ca și casieria să se mute, luându-și adio 

de la Cetatea „Mikó”. SPCLEP-ul așteaptă aviza-
rea autorităților, iar mutarea casieriei depinde de 
instalarea camerelor de supraveghere și sistemul 
de alarmă. Planul este de a avea toate cele trei 
servicii în centrul de relații cu publicul până cel 
târziu mijlocul lunii aprilie.

Este important de menționat faptul că clienții 
vor trebui să urce la etaj doar în cazuri excep-
ționale. Birourile pentru cărțile de identitate și 
pentru stare civilă vor fi amenajate  la parter, pe 
partea stângă.a clădirii.  În partea dreapta vor fi 
cinci ghișee. Primele două vor găzdui casieria, iar 
a treia și a patra vor fi ocupate de angajații care 
se ocupă de declarațiile bunurilor impozabile. Cel 
de-al cincilea este folosită chiar de la sfârșitul lunii 
februarie de serviciul de urbanism.

Pe primul etaj se va afla compartimentul de pro-
cesare a datelor din cadrul SPCLEP, respectiv servi-
ciul de impozite și taxe. Clienții vor fi primiți doar în 
cel de-al doilea: pentru persoanele juridice, acesta 
este locul unde se va face programul cu publicul.

Al doilea etaj este destinat serviciului de urba-
nism: aici sunt primiți clienții pentru cazurile mai 
complexe, iar biroul arhitectului șef se află tot aici. 

Etajele trei și patru nu vor avea serviciu pentru 
clienți: ele au fost amenajate inițial ca sală de per-
fecționare și camere de oaspeți, și vor fi folosite 
de primărie tot în același mod.

Serviciul de relații cu publicul al Direcției Soci-
ale va rămâne la sediul Primăriei, iar aici își va avea 
sediul și Poliția Locală Miercurea-Ciuc. Detaliile 
privind serviciile pentru clienți care vor rămâne la 
sediu vor fi comunicate ulterior.

Pe scurt despre 
recensământ 

C onform unei hotărâri a Comitetului European, în 2021 state-
le membre ar fi trebuit să efectueze recensământul popu-
lației, însă din cauza pandemiei cauzate de noul coronavirus 

mai multe state au decis să amâne acest lucru. În România recen-
sământul populației va avea loc în perioada martie-iulie 2022. Prin 
recensământ se colectează date despre populația țării, obiectivul 
principal fiind obținerea unei imagini clare despre numărul locuitorilor 
țării și circumstanțele în care își trăiesc viața. 

Deși mulți consideră recensământul un lucru inutil, guvernul, primă-
riile, companiile și organizațiile guvernamentale au nevoie de date exac-
te ca să poată să desfășoară programe de investiții și proiecte reușite 
pentru comunitate. Majoritatea acestor date provine din recensământ.  

Comparativ cu recensămintele desfășurate în anii trecuți, de data 
aceasta a apărut o schimbare majoră: vom putea să răspundem la 
chestionar online cu ajutorul telefonului sau laptopului, iar salariații 
care se vor autorecenza vor avea dreptul la o zi liberă, plătită de 

angajator. Completarea chestionarului online poate fi efectuată în 
perioada  14 martie–15 mai. După acesta perioadă reensământul 
continuă în forma sa clasică: vizita recenzorului în locuința noastră. 
Această etapă se va desfășura în perioada 16 mai–17 iulie. 

Conform legislației în vigoare, locuitorii țării au posibilitatea de 
a completa chestionarul în limba lor maternă atât în cazul utilizării 
platformei  online, cât și în cazul în care răspund întrebărilor unui 
recenzor. 

Trăim vremuri tulburi, de doi ani ne luptăm cu o pandemie, pre-
țurile energiei și a gazelor s-au scumpit,  în țara vecină se desfășoară 
un război. Suntem cu toții un pic mai nesiguri, și în aceste circum-
stanțe recensământul parcă nu ne mai interesează. Dar nu putem să 
uităm  faptul că miza este mare: acum se decide importanța comu-
nității care trăiește de secole în Secuime. Datele provenind din acest 
recensământ ne vor defini viața următorilor zece ani. De aceste date 
depind, pe de o parte, finanțările viitoare prin care vom putea  dez-
volta în continuare comunitatea noastră, iar pe de altă parte soarta 
instituțiilor de învățământ și a celor culturale, soarta cultelor, și, de ce 
nu, chiar și nivelul nostru de trai. 

Auzim și citim de nenumărate ori că cine nu se vede nu există. 
Haideți să arătăm că comunitatea noastră există! Suntem diverși din 
foarte multe puncte de vedere, dar suntem o comunitate.

