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2 6Un proiect din Târgu 
Mureș a câștigat 
concursul 
de design „Kapocs”

Suntem cu un pas mai aproape 
de înființarea biroului comunitar.

Carte funciară 
gratuită: 
se apropie finalul 

dezbaterii publice
S-a aprobat publicarea rezul-
tatului pentru două sectoare 
extravilane.

3 Autogara va funcționa 
la o nouă locație

Activitatea de scriitor și 
editor a lui Kozma Mária, 
respectiv rolul ei în păstra-
rea și îmbogățirea culturii 
maghiare a fost recunos-
cută de mai multe premii: 
în 1997, municipalitatea din 
Miercurea-Ciuc i-a acor-
dat Premiul Pro Urbe, în 
2008, Ministerul Educației 
și Culturii din Republica 
Ungară i-a acordat Medalia 
Pro Cultura Hungarica, iar 
în 2010 a primit împreună 
cu Tőzsér József premi-
ul „Szolnay Sándor” din 
partea Asociației Culturale 
Maghiare din Transilvania.56
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#tichete de masă
De ce nu se eliberează tichetele 
de masă pentru vaccinări în termen de 
două săptămâni? 

Cererile sunt colectate de către primărie 
și apoi transmise la Direcția de Sănătate 
Publică (DSP) pentru verificare. Odată 
aprobată, DSP trimite înapoi o listă cu 
persoanele eligibile împreună cu tic-
hetele de masă, care pot fi ridicate de 
la primărie. Inițial două săptămâni erau 
suficiente pentru acest proces, dar, din 
cauza unei creșteri bruște a numărului de 
solicitări, nu este de ajuns două săptămâ-
ni și acum există un decalaj de o lună. 
Pentru informații actualizate în acest sens, 
urmăriți pagina de Facebook a Primăriei 
Municipiului Miercurea-Ciuc.

#pedibus
De ce nu există un program Pedibus 
la Miercurea-Ciuc? 

Este în curs de implementare. În primele 
săptămâni al noului an școlar, vom realiza 
un sondaj privind nivelul de sprijin din 
partea părinților pentru această inițiativă 
și rutele cele mai utilizate de copii. Urmă-
toarea etapă va fi recrutarea de voluntari 
și vom începe să implicăm poliția locală 
și diferitele instituții. Sperăm să lansăm 
programul în luna noiembrie. 

#cămin
Când va exista un cămin pentru 
persoane vârstnice în Miercurea-Ciuc? 

Și în acest moment există unul, admi-
nistrată de o societate civilă. Dar încă de 
la începutul activității noastre ca noua 
conducere a municipalității, obiecti-
vul nostru este de a înființa o instituție 
pentru persoanele în vârstă acre să fie 
administrată de oraș. Am aflat exemple 
de bune practici în Ținutul Secuiesc și, în 
cele din urmă, am luat măsuri concrete. 
La momentul publicării prezentei ediții, 
am anunțat intenția de a cumpăra teren, 
și așteptăm oferte!

Zilele Municipiului Miercurea-Ciuc au 
reprezentat cea mai bună ocazie pentru 
a lansa noul site al municipalității: pagina 
web oferă o interfață online mai adec-
vată pentru o comunicare transparentă și 
corectă cu locuitorii orașului. Pagina încă 
nu și-a însușit forma finală, însă a de-
monstrat deja una din obiectivele noast-
re: punerea în practică a administrației di-
gitale. Ne aflăm la jumătatea drumului, iar 
în ediția din această lună a rubricii noastre 
vom prezenta acest punct intermediar.

P rincipiul cel mai puternic care a stat la 
baza creării noului site a fost acela de 
a se concentra pe conținutul cel mai 

frecvent utilizat și căutat: mai exact, pe modul 
de a servi clienții. De fapt, marea majoritate a 
căutărilor pe site-ul web al orașului nostru sunt 
legate de programul de relații cu publicul și de 
detaliile de contact. Ghidurile orașului sunt, de 
asemenea, populare pe site-ul nostru, dar infor-
mațiile administrative, rapoartele financiare și 
alte conținuturi similare sunt mai puțin populare 
și, prin urmare, nu li se acordă interfață prioritară.

Primul meniu este dedicat Serviciilor. Aici 
veți găsi programul de funcționare (cu orele de 
funcționare, datele de contact), o pagină de co-
lectare a formularelor, informații legate de plata 
impozitelor și taxelor, precum și un submeniu cu 

linkuri către principalele informații despre cele 
mai aglomerate direcții și servicii ale noastre. 

În următoarele rânduri sunt două meniuri 
care oferă o descriere a orașului, printre acestea 
intercalându-se un alt meniu de interes general: 
știrile. Două secțiuni descriptive mai tehnice 
prezintă informații administrative și economice, 
urmate de un meniu dinamic: Anunțuri. Aici veți 
găsi toate documentele care trebuie postate, 
de la locuri de muncă vacante până la dezbateri 
publice. 

Monitorul Oficial Local enumeră conținutul 
prevăzut de lege – inclusiv deciziile municipale și 
rapoartele financiare.

Derulând în jos, veți ajunge la cele mai utile 
informații (știri și anunțuri, evenimente, publicații, 
licitații în curs), care vă vor duce în Footer, unde 
dorim să evidențiem două elemente: în primul 
rând, platforma Sesizarea Primăriei și, în al doilea 
rând, revenirea la site-ul nostru anterior (în cazul 
în care căutați conținut care nu mai este dispo-
nibil pe cel nou).

Site-ul poate fi extins pentru a include 
caracteristici care vor fi esențiale pentru admi-
nistrația digitală în viitor. Una dintre provocările 
din lunile următoare va fi digitalizarea bazei de 
date din acest domeniu. Scopul nostru clar: să 
oferim locuitorilor municipiului posibilitatea să-și 
rezolve problemele administrative cu ajutorul 
echipamentelor digitale, fără să se deplaseze 
personal la primărie sau în centrul de relații cu 
publicul al instituției. 

Cunoașteți noua pagină web 
al primăriei?
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În următorul an, publicul călător din Mi-
ercurea-Ciuc și din localitățile limitrofe va 
trebui să se adapteze la altfel de circum-
stanțe față de cea obișnuită: din cauza 
lucrărilor de reabilitare, autogara se va 
muta într-o locație temporară. Aceasta ar 
urma să fie deschisă în vara anului viitor, 
în vecinătatea grădiniței nou construită, 
vizavi de magazinul de bricolaj.

C onstruirea viitorului începe cu demolare, 
iar această situația ne obligă la o mulți-
me de compromisuri. Ne-am obișnuit, 

de exemplu cu închiderea pasajului peste calea 
ferată, dar în perioada următoare vom lansa noi 
proiecte, astfel că multe locații din oraș vor deve-
ni șantiere. 

Următoarea schimbare majoră în trafic este 
așteptată în săptămânile următoare:  după 
apariția publicației noastre va începe amenaja-
rea unei autogări provizorii pe terenul gol vizavi 
de magazinul Dedeman. Cu o intervenție relativ 
mică (asfaltări și amenajări minime, drenaj al 
apelor pluviale), se poate crea un spațiu care să 
poate să ofere condiții minime pentru pasageri. 
Amenajarea terenului va fi realizată de Primărie, 
iar containere pentru birouri și pentru „sala de 
așteptare”, respectiv toaletele vor fi asigurate de 
Csíki Trans SRL. 

La alegerea locației, unul dintre criteriile prin-
cipale a fost apropierea de gară existentă, iar un 
alt criteriu fiind accesul facil. În imediata vecinătate 

a gării temporare se află trei sensuri giratorii, care 
permit ieșirea ușoară al vehiculelor în toate direcți-
ile. Autobuzele intră pe amplasamentul temporar 
prin parcarea vizavi de Fan Courier și ies pe fosta 
trecerea de pietoni la vest de sensul giratoriu din 
fața Dedeman de pe strada Lunca Mare.

Cât despre autogară, reabilitarea acestuia 
se desfășoară conform graficului: se realizează 
rețelele de apă, canalizare și electricitate și se 
sapă fundațiile, iar după mutare antreprenorul va 
începe lucrările și la clădire. Termenul de finali-
zare este 31 mai 2023, dar aceasta poate suferi 
modificări în funcție de anotimpul geros. 

Mulțumim pentru răbdarea și înțelegerea 
pasagerilor!

A sunat clopoțelul

P este 10 mii de preșcolari și elevi din Miercurea Ciuc au 
început noul an școlar, fiind un moment la fel de important 
pentru sute de profesări și mii de părinți. Este evident faptul 

că elevul, profesorul și părintele construiesc împreună scheletul 
sistemului școlar, iar armonia la nivel local funcționează atâta timp 
cât acest triunghi are dimensiuni egale. În fiecare an însă Ministerul 
Educației pune în practică „reforme” care mai degrabă provoacă 
confuzie și distorsionează triunghiul. În afară de asta și alți factori ex-
terni pun la încercare sistemul de educație: în afară de pandemia de 
coronavirus criza energetică va avea probabil un impact mare asupra 
programei școlare.

Ce putem face noi, în calitate de părinți și bunici, pentru ca copiii 
și nepoții noștri să se simtă mai bine la școală? De exemplu, nu ne 
amestecăm în activitatea profesorilor, iar cu eventualele nemulțumiri 
ale noastre trebuie să ne adresăm conducerii instituției. Comuni-
carea noastră trebuie să fie calmă și constructivă, și în niciun caz nu 
trebuie să ne căutăm dreptatea aruncând cu noroi pe rețelele de 
socializare. Împreună cu profesorii noștri avem obligația să ne asi-
gurăm că copii noștri nu vor folosi forumurile web pentru a-și atinge 
anumite scopuri. 

Este responsabilitatea noastră colectivă să ne asigurăm că 
copii când trebuie să-și înceapă viața de adult, să facă acest lucru 
pe baza unor principii clare și care să le asigură dezvoltarea atât 
de necesară. Dorim elevilor, profesorilor și părinților un an școlar 
reușit și liniștit!

Autogara va funcționa la o nouă locație 

Mesajul lunii
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Suntem cu un pas mai aproape de 
înființarea biroului comunitar Kapocs 
în Miercurea-Ciuc, realizat de admi-
nistrația locală. Pe data de 30 iulie au 
fost anunțate rezultatele concursului 
pentru proiectarea imaginii. Proiectul 
Non-common - Branding & Design 
Studio de la Târgu-Mureș a fost ales câș-
tigător, astfel că la deschiderea biroului 
va fi folosit identitatea vizuală proiectată 
de firma câștigătoare. 