S-a deschis noul centru de relații cu publicul

Mesajul lunii
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Plombarea cu mixtură asfaltică stocabilă, 
reabilitarea drumurilor pietruite, asfaltarea 
la cald, urmată de întreținerea drumurilor 
și a trotuarelor – aceasta este ordinea 
lucrărilor de reparare a rețelei de drumuri 
a orașului în acest an. Cele mai mari in-
tervenții sunt planificate pe străzile Szék, 
Jigodin, Kossuth Lajos și Eroilor.

D e la jumătatea lunii martie, secția de 
întreținere și transport din cadrul 
Direcției floricole va continua plom-

barea cu mixtură asfaltică stocabilă. În urma 
inspecțiilor efectuate la fața locului, biroul de 
specialitate al Primăriei a identificat 18 străzi 
unde este nevoie de intervenții urgente. Există 
posibilitatea ca acestă listă să se extindă. În-
ceperea lucrărilor sunt influențate de condițiile 
meteorologice. În timp ce proprietățile asfaltului 
rece permit ca asfaltarea să fie efectuată chiar 
și pe vreme geroasă, pietruirea străzilor poate fi 
efectuată numai atunci când vremea este lipsită 
de îngheț și ploaie. Pentru aceste reparații au 

prioritate curțile din cartierele orașului. Potrivit 
calendarului întocmit, va fi întins un strat nou de 
pietriș în curțile din străzile Revoluției din De-
cembrie, Mihail Sadoveanu, Pictor Nagy István 
și aleea Șuta, respectiv în curțile intersectate de 
aleile Ciocârliei și Narciselor. Ulterior, se va con-
tinua pietruirea străzilor din zonele suburbane. 

Plombarea cu asfalt fierbinte poate începe 
când temperatura aerului este constant peste 
10⁰C. Astfel de intervenții sunt planificate în cazul 
străzilor pentru care nu este prevăzută o renova-
re majoră. 

Asfaltarea suprafețelor de drumuri și trotuare 
în cadrul lucrărilor de întreținere a drumurilor va 
avea loc de la sfârșitul primăverii până în toam-
nă. Reparații ale carosabilului sunt așteptate pe 
strada Szék (de la Cornet până la Căminul Sfân-
tul Ștefan), pe strada Jigodin, strada Kossuth 
Lajos (pe tronsonul dintre gara CFR și Biserica 
Milenară), respectiv pe strada Eroilor. În toate 
cele patru locații se va reînnoi trotuarulși par-
tea carosabilă. În strada Leliceni, asfaltul de pe 
partea stângă a tronsonului de la sensul giratoriu 
până la ieșirea din oraș va fi reparat, iar trotuarul 

va fi refăcut. 
Siguranța pietonilor și a bicicliștilor va fi 

îmbunătățită prin realizarea trotuarului și a unei 
piste de biciclete pe două tronsoane ale străzii 
Brașovului: tronsonul dintre gară și strada Bolyai 
(pe partea dreaptă spre ieșirea din oraș) și 
tronsonul de la strada Zsögödi Nagy Imre până 
la stația de autobuz din Jigodin-Băi (pe partea 
stângă spre ieșirea din oraș). Planurile includ, de 
asemenea, reasfaltarea trotuarului de-a lungul 
părții superioare a străzii Iancu de Hunedoara 
(între străzile Kós Károly și Sâncrăieni). 

Lucrări de asfaltare de mai mică anvergură 
– trotuare, zone de parcare – sunt de asemenea 
planificate în anumite părți ale străzilor Cântarului 
și Müller László, precum și în curtea interioară 
dintre bulevardul Timișoarei și strada Lunca Mare, 
în locul garajelor demolate.  

Municipalitatea a alocat 6,8 milioane de lei în 
bugetul din acest an pentru întreținerea drumu-
rilor. Acestă sumă include, de asemenea, fonduri 
pentru înlocuirea și repararea indicatoarelor 
rutiere și pentru aplicarea marcajelor rutiere. 

Patru străzi vor fi asfaltate în acest an 

H utter Pál, cu origini din Cehia, s-a stabilit în Transilvania, deschizând  o cafenea 
în Miercurea-Ciuc în anul 1884 în clădirea nr. 11 de pe strada Petőfi Sándor. 
Hutter Café, denumită după proprietarul său, și-a primit oaspeții în forma 

sa originală până în 1893. În acel an clădirea a fost demolată și înlocuită cu o casă de 
piatră cu cinci camere, o bucătărie și o cămară, în care familia Hutter și-a redeschis 
cafeneaua și restaurantul. Atunci Hutter Café a fost supusă unei modernizări majore: 
conform surselor istorice s-a înființat o cafenea de lux în care oaspeții erau serviți cu 
tacâmuri de argint. În 1936 cafeneaua a fost preluată de tânărul Lenk Gyula, care în 1941 
a rebotezat unitatea drept „Hargita”. Declinul cafenelei a început în timpul celui de-al 
doilea război mondial, când jefuitorii au lăsat-o chiar și fără firele electrice.