U nul dintre angajamentele concrete de 
dezvoltare economică ale administrației 
orașului Miercurea-Ciuc a fost crearea 

unui birou comunitar (coworking). Inițiativa nu 
este una nouă, în trecut existând încercări în 
acest sens: au fost propuse mai multe locații, 
dar niciuna nu a îndeplinit așteptările inițiatorului. 
Într-un final ca locația a fost aleasă incinta fostei 
galerii de artă de pe strada Kossuth Lajos, iar 
dreptul de proprietate asupra spațiului nefolosit 
a fost transferat de către administrația orașului 
Asociației de Dezvoltare Comunitară Pro Cultura 
Siculi. În luna mai, asociația care gestionează 
cinematograful și Casa de Cultură a Sindicatelor 
a anunțat un concurs pentru proiectarea idenității 
vizuale a biroului comunitar denumit Kapocs. Pe 
lângă prestigiu și marele premiu de 1.000 de euro 

i-a motivat pe graficieni: în total patruzeci și unu 
de graficieni profesioniști s-au înscris în com-
petiție, iar în final paisprezece și-au dezvoltat în 
întregime proiectele. 

 Juriul internațional a punctat lucrările pe 
baza a cinci criterii (creativitate, personali-
tate, soluții tehnice, îndeplinirea condițiilor 
impuse, utilizabilitate), iar proiectul Non-com-
mon - Branding & Design Studio de la Târgu 
Mureș s-a dovedit a fi cel mai bun în acest 
sens. Grupul de profesioniști grafic creat prin 
colaborarea designerului grafic Zsolt Kolcsár 
și a responsabilului de conținut Judit Gagyi a 
câștigat premiul întâi prin elaborarea lucrării și 
utilizarea consecventă a elementelor grafice. 
Ei au fost urmați în clasament de aplicațiile lui 
Kakucs Dávid Áron  și László Hajnalka. Premiile 

au fost înmânate de către Trandafir-Orbán 
Tímea, reprezentant al consiliului municipal 
și Egyed-Erőss Anita, manager de proiect al 
biroului comunitar Kapocs, în cadrul festivalului 
Csíki Jazz.

Unul dintre obiectivele biroului comunitar 
Kapocs este de a stimula viața inovatoare, cre-
ativă și economică din Miercurea-Ciuc și anume 
să-i facă pe oameni să realizeze că este într-
adevăr bine să trăiești acasă, că merită să lucrezi 
și să faci afaceri acasă! După cum sugerează și 
numele, Kapocs dorește să apropie comunita-
tea profesională, oferind un punct de siguranță 
pentru persoanele care au emigrat din Miercu-
rea-Ciuc, dar care se întorc acasă, precum și un 
punct de contact pentru studenții universitari 
care studiază în străinătate.

Un proiect din Târgu Mureș a câștigat concursul 
de design „Kapocs”

Î n 1902, la intersecția actualelor 
străzi Petőfi Sándor și Kőrösi 
Csoma Sándor, avocatul dr. 

Bochkor Béla și-a construit o casă 
cu etaj. La prima vedere, pare să 
fi fost supradimensionată pentru 
o casă de familie. Constructorul 
trebuie să se fi gândit să închirie-
ze spațiul de locuit atunci când a 
proiectat casa. Stema familiei a fost 
montată pe fațada dinspre strada 
Petőfi, deasupra intrării, ulterior 
fiind îndepărtată. Partea de colț a 
clădirii, în formă de turn, are trăsă-
turi arhitecturale Art Nouveau, iar 
ornamentația florală din stuc de pe 
perete este un ornament caracteris-
tic al clădirii. La începutul secolului 
al XX-lea, clădirea a avut culoarea 

albastră, cea mai populară culoare al 
Art Nouveau-ului maghiar. 

Fostul proprietar s-a mutat în 
Ungaria după schimbarea imperiului. 
Folosința imobilului s-a schimbat de-a 
lungul deceniilor, în funcție de nevoile 
momentului. A fost folosită pentru 
sediul unei case de economii, apoi ca 
sediu de bancă, fiind la un moment 
dat sediu de poliție și mai apoi sediu 
de cooperativă, iar după 1960 a fost 
folosită în scopuri educaționale și ca 
pensiune. Clădirea, cunoscută și sub 
numele de „Casa Albastră”, este acum 
în proprietatea Fundației Școală și este 
în curs de renovare.

Sursa: György Vofkori: Istoria ilustrată a 
Csíkszereda și Csíksomlyó - 

Typografika, Békéscsaba 2007 (pagina 130)

Erata
Un cititor ne-a atras atenția asupra faptului că în rubrica „Știai că” din numărul din luna iulie, 
data construirii Băncii Naționale a României a fost menționată greșit. Rapoartele din ziarele 
vremii atestă că imobilul care a fost mutat în 1984, a fost construit între 1938 și 1940. Vă 
mulțumim pentru corecție!



5

Premiatul 
Pro Urbe al lunii

KOZMA MÁRIA
scriitor, editor, jurnalist
(18 august 1948 –)

N ăscută în Cârța, a absolvit liceul în Miercurea-Ciuc (1966) și a 
obținut diploma de licență la Universitatea Babeș-Bolyai din 
Cluj (1970), specializarea limba și literatura maghiară. În 1981 

s-a căsătorit cu editorul Tőzsér József Gyula.
În prima jumătate a anilor ‹70 a lucrat ca scriitor independent, iar de 

la mijlocul anilor ‹70 a lucrat mai întâi ca muzeograf la Muzeul Municipal 
din Miercurea-Ciuc, apoi ca bibliotecar la Secția de Documentare a 
Bibliotecii Județene. Între 1991 și 1994 a fost director al Bibliotecii Ju-
dețene Harghita. Din 1994, este redactor-șef al Editurii Pallas-Akadé-
mia din Miercurea-Ciuc, unde a depus o muncă editorială fără prece-
dent la volumele publicate de editură. A editat cărți de turism, istorie, 
istoria artei, istorie culturală și literatură. 