Sursa: Vofkori György - Csíkszereda és Csíksomlyó képes története / 
Typografika, Békéscsaba, 2007
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În acest an bugetul pentru concursurile de 
proiecte culturale, sportive și de sprijinire a 
cultelor religioase este de 2,84 milioane de 
lei. Ca o noutate, în cadrul proiectelor cultura-
le pot fi depuse proiecte și pentru programe 
gastro-turistice, iar o sumă mult mai mare va fi 
disponibilă pentru programe de prevenție. 

Î n acest an, cuantumul finanțării nerambursabile 
privind activitățile sportive acordat în sistemul 
concursurilor de proiecte este 1,74 milioane de 

lei. În plus, mai acordăm o finanțare suplimentară De 
minimis de 1,8 milioane de lei, aplicat deja anul trecut 
cluburilor sportive de performanță, care au suferit 
pierderi de venituri din cauza situației epidemice. Nu 
există schimbări în ceea ce privește finanțările neram-
bursabile pentru sprijinirea cultelor religioase. Acestea 
pot solicita 750.000 de lei.

Pentru sprijinirea culturii municipalitatea a 
alocat un buget de 1,10 milioane de lei. În cadrul 
acestei categorii, de cea mai mare creștere be-
neficiează programele de prevenție, suma dispo-
nibilă crescând de la 20.000 de lei la 150.000 de 
lei. Municipalitatea consideră că este important 
să se acorde mai multă atenție sănătății mintale și 
pentru prevenirea sindromului „burnout” a cadrelor 
didactice. Un sondaj recent realizat în școli a arătat 
că există o cerere mare și o deschidere în rândul 
cadrelor didactice pentru diferite tipuri de formare 
profesională și că mulți dintre ei consideră că pro-
fesia și munca lor nu sunt suficient de apreciate. 

Anunțurile concursurilor de proiecte va fi pub-
licată în a doua jumătate a lunii martie. Principalele 
informații vor fi disponibile pe site-ul Primăriei, pe 
pagina noastră de socializare respectiv  în presa 
locală.

Premiatul 
Pro Urbe al lunii

Orașul nostru se poate mândri cu multe valori din prezent, trecut și viitor. Sufletul 
orașului este modelat de locuitorii săi, de faptele și operele lor, de valorile pe care 
le-au creat și lăsat în urma lor. Simțim că este de datoria noastră și, de aceea, 
îndrăznim să luăm inițiativa de a prezenta valorile create și de a arăta, fără a avea 
pretenția de a fi exhaustivi, pe cei cu care Miercurea-Ciuc se mândrește pe bună 
dreptate. 

Antal Előd jucător de hochei
(11 martie 1955)

U na dintre figurile legendare ale hocheiului pe gheață din Miercu-
rea-Ciuc s-a născut la Sâncrăieni. Când era copil, obișnuia să meargă 
pe jos până la Miercurea-Ciuc, în frigul de -20, -30 de grade Celsius, 

pentru a-i vedea pe frații Szabó jucând. Și-a început cariera de hocheist în 
echipa Lyceum, înființată în 1970, unde a jucat pentru prima dată alături de Gál 
Sándor, cu care a format o pereche legendară timp de mulți ani. În octombrie 
1972, în timp ce era încă în liceu, a devenit jucătorul primei echipe a orașului, 
Sportklub. Ca jucător de hochei pe gheață, a câștigat campionatul doar cu echi-
pa Steaua în sezonul 1977–78, în timp ce și-a făcut serviciul militar la București.

Între 1973–1987 a participat la 13 campionate mondiale ca jucător al echipei 
naționale. În 1976, a făcut parte din echipa care a câștigat Grupa B și s-a calificat 
în Grupa  de elită a hocheiului mondial, unde au concurat cele mai bune 8 echipe 
din lume. A fost selecționat de 287 de ori  în echipa echipei națională, cele mai 
memorabile meciuri fiind jucate la Jocurile Olimpice din 1976 (Innsbruck) și 1980 
(Lake Placid).

După evenimentele din 1989, aproape toți hocheiștii din Miercurea-Ciuc au re-
venit acasă, dar între 1990 și 1991, 21 de jucători au fost transferați în străinătate. În 
această situație disperată și fără precedent, un singur om și-a asumat dificultățile 
unui nou început: Antal Előd. A fost antrenor principal al echipei Sport Club Mier-
curea-Ciuc până în 2002, când i-a cedat locul eternului său prieten Gál Sándor.        