Primul său volum, Festett káposztalepke, a fost publicat în 1970, 
iar de atunci a scris aproape 30 de volume. Pe lângă colecțiile sale de 
povestiri și romane, a făcut incursiuni și în literatura pentru copii. Piesa 

sa de basm întitulat Csillala mester, avagy a csodálatos köpeny, a fost 
pusă în scenă de teatrul din Cluj Napoca. Poveștile și povestirile din 
Marcika-könyvek și din seria Régiségek… au fost ființă pe cale orală, 
fiind mai târziu transcrise pe hârtie. 

Pe lângă cariera de scriitor extrem de productivă, a condus o 
bibliotecă, a înființat o editură și a organizat și a moderat o serie de pre-
zentări de carte. De unde și a luat energia pentru toate aceste lucruri? 
Potrivit lui Kozma Mária energia este mai degrabă un sentiment: o 
dragoste nepieritoare pentru cărți.

Activitatea ei de scriitor și editor, respectiv rolul ei în păstrarea și 
îmbogățirea culturii maghiare a fost recunoscută de mai multe premii: 
în 1997, municipalitatea din Miercurea-Ciuc i-a acordat Premiul Pro 
Urbe, în 2008, Ministerul Educației și Culturii din Republica Ungară i-a 
acordat Medalia Pro Cultura Hungarica, iar în 2010 a primit împreună cu 
Tőzsér József premiul „Szolnay Sándor” din partea Asociației Culturale 
Maghiare din Transilvania.

Sursa: Enciclopedia literară maghiară a României
Conversație cu scriitoarea Kozma Mária - Energia unei iubiri 

nețărmurite pentru cărți, hargitanepe.ro, 2 martie 2017.
Laudație la ceremonia de decernare a Premiului „Kájoni János” al 

Consiliului Județean Harghita, 2015

Carte funciară gratuită: 
se apropie finalul 
dezbaterii publice
Miercurea-Ciuc a ajuns la o etapă importantă privind intabu-
larea gratuită a terenurilor agricole: în urma desfășurării unor 
măsurători topografice, Oficiul Județean de Cadastru Harghi-
ta a aprobat publicarea rezultatului pentru două sectoare ext-
ravilane, dând astfel în luna iulie startul dezbaterii publice pent-
ru stabilirea dreptului de proprietate pentru 573 de hectare de 
teren agricol în luna. Proprietarii terenurilor aflate în vecinătatea 
Registrului Auto Român (RAR) precum și în zona situată între 
râul Olt și calea ferată au termen până pe 19 septembrie să ve-
rifice măsurătorile topografice. Până în primăvara anului 2023, 
peste 600 de cărți funciare vor fi eliberate gratuit, aceasta 
fiind o premieră pentru Municipiul Miercurea-Ciuc.

P rogramul național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de 
înregistrare sistematică, lansat în 2015, nu a dus până acum la 
rezultate spectaculoase în Miercurea-Ciuc. În sfârșit am reușit 

să spargem gheața: au fost finalizate măsurătorile topografice pent-
ru două sectoare de extravilan, rezultatul acestora fiind aprobat și de 
către oficiul de cadastru. În data de 21 iulie 2022 a început și dezbaterea 
publică în această privință. 

„Acum un an am decis să aplicăm pentru două finanțări majore în 
beneficiul locuitorilor, care vor duce la clarificarea cadastrului unei părți 
importante a terenurilor agricole din Miercurea-Ciuc. Finalizarea celor 
două programe va avea ca rezultat intabularea în cartea funciară a tere-
nurilor arabile din partea de vest și nord al orașului” – a declarat primarul 
Korodi Attila în cadrul conferinței de presă organizată în data de 21 iulie.

Cele două zone analizate în cadrul primei finanțări sunt de-a lungul 
drumul european spre Ciceu și de-a lungul drumului de ocolire est-vest 
(sectorul nr. 17), respectiv în zona situată între râul Olt, strada Poieni, linia 
de cale ferată și limita administrativă cu Ciceu (sectorul nr. 12). Cele două 
zone se întind pe o suprafață totală de 573 de hectare, iar toate cele 921 
de imobile din cele două zone au fost măsurate de către topograf. 

Hărțile de înaltă rezoluție ale celor două sectoare sunt afișate la intra-
rea în primărie (Piața Cetății nr. 1), iar proprietarii de terenuri pot consulta 
rezultatele măsurării și își pot prezenta observațiile la registratura primăriei 
zilnic între orele 8.00 și 13.00, data limită fiind de 19 septembrie 2022. 
Proprietarii de terenuri ar trebui să rețină că dimensiunea parcelelor nu 
s-a schimbat, dar limitele au fost modificate în unele cazuri. 

Cea de-a doua finanțare se referă la măsurarea sectorului nr. 46 
(zona extravilană dintre râul Olt și oraș), iar odată cu finalizarea aces-
tuia, până la sfârșitul anului 2023 vor fi eliberate gratuit peste 1200 
de cărți funciare pentru cele trei zone. Cele 803 hectare din aceste 
trei zone reprezintă 13,18% din cele 6092 hectare de terenuri agricole 
extravilane din Miercurea-Ciuc.
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Arborele: intervenim asupra celor periculoși,   ne lăudăm cu cei mai frumoși

În privința îngrijirii spațiilor verzi din Miercurea-Ciuc principala preocupare a primăriei 
este siguranța locuitorilor, dar este important să acordăm atenție diversității și esteti-
cii. Un proiect al Asociației Project Bag finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene va 
oferi în primul rând sugestii pentru eficientizarea intervențiilor privind spațiile publice 
și zonele verzi. Proiectul va include, de asemenea, un studiu detaliat privind 500 
de arbori speciali existente în oraș, precum și o aplicație smartphone, care va înlesni 
comunicarea între grădinăria municipală și locuitorii din oraș. 

Î n spiritul protecției climei, în perioada 
următoare Miercurea-Ciuc va lua măsuri 
pentru a rezolva problemele privind spațiile 

verzi din oraș. Printre acestea se numără proteja-
rea copacilor sănătoși din parcuri, salvarea celor 
bolnavi, și acolo unde se justifică, tăierea copacilor 
reprezintă un pericol public. În cadrul proiectului 
TREES (Transparență, Eficiență, Educație privind 
Spațiile verzi sustenabile), finanțat prin programul 
Granturile SEE și Norvegiene, primăria este parte-
nerul Asociației Project Bag, detaliile proiectului au 
fost prezentate în cadrul unei conferințe de presă 
la care a participat primarul Korodi Attila, ingine-
rul horticol Burista Csilla - șefa Direcției floricole, 
biologul Imecs István - vicepreședintele Asociației 
Project Bag, respectiv arboristul Magyarosi Károly. 

„Acest proiect ne va oferi cunoștințe și inst-
rumente foarte utile în următorii doi ani, prin care 
vom putea lua decizii importante privind spațiile 
verzi din oraș. ONG-ul care lucrează la proiect ne 
va oferi mai multe sugestii privind aceste aspecte, 
astfel, în cooperare cu direcția floricolă, vom 
putea eficientiza diversele procese și execuții 
care trebuiesc aplicate în cazul spațiilor verzi. În 
cazul arborilor, siguranța publică este priorita-
tea noastră, dar în același timp, și, în contextul 
schimbărilor climatice, dorim să plantăm specii 
care sunt mai puțin frecvente în mediul nostru” – 
a declarat primarul Korodi Attila. 

„Suntem bucuroși de această oportunitate, 
pentru că este important din punct de vedere 
profesional ca și un expert extern să ne sprijine 
activitățile. Este dificil să facem ca oamenii să 
înțeleagă că tot ceea ce facem – inclusiv tăierea 
copacilor – nu este împotriva arborilor, ci pentru 
a proteja arborii. Din păcate biodiversitatea nu a 
fost întotdeauna un aspect important atunci când 
au fost plantați copaci, iar aceasta are acum ur-
mări din ce în ce mai negative” – a declarat Burista 
Csilla, directoarea direcției. 

Obiectivele proiectului au fost prezenta-
te de biologul Imecs István. El a explicat că se 
va întocmi un studiu fizic al spațiilor verzi, care 
va avea două direcții: se vor face recomandări 
pentru intervenții urgente, iar în al doilea rând, 
vor fi selectate 500 de arbori speciali dintre cele 
existente, care vor fi examinați cu atenție și în 
cazul cărora va fi întocmită o fișă tehnică în limbile 

maghiară, română și engleză. În a doua etapă, va 
fi creată o aplicație pentru smartphone numită 
Trees App, prin care, pe de o parte, vor putea fi 
accesate datele colectate în proiect prin scan-
area unor coduri QR. În același timp aplicația va 
oferi date privind toți copacii plantați pe spațiile 
publice din oraș, care sunt înregistrați în cadastru 
și va permite o legătură mai facilă între locuitorii 
orașului și direcția floricolă. 

„Vom folosi instrumente de mare precizie 
pentru a evalua starea copacilor, unul dintre 
acestea fiind un tomograf. Este foarte important 
să înțelegem că arborii din spațiile publice nu 
sunt arbori de pădure, așa că abordarea noastră 
trebuie să fie aceeași: siguranța locuitorilor este 
principala preocupare. Nu există nicio problemă 
cu copacii tari, cum ar fi stejarul, dar plopi și pini 
pot deveni un pericol după un timp, iar în oraș 
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Arborele: intervenim asupra celor periculoși,   ne lăudăm cu cei mai frumoși

există mai multe exemple în acest sens”, a decla-
rat Magyarosi Károly, un arborist din Cluj-Napoca. 

Expertul a condus presa pe Piața Cetății, 
piața din fața Patinoarului „Vákár Lajos” precum 
și în Parcul Central, atenționând asupra perico-
lelor care se ascund acolo. După cum a subliniat 

în mai multe rânduri, un copac bătrân și bolnav 
reprezintă o amenințare pentru copacii sănătoși 
sau pentru copacii care mai pot fi salvați. Magya-
rosi a explicat faptul că este un principiu de bază 
ca arborii care pot fi salvați și care nu dăunează 
existenței unui arbore mai viabil să fie salvați prin 

diverse intervenții, la fel cum este un principiu 
de bază ca fiecare arbore care este tăiat să fie 
înlocuit cu alți doi. 

Este deja clar că unii copaci bătrâni și bol-
navi din Parcul Central trebuie tăiați de urgență. 
Cu toate acestea, butucii pot fi „reciclați” într-o 
varietate de moduri, cu multe soluții creative, de 
la masă la cadran solar. O evaluare detaliată a co-
pacilor poate fi efectuată în toamnă, dar lucrările 
de urgență s-au început abia după conferință de 
presă: trei copaci periculoși au fost tăiați în zilele 
următoare..   