„A fost odată un fundaș minunat cu numărul șase pe spate. I-a făcut pe cei mai 
buni atacanți din lume să dispară ca un iepure în pălăria unui magician. Ca fundaș, a 
devenit cel mai bun marcator și cel mai bun jucător la două campionate mondiale, 
iar marile cluburi ale lumii au făcut coadă pentru a-l transfera. Hocheistul de aur al 
echipei de argint din anii '80 a cucerit pentru prima dată Cupa României ca antrenor 
și s-a întors la poalele Munții Harghitei cu un trofeu de campion după 34 de ani.”

Această performanță a fost apreciată de către municipiul Miercurea-Ciuc cu 
premiul Pro Urbe.

/Sursa: Becze Zoltán: Székelyföldi olimpiai bajnokok, csíki olimpikonok, 2013, 
Csíkszereda Kiadóhivatal/

Foto: Székelyhon

Concursurile de 
proiecte vor fi 
anunțate în 
a doua jumătate 
a lunii martie
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Zile vibrante 
în Casa Solidarității
Asociația Handicapaților Fizici din Județul Harghita 
este una dintre asociațiile din Miercurea-Ciuc care 
funcționează la cel mai înalt nivel în domeniul său 
de activitate, chiar și în perspectivă națională. Din 
luna octombrie a anului trecut, ei au reușit să pună în 
valoare această pregătire și dedicare într-un centru 
de zi: a fost inaugurată Casa Solidarității de pe strada 
Iancu de Hunedoara. Asociația organizează pentru 
persoanele cu dizabilități activități de zi iar atelierele 
funcționează în fiecare zi lucrătoare. Atelierele asi-
gură, de asemenea, funcționarea centrului  și salariile 
personalului. Pentru 22 de persoane Casa Solidari-
tății înseamnă un loc de muncă, un mijloc de trai. În 
fiecare zi în jur de 35-40 de persoane participă la 
diferite activități. Deși atelierul de lumânări, atelierul 
de cusut și biroul de proiectare pentru comenzi per-
sonalizate funcționează la capacitate maximă și au 
personal complet, centrul de zi continuă să primeas-
că adulți cu dizabilități. Miercurea-Ciuc este mândră 
de Casa Solidarității și de calitatea activităților sale, 
dar mai ales de „sufletul” care conduce centrul: echi-
pa plină de compasiune, de ajutor și perseverent! Vă 
dorim mult succes!

FOTO: MIHÁLY LÁSZLÓ

Focus
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Consiliul Local al Municipiului Miercu-
rea-Ciuc s-a întrunit în ședință extraor-
dinară pe data de 10 și 16 februarie, iar în 
ședință ordinară pe data de 25 februarie. 
Hotărârile din februarie sunt următoarele:

 � Hotărârea nr. 30
privind aprobarea modificării Anexei nr.1 și 
nr.2 a Hotărârii nr. 313/2021 privind aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului general esti-
mativ pentru obiectivul de investiții „Reabilita-
re str. Zorilor, str. Salcîm, str. Fabricii”

 � Hotărârea nr. 31
privind aprobarea modificării Anexei nr.1 și nr.2 
a Hotărârii nr. 315/2021 privind aprobarea ce-
rerii de finanțare și a devizului general estima-
tiv pentru obiectivul de investiții „Amenajare 
locuri de parcare, drum de acces și alei în zona 
pictor Nagy István”

 � Hotărârea nr. 32
privind aprobarea modificării Anexei nr.1 și 
nr.2 a Hotărârii nr. 318/2021 privind aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului general esti-
mativ pentru obiectivul de investiții „Reabilita-
re pod peste răul Olt, str. Harom”

 � Hotărârea nr. 33
privind aprobarea modificării Anexei nr.1 și 
nr.2 a Hotărârii nr. 314/2021 privind aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului general esti-
mativ pentru obiectivul de investiții „Reabilita-
re străzilor din zona Szécseny”

 � Hotărârea nr. 34
privind aprobarea modificării Anexei nr.1 și 
nr.2 a Hotărârii nr. 312/2021 privind aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului general esti-
mativ pentru obiectivul de investiții „Reabilita-
re străzilor din zona Ciba”

 � Hotărârea nr. 35
privind aprobarea modificării Anexei nr.1 și nr.2 a 
Hotărârii nr. 319/2021 privind aprobarea cererii 
de finanțare și a devizului general estimativ 
pentru obiectivul de investiții „Amenajare pod 
peste pârâul Șumuleu și amenajare stradă 
și intersecții adiacente str. Szék, Ion Căianu, 
Câmpul Mare”

 � Hotărârea nr. 36
privind aprobarea modificării Anexei nr.1 și nr.2 
a Hotărârii nr. 308/2021 privind aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului general esti-
mativ pentru obiectivul de investiții „Reabilita-
re str. Câmpul Mare”