Burista Csilla a menționat că în această primă-
vară direcția a plantat deja aproximativ 250 de 
puieți de diferite specii și va continua plantarea 
acestora și în toamnă. 
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Consiliul Local al Municipiului Miercurea 
Ciuc s-a întrunit în ședințe de îndată 
pe data de 1 iulie, 18  și 26 august, în 
ședințe extraordinare pe data de 8 și 
23 august, iar în ședințe ordinare pe 
data de 29 iulie și 31 august, aprobând 
următoarele hotărâri:

 � Hotărârea nr. 217
privind închiderea circulației rutiere pe unele zone 
ale teritoriului municipiului Miercurea-Ciuc în timpul 
evenimentului cultural „Ziua celor O Mie de Fete 
Secuiene”, în data de 2 iulie 2022

 � Hotărârea nr. 218
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliu-
lui Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, pentru lunile 
august, septembrie, octombrie 2022, respectiv 
locțiitorului acestuia

 � Hotărârea nr. 219
privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenurilor 
aferente locuinţelor, în favoarea persoanelor care au 
cumpărat apartamente construite din fondul locativ 
de stat

 � Hotărârea nr. 220
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. 221
privind aprobarea punerii la dispoziția Distribuției 
Energie Electrică Romania SA (DEER) Sucursala 
Harghita, a unor terenuri aflate în proprietatea publi-
că al municipiului Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 222
privind aprobarea prelungirii contractului de închiri-
ere nr. 37/17.02.2009 al imobilului situat în municipiul 
Miercurea-Ciuc, str. Szék nr. 139

 � Hotărârea nr. 223
privind aprobarea dezlipirii unor terenuri, situate în 
municipiul Miercurea-Ciuc, în vederea intabulării 
acestora

 � Hotărârea nr. 224
privind aprobarea studiului de oportunitate referitor 
la terenul situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. 
Mihail Sadoveanu

 � Hotărârea nr. 225
privind modificarea Hotărârii nr. 43/2022 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 şi estimări 
pentru anii 2023–2025

 � Hotărârea nr. 226
privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a 
datelor în Registrul agricol pentru trimestrul II (apri-
lie–iunie) al anului 2022 

Hotărârile
Consiliului
Local

 � Hotărârea nr. 227
privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate 
al suprafeței de 250 mp

 � Hotărârea nr. 228
privind aprobarea documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenție (DALI) pentru investiția: 
„Reabilitarea străzilor adiacente străzii Harghita: 
Oltul și Vultur”

 � Hotărârea nr. 229
privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea 
energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale 
din Municipiul Miercurea-Ciuc – str. Márton Áron 
nr. 1AB”, inclusiv anexei privind descrierea sumară 
a investiției propuse și a valorii maxime eligibile a 
proiectului

 � Hotărârea nr. 230
privind aprobarea numirii Consiliului de Admi-
nistraţie al Institutului de Cercetare SICULUS pentru 
o perioadă determinată

 � Hotărârea nr. 231
privind restricționarea și închiderea circulației rutiere 
în unele zone ale teritoriului municipiului Miercu-
rea-Ciuc în timpul evenimentului cultural „Zilele 
Municipiului Miercurea-Ciuc” în perioada 4–7 august 
și a evenimentului sportiv „Turul Ciclist al Ţinutului 
Secuiesc – 2022”, ediţia a XVI-lea, în perioada de 
8–13 august 2022

 � Hotărârea nr. 232
privind aprobarea modelului contractului de finanța-
re pentru acordarea ajutorului de exploatare pentru 
infrastructura sportivă administrată de societatea 
Csíki Sport és Rekreatív SRL

 � Hotărârea nr. 233
privind aprobarea raportului de evaluare a activității 
asistenților personali al persoanelor cu handicap 
grav în semestrul I al anului 2022

 � Hotărârea nr. 234
privind stabilirea chiriei și a modalității de subvențio-
nare din bugetul local a chiriei locuințelor sociale 
situate în Centrul Social 

 � Hotărârea nr. 235
privind elaborarea PUZ, strada Tanorok

 � Hotărârea nr. 236
privind elaborarea PUZ, strada Sarkadi Elek

 � Hotărârea nr. 237
privind elaborarea PUZ – zonă pentru comerț, 
prestări servicii, producție și depozitare, strada 
Toplița fn.

 � Hotărârea nr. 238
privind aprobarea reorganizării Statului de funcții și a 
Organigramei aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Miercurea-Ciuc începând cu data de 
01.09.2022

 � Hotărârea nr. 239
privind aprobarea Statului de funcții, a Organigra-
mei și a salariilor de bază pentru personalul angajat 
la „Creșe Miercurea-Ciuc” începând cu data de 01 
august 2022

 � Hotărârea nr. 240
privind aprobarea studiului de oportunitate și a 
documentației de atribuire în vederea achiziționării a 
unui/unor teren(uri) situat(e) în intravilanul munici-
piului Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 241
privind aprobarea modelului actului adițional nr. 
2/2022 la Convenția de administrare nr. 124/2017, 
încheiat cu Fundația MENS SANA

 � Hotărârea nr. 242
privind aprobarea schimbării temporare a destinației 
unor spații din incinta imobilului situat în municipiul 
Miercurea-Ciuc, str. Salcâm nr. 1 și dării în admi-
nistrare a suprafeţei de 125 mp din acest imobil în 
favoarea Casei Județene de Pensii Harghita 

 � Hotărârea nr. 243
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 
spațiului comercial, situat în incinta imobilului din 
municipiul Miercurea-Ciuc, Piaţa Majláth Gusztáv 
Károly nr. 2, aflat în domeniul public al Municipiului 
Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 244
privind aprobarea programului şi a bugetului zilelor 
municipiului Miercurea-Ciuc 2022, precum şi invitarea 
delegaţiilor oficiale ale oraşelor înfrăţite şi a interp-
reţilor (artiştilor), altor invitaţi la sărbătorirea „Zilelor 
Municipiului Miercurea-Ciuc 2022 – Csíkszeredai 
Városnapok 2022” în perioada 4–7 august 2022 