 � Hotărârea nr. 37
privind aprobarea modificării Anexei nr.1 și nr.2 a 
Hotărârii nr. 311/2021 privind aprobarea cererii de 
finanțare și a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiții „Reabilitarea străzilor 
adiacente străzii Harghita: Oltul și Vultur”

 � Hotărârea nr. 38
privind aprobarea modificării Anexei nr.1 și nr.2 a 
Hotărârii nr. 316/2021 privind aprobarea cererii de 
finanțare și a devizului general estimativ pentru 

Hotărârile 
Consiliului Local

obiectivul de investiții „Reabilitare str. Pünkösd, 
str. Manejului, str. Levendula și str. Grâului”

 � Hotărârea nr. 39
privind aprobarea modificării Anexei nr.1 și 
nr.2 a Hotărârii nr. 320/2021 privind aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului general esti-
mativ pentru obiectivul de investiții „Reabilita-
re podeț pe strada Kútpatak”

 � Hotărârea nr. 40
privind aprobarea modificării Anexei nr.1 a Ho-
tărârii nr. 317/2021 privind aprobarea cererii de 
finanțare și a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiții „Reabilitare str. Kós Károly și 
str. Sâncrăieni, Iancu de Hunedoara aferent zonă”

 � Hotărârea nr. 41
privind aprobarea modificării Anexei nr.1 și a 
Hotărârii nr. 309/2021 privind aprobarea cere-
rii de finanțare și a devizului general estimativ 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare 
podeț pe strada Morii”

 � Hotărârea nr. 42
privind aprobarea modificării Anexei nr.1 și 
nr.2 a Hotărârii nr. 310/2021 privind aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului general esti-
mativ pentru obiectivul de investiții „Reabilita-
re podeț pe strada Mesteacăn”

 � Hotărârea nr. 43
privind aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe 
anul 2022 și estimări pentru anii 2023–2025

 � Hotărârea nr. 44
privind aprobarea atribuirii în folosință a tere-
nului aferent locuinței, în favoarea persoanelor 
care au cumpărat apartamente construite din 
fondul locativ de stat

 � Hotărârea nr. 45
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. 46
privind aprobarea dării în folosință gratuită a 
unor spații-birouri din clădirea situată în P-ța 
Cetății nr. 1, în favoarea Poliției Locale a Muni-
cipiului Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 47
privind acceptarea unor donații oferite Munici-
piului Miercurea-Ciuc 

 � Hotărârea nr. 48
privind aprobarea rezilierii contractului de 
închiriere nr. 363/2014 

 � Hotărârea nr. 49
privind aprobarea solicitării trecerii unui imobil 
din domeniul public al statului din administra-
rea Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, 
și din concesiunea CFR S.A. în domeniul pu-
blic al U.A.T. Miercurea-Ciuc și în administrarea 
Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 50
privind aprobarea majorării alocației zilnice de 
hrană pentru beneficiarii serviciilor Centrului 
Social Creșă

 � Hotărârea nr. 51
privind aprobarea costului mediu lunar de în-
treținere pentru copii care vor frecventa creșa 
în anul școlar 2022–2023

 � Hotărârea nr. 52
privind aprobarea Regulamentului pentru stabili-
rea situațiilor deosebite și a procedurii de acorda-
re a ajutoarelor de urgență din bugetul local

 � Hotărârea nr. 53
privind repartizarea unei locuinţe sociale 
situată în Centrul Social din municipiul Mier-
curea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 54
privind numirea reprezentanţilor Consiliului 
Local în calitate de membru și în calitate de 
membru supleant în comisia de evaluare 
a probei de interviu a concursului pentru 
ocuparea funcţiilor de director și director 
adjunct din unităţile de învăţământ preuni-
versitar de stat

 � Hotărârea nr. 55
privind achitarea cotizaţiei pe anul 2022 către 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Pro 
Cultura Siculi”

 � Hotărârea nr. 56
privind desemnarea unor consilieri locali în 
echipa tehnică de evaluare a proiectelor pri-
vind bugetarea participativă

 � Hotărârea nr. 57
privind modificarea Hotărârii nr. 25/2022 
privind stabilirea cuantumului burselor pe 
categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul 
de învăţământ preuniversitar de stat în munici-
piul Miercurea-Ciuc pe anul școlar 2021–2022, 
semestrul II. 

 � Hotărârea nr. 58
privind modificarea Hotărârii nr. 215/2020 pri-
vind aprobarea modificării statului de funcţii și 
a organigramei Ansamblului Naţional Secu-
iesc Harghita, cu modificările și completările 
ulterioare

 � Hotărârea nr. 59
privind aprobarea numărului de participanţi la 
semnarea Acordului de cooperare între Mu-
nicipiul Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita din 
România și Orașul Máriapócs, judeţul Szabol-
cs-Szatmár-Bereg din Ungaria

 � Hotărârea nr. 60
privind aprobarea modificării statului de funcţii 
al aparatului de specialitate al primarului muni-
cipiului Miercurea-Ciuc aprobată prin Hotărâ-
rea nr. 328/2021

 � Hotărârea nr. 61
privind aprobarea situaţiilor financiare

 � Hotărârea nr. 62
privind aprobarea indicatorilor tehnico-eco-
nomici și acordul privind contribuţia pro-
prie necesară realizării Programului privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
în transporturi, prin promovarea infrastructurii 
pentru vehiculele de transport rutier nepolu-
ant din punct de vedere energetic: Amplasare 
staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice 
în localităţi

 � Hotărârea nr. 63
privind modificarea Hotărârii nr. 373/2021 pri-
vind aprobarea unor măsuri pentru implemen-
tarea procesului de bugetare participativă, 
respectiv aprobarea regulamentului pentru 
bugetarea participativă în municipiul Miercu-
rea-Ciuc, începând de anul 2022 

 � Hotărârea nr. 64
privind aprobarea modificării Anexei Hotărârii 
nr. 302/2021, privind accesul auto în zona 
pietonală str. Petőfi Sándor și str. Pantei din 
municipiul Miercurea Ciuc

 � Hotărârea nr. 65
privind aprobarea clasificării în stradă a unui 
drum forestier, aflat în domeniul public al 
municipiului Miercurea-Ciuc
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Î n special locuitorii din Szécseny pot resimți dezavantajele 
lipsei unui drum public, dar există și exemple în Ciba, în 
zona străzii Sarkadi Elek din Șumuleu-Ciuc și chiar în unele 

cartiere de blocuri unde suprafața folosită ca drum este de 
fapt teren privat. Prin urmare, în aceste zone  primăria nu poate 
efectua pietruiri profesionale, nu poate comanda deszăpezirea 

și nici nu poate efectua lucrări. Există 
două modalități de înlăturare a obstaco-
lului: exproprierea, care implică despă-
gubirea proprietarului, dar care durează 
mult și se poate termina cu un litigiu, sau 
donația, care îi costă pe locuitori o mulți-
me de bani. Avantajul celei din urmă este 
timpul relativ scurt.

Orașul va expropria doar în cazuri ext-
reme și doar atunci când are un interes 
real în proiect (de exemplu, construirea 
unei centuri ocolitoare). Cu toate aces-
tea reabilitarea unei străzi este în primul 
rând în interesul locuitorilor, motiv pentru 
care donațiile reprezintă o metodă mai 
frecvent utilizată. Deoarece în cazul 
zonelor Szécseny și Ciba construcția 
rețelelor de apă și canalizare ar putea în-
cepe încă din acest an sau cel târziu anul 
viitor, iar în anii următori vor fi asfaltate 

doar acele străzi pietruite care fac parte din domeniul public 
al orașului, noi, ca publicație a municipalității, recomandăm 
această ultimă opțiune.

Procesul începe prin contractarea unui topograf.  În cel mai 
bun caz vecinii se asociază și se consultă cu serviciul de urba-

nism al primăriei asupra lățimii viitoarei străzi, apoi însărcinează 
un singur topograf care să efectueze măsurătorile necesare. Pe 
baza acestei măsurători topograful va dezmembra parcelele, 
dar trebuie să se țină cont de faptul că, în multe cazuri,  este 
necesară, de asemenea, de o actualizare a cărții funciare mai 
ales  la periferia orașului poate apărea problema clasificării 
parcelelor: dacă în PUG terenul este încadrat în intravilan, dar în 
registrul cadastral este încă extravilan, trebuie finalizat procesul 
de reclasificare printr-o declarație.

Pentru a se putea demara procesul cu topograful, este 
nevoie doar de cartea de identitate a proprietarului. Dezmemb-
rarea  este certificată de un notar, dar pentru a se întocmi actul 
notarial este necesar un certificat de urbanism și un certificat 
fiscal eliberat de primărie, o copie a cărții de identitate, un 
certificat de căsătorie (uneori, documente de văduvie sau de 
divorț sau o declarație de persoană singură), un document care 
să ateste proprietatea asupra parcelei și propunerea de dez-
membrare a topografului.

În același timp cu împărțirea terenului la notar, porțiunea de 
drum poate fi donată orașului, iar oferta de donație, însoțită de 
o scrisoare de însoțire, poate fi înregistrată la primărie imediat 
după ce noua carte funciară este disponibilă. 

Donația este apoi acceptată de către consiliul local, iar ulteri-
or se semnează și contractul. 