 � Hotărârea nr. 245
privind aprobarea numărului de participanți la 
evenimentul „Hajdúk Világtalálkozója”, organizat de 
Primăria orașului Hajdúnánás, Ungaria, în perioada 
4–8 august 2022

 � Hotărârea nr. 246
privind predarea a trei grupe de nivel antepreşcolar, 
cu personalul aferent din cadrul Grădiniței „Cimbo-
ra” – aparținând Centrului social de educație antep-
reșcolară – 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. 247
privind aprobarea Planului de măsuri privind așezări-
le informale de pe teritoriul UAT Miercurea-Ciuc, în 
speță a exclavelor rome din strada Șumuleu nr. 33, 
respectiv strada Primăverii 

 � Hotărârea nr. 248
privind aprobarea schimbării a destinației imobilului 
situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Zorilor nr. 34 
și a studiului de oportunitate referitor la exploatarea 
acestuia

 � Hotărârea nr. 249
privind modificarea Hotărârii nr. 360/2021 privind 
aprobarea participării Municipiului Miercurea-Ciuc 
la Programul privind creșterea eficienței energe-
tice a infrastructurii de iluminat public cu proiectul 
„Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 
iluminat public a Municipiului Miercurea-Ciuc”

 � Hotărârea nr. 250
privind aporbarea modificării Hotărârii nr. 68/2016 
privind aprobarea documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitare 
autogară”, cu modificările și completările ulterioare

 � Hotărârea nr. 251
privind modificarea Hotărârii nr. 360/2021 privind 
aprobarea participării Municipiului Miercurea-Ciuc 
la Programul privind creșterea eficienței energe-
tice a infrastructurii de iluminat public cu proiectul 
„Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de 
iluminat public a Municipiului Miercurea-Ciuc”

 � Hotărârea nr. 252
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 239/2022 
privind statului de funcții, a organigramei și a sala-
riilor de bază pentru personalul contractual angajat 
la „Creșe Miercurea-Ciuc” începând cu data de 01 
august 2022 

 � Hotărârea nr. 253
privind aprobarea înființării punctelor de lucru ale 
societății Csíki Sport és Rekreatív SRL

 � Hotărârea nr. 254
privind modificarea Anexei 2 al Hotărârii nr. 110/2022 
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu 
titlul: „Renovarea Galeriei Nagy Imre” și valoarea 
maximă eligibilă a proiectului

 � Hotărârea nr. 255
privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1., 2. și 3. 
a Hotărârii nr. 148/2022 privind aprobarea depu-
nerii cererii de finanțare, a notei de fundamentare 
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a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul „El-
aborarea/actualizarea documentațiilor de amena-
jare a teritoriului și de planificare urbană în Munici-
piul Miercurea-Ciuc” și a valorii maxime eligibile a 
proiectului

 � Hotărârea nr. 256
privind aprobarea dezlipirii unui teren, situat în mu-
nicipiul Miercurea-Ciuc, Aleea Ciocârliei, în vederea 
intabulării acestuia

 � Hotărârea nr. 257
privind acceptarea unor donaţii oferite Municipiului 
Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 258
privind aprobarea punerii la dispoziția Distribuției 
Energie Electrică Romania SA (DEER) Sucursala 
Harghita, a unor terenuri aflate în proprietatea publi-
că al municipiului Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 259
privind aprobarea acordului-contract încheiat între 
Municipiul Miercurea-Ciuc și LIDL ROMANIA S.C.S. 
în vederea construirii și amenajării accesului auto și 
pietonal dinspre B-dul Frăției, reconfigurarea locu-
rilor de parcare, amenajarea de spații verzi, la noul 
magazin LIDL, conform PUZ aprobat prin Hotărârea 
nr. 192/2021

 � Hotărârea nr. 260
privind modificarea Hotărârii nr. 43/2022 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 şi estimări 
pentru anii 2023–2025

 � Hotărârea nr. 261
pentru modificarea Hotărârii nr. 360/2018 al Consili-
ului Local Miercurea-Ciuc, privind aprobarea studiu-
lui de fezabilitate privind „Sistemul de management 
al traficului”

 � Hotărârea nr. 262
privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea 
energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din 
Municipiul Miercurea-Ciuc – aleea Avântului nr. 2–4”, 
inclusiv anexei privind descrierea sumară a investiției 
propuse și a valorii maxime eligibile a proiectului

 � Hotărârea nr. 263
privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea 
energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale 
din Municipiul Miercurea-Ciuc – Piața Libertății nr. 
2–4–6–8”, inclusiv anexei privind descrierea sumară 
a investiției propuse și a valorii maxime eligibile a 
proiectului

 � Hotărârea nr. 264
privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea 
energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale 
din Municipiul Miercurea-Ciuc – str. Revoluției din 
Decembrie nr. 13”, inclusiv anexei privind descrierea 
sumară a investiției propuse și a valorii maxime 
eligibile a proiectului

 � Hotărârea nr. 265
privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea 
energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale 
din Municipiul Miercurea-Ciuc – str. Kossuth Lajos 
nr. 10–12–14–16–18”, inclusiv anexei privind descrie-
rea sumară a investiției propuse și a valorii maxime 
eligibile a proiectului