Întregul proces îl costă pe donator aproximativ 1.500 de lei 
pentru fiecare parcelă – odată ce statutul parcelei a fost clarificat.

Prin urmare, costul donării unui teren nu este scăzut, dar 
merită dacă chiriașul își asumă faptul că acesta îi va oferi acces 
la utilități (apă, canalizare sau în unele cazuri și gaz),  canalizare 
pluvială, iluminat public și asfalt în fața terenului. Toate acestea 
pot contribui la creșterea valorii proprietății.

În anii următori, Miercurea-Ciuc va 
beneficia de lucrări de modernizare 
de o importanță majoră: prin folo-
sirea finanțărilor  UE își va extinde 
rețelele de apă și canalizare, iar 
programul Anghel Saligny va ajuta 
municipalitatea să acopere cu asfalt 
aproape toate străzile pietruite din 
oraș. Cu toate acestea, primăria 
întâmpină mari dificultăți în procesul 
de realizare a acestor proiecte: une-
le porțiuni de stradă sunt proprietăți 
private, având unul sau chiar mai 
mulți proprietari. Totuși care este 
soluția? În ediția din această lună a 
revistei explicăm cititorilor noștri.

Prețul unei străzi ordonate

Dacă aș avea un teren, aș fi fericit să donez o parte din el în favoarea dezvoltării! 
În secolul al XXI-lea, prefer s-o iau pe asfalt pân’ la coșul de gunoi.

CARICATURĂ DE
HORVÁTH SZEKERES ISTVÁN 

Flowchart
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A fost lansată bugetarea 
participativă

Începând cu luna februarie, Primăria 
Municipiului Miercurea-Ciuc a început să 
primească cereri pentru bugetarea parti-
cipativă prin intermediul formularului online 
creat în acest scop. Proiectele au putut fi 
încărcate până pe 28 februarie, iar după 
evaluarea unei comisii, cele care merită să 
intre în competiție vor fi prezentate din nou 
la sfârșitul lunii martie pe site-ul bugetare-
participativa.miercureaciuc.ro.

Un centru de vaccinare a fost închis

Funcționarea centrului de vaccinare din 
clădirea Goscom SA de pe strada Salcâm a 
devenit nejustificată și a fost închis, nepri-
mind locuitorii pentru primirea vaccinurilor 
împotriva coronavirusului. Vaccinările pot 
fi efectuate în Miercurea-Ciuc pe strada 
Kossuth Lajos nr. 4 (luni-duminică 8.00–
18.00) și la fostul restaurant din Jigodin-Băi 
(luni-sâmbătă 8.00–14.00).

Am contractat 
achiziționarea noilor 
autobuze

În cadrul proiectului de  de mobilitate ur-
bană din Miercurea-Ciuc părțile implicate au 
semnat un nou contract: viceprimarul Bors 
Béla și Gabriel Stanciu, directorul general al 
Dutch Truck Services, câștigătorul procedu-
rii de achiziție publică, au semnat achiziția a 
23 de autobuze cu gaz comprimat. Vehicu-
lele vor fi fabricate și livrate în etape diferite 
etapizat, și vor fi puse în funcțiune după 
renovarea stației de autobuz și construcția 
noului depou – preconizate pentru sfârșitul 
anului 2023. 

Ziua mondială a zăpezii la 
Șumuleu

Din cauza condițiilor de zăpadă, Asociația 
Kidssport a amânat evenimentul de Ziua 
mondială a zăpezii până în prima duminică 
din februarie. Locația a fost, ca și anul trecut  
pârtia de schi din Șumuleu-Ciuc. Evenimen-
tul de anul trecut a primit un premiu special 
din partea Federației Internaționale de Schi, 
iar atmosfera a fost excelentă și în acest an.

S-a aprobat bugetul 
municipiului 

Consiliul Local al Municipiului Miercu-
rea-Ciuc a aprobat un buget care pune 
accentul  pe dezvoltare. Bugetul se ridică la 
277,14 milioane de lei, din care 160,11 milio-
ane de lei (58%) sunt destinate dezvoltării 
și 117,03 milioane de lei (42%) pentru chel-
tuieli curente.

Recrutarea 
poliției locale

Procesul de înființare a Poliției Locale 
Miercurea-Ciuc a ajunsla o nouă etapă 
importantă: 12 posturi de polițist local au 
fost scoase la concurs, ceea ce marchează 
începutul procesului de recrutare. În prima 
etapă vor fi constituite compartimentele de 
ordine publică și poliție rutieră cu opt, res-
pectiv patru polițiști locali. Rezultatele finale 
ale concursului vor fi publicate pe 31 martie.

Lecturi din operele lui 
Nemes Nagy Ágnes

Maratonul Internațional de Lectură din 
acest an, organizat de Biblioteca Județeană 
„Kájoni János”, a cuprins lecturi din operele 
lui Nemes Ágnes Nagy. Anul acesta au par-
ticipat la evenimentul literar peste 30.000 
de cititori din șase țări.

Adio patinoarului 
din Piața Libertății

Din cauza condițiilor meteorologice funcțio-
narea pationoarului din Piața Libertății 
a devenit imposibilă, fiind închisă după 
după două luni și jumătate de funcționare. 
Deoarece am avut parte de multe reacții și 
opinii pozitive în legătură cu existența cestui 
pationaor provizoriu, intenția noastră este 
să oferim această facilitate și iarna viitoare.

A început mutarea 
serviciului de urbanism

În perioada 21–25 februarie, deservirea 
clienților din cadrul Serviciului de Amenajarea 
Teritoriului și Urbanism al Primăriei Municipiului 
Miercurea-Ciuc a fost suspendată din cauza 
mutării serviciului pe strada Mihail Sadove-
anu nr. 4, în fosta clădire a poștei. Relații cu 
publicul s-a redeschis o săptămână mai târziu, 
pe 28 februarie.  

A apărut primul număr 
al noii ediții a publicației 
noastre!

Primul număr al noii ediții a publicației 
„Miercurea-Ciuc” a ieșit de la tipar. În luna 
februarie publicația noastră a fost livrată în 
cutiile poștale din Miercurea-Ciuc în luna 
februarie și fără solicitare.

Solidaritate cu orașul 
nostru înfrățit

24 februarie rămâne în istoria Europei ca o 
zi de doliu: Rusia a atacat Ucraina, punând 
în pericol orașul nostru înfrățit din Transcar-
patia, Bereg. Chiar în ziua în care a izbucnit 
războiul, am scris autorităților orașului Bereg, 
exprimându-ne solidaritatea și oferindu-ne 
ajutorul. De asemenea, îi rugăm pe locuitorii 
din Miercurea-Ciuc să răspundă la apelul 
nostru dacă vom publica un apel de caritate 
pentru a ajuta sinistrații din zona de război.

Ce s-a întâmplat în oraș în luna februarie 2022?

1 19

21

22

24
18

2

6

16

Cronică
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Mate Ella-Ilona
Simon Gheza
Botár Andrei
Sófalvi Ladislau-Gheorghe
Szabó Ștefan
Miklos Gavril
Kristó Carol
Sebeștin Alexandru
Gáspár Zsolt
Timár Terezia
Tankó Mihály
László Francisc
Biró Ibolya

Kenyeres Magdalena
Biró László
Miklós Alexandru
Lajos Maria
Vass Rozalia
Bokor Jólán-Ilus
Antal Lajos
Antal Sándor
Antal Veronika
Peter Rozalia
Peter Borbala
Peter János
Gergely József

Szentes Grigore
Miklós Ana
Gergely Maria
Rancz Magdalena
Császár Elisabeta
Gurău-Bartalis Enikő-Maria
Gliga Ionel
Laszlo Zoltan-Mihály
Puskás Alexandru-Iosif
Miklós Dionisie
Veress Ileana
Kopacz Zoltán-Emil
Korodi Ana

Szabó Ferencz
Péter Etelka
Kusztora Margareta-Viorica
Kovácsi Ladislau
Fodor Clara
Fabian Ileana
Ferencz Coloman-Adrian
Lázár Margareta
Boer Irina
Tankó Emeric
Haba Gheorghe
Pal Dominic
Kovács Adalbert

Din registrul stării civile

Blaga Alíz
Demeter Sára
Simonffy Barna
Albert Mira
Simó Gergő
Domokos Janka
Gergely Ágnes
Tompos Mirabella

Nyegre Ádám
Țifir-Bîrsan Iustin
Vándor Hunor
Puiu-Tudor Nectarie
Lajos Nóra
Kacso Eszter
Bors Mátyás
Ötvös József

Sebők Árpád-István
Ambrus-Kiss Előd
Kánya Zsigmond-Imre
Antal Áron
Molnár Ünige
Daró Hanna-Ágota
Ötvös Melissza
Vizi Nara

Kristály Zsolt – Földi Barbara
Lukács László – Kökösy Éva-Katalin

Silló Tamás – Vaslabán Barbara
Sibișteanu Dănuț – Thompson Charlotte-Katie

Lőrincz-Molnár Szabolcs-Botond – Molnár Tímea

Szabó Csaba – Szőcs Ágota
Ötvös Bobi – Ráduly Emma

Czine Loránd – Moldovan Mária-Kármen
Czine Norbert – Demeter Beáta

DECESE

CĂSĂTORII

FETE BĂIEȚI
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