 � Hotărârea nr. 266
privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea 
energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale 
din Municipiul Miercurea-Ciuc – Piața Libertății nr. 
7–9–11–13–15”, inclusiv anexei privind descrierea su-
mară a investiției propuse și a valorii maxime eligibile 
a proiectului

 � Hotărârea nr. 267
privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea 
energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale 
din Municipiul Miercurea-Ciuc – str. Kossuth Lajos 

nr. 17–19–21–23”, inclusiv anexei privind descrierea 
sumară a investiției propuse și a valorii maxime 
eligibile a proiectului

 � Hotărârea nr. 268
privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea 
energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale 
din Municipiul Miercurea-Ciuc – aleea Ciocârliei 
nr. 4A”, inclusiv anexei privind descrierea sumară 
a investiției propuse și a valorii maxime eligibile a 
proiectului

 � Hotărârea nr. 269
privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea 
energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale 
din Municipiul Miercurea-Ciuc – str. Müller László 
nr. 2A–C”, inclusiv anexei privind descrierea sumară 
a investiției propuse și a valorii maxime eligibile a 
proiectului

 � Hotărârea nr. 270
privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea 
energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din 
Municipiul Miercurea-Ciuc – str. Pictor Nagy István nr. 
12A”, inclusiv anexei privind descrierea sumară a inves-
tiției propuse și a valorii maxime eligibile a proiectului

 � Hotărârea nr. 271
privind aprobarea modificării statului de funcții al 
aparatului de specialitate al primarului municipi-
ului Miercurea-Ciuc aprobată prin Hotărârea nr. 
238/2022

 � Hotărârea nr. 272
privind mandatarea reprezentanților Consiliului 
Local al Municipiului Miercurea-Ciuc în AGA a Csíki 
Sport és Rekreatív SRL, să voteze modificarea sta-
tului de funcții, organigramei și stabilirea salariilor de 
bază, a societății Csíki Sport és Rekreatív SRL

 � Hotărârea nr. 273
privind aprobarea modificării statului de funcţii și 
a organigramei, al Clubului Sportiv Municipal „VSK 
Csíkszereda” Miercurea-Ciuc, începând cu data de 
01.10.2022

 � Hotărârea nr. 274
privind numirea reprezentanților consiliului local în 
calitate de membru și în calitate de membru sup-
leant în comisia de evaluare a probei de interviu a 
concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi 
director adjunct din unităţile de învăţământ preuni-
versitar de stat, sesiunea iunie–octombrie 2022

 � Hotărârea nr. 275
privind modificarea Hotărârii nr. 215/2020, privind 
aprobarea modificării statului de funcţii și a organig-
ramei Ansamblului Național Secuiesc Harghita, cu 
modificările și completările ulterioare

 � Hotărârea nr. 276
privind aprobarea numărului de participanți la 
evenimentul „Kossuth Toborzó”, organizat de 
Primăria orașului Cegléd, Ungaria în perioada 22–25 
septembrie 2022

 � Hotărârea nr. 277
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 274/2018 
privind aprobarea documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenții pentru investiția: „Reconst-
ruirea și reconfigurarea pasajului peste calea ferată 
și a nodurilor aferente”, cu modificările și comp-
letările ulterioare

 � Hotărârea nr. 278
privind modificarea Hotărârii nr. 154/2019 privind 
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții pentru investiția: „Reabilitarea termică 
a blocurilor de locuințe în vederea ridicării perfor-
manței energetice bloc – Aleea Ciocârliei nr. 5”, cu 
modificările și completările ulterioare;

 � Hotărârea nr. 279
privind modificarea Hotărârii nr. 153/2019 privind 
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții pentru investiția: „Reabilitarea termică 
a blocurilor de locuințe în vederea ridicării perfor-
manței energetice bloc – Aleea Ciocârliei nr. 7”, cu 
modificările și completările ulterioare;

 � Hotărârea nr. 280
privind modificarea Hotărârii nr. 152/2019 privind 
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții pentru investiția: „Reabilitarea termică 
a blocurilor de locuințe în vederea ridicării perfor-
manței energetice bloc – B-dul Frăției nr. 11AB”, cu 
modificările și completările ulterioare;

 � Hotărârea nr. 281
privind modificarea Hotărârii nr. 159/2019 privind 
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții pentru investiția: „Reabilitarea termică 
a blocurilor de locuințe în vederea ridicării perfor-
manței energetice bloc – B-dul Frăției nr. 15 AB”, cu 
modificările și completările ulterioare;

 � Hotărârea nr. 282
privind modificarea Hotărârii nr. 155/2019 privind 
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții pentru investiția: „Reabilitarea termică 
a blocurilor de locuințe în vederea ridicării perfor-
manței energetice bloc – str. Kossuth Lajos 42”, cu 
modificările și completările ulterioare;

 � Hotărârea nr. 283
privind modificarea Hotărârii nr. 161/2019 privind 
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții pentru investiția: „Reabilitarea termică 
a blocurilor de locuințe în vederea ridicării per-
formanței energetice bloc – str. Müller László nr.4 
A,B,C”, cu modificările și completările ulterioare;

 � Hotărârea nr. 284
privind modificarea Hotărârii nr. 157/2019 privind 
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții pentru investiția: „Reabilitarea termică 
a blocurilor de locuințe în vederea ridicării per-
formanței energetice bloc – str. Revoluției din 
Decembrie nr. 32AB”, cu modificările și completările 
ulterioare;

 � Hotărârea nr. 285
privind modificarea Hotărârii nr. 160/2019 privind 
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții pentru investiția: „Reabilitarea termică 
a blocurilor de locuințe în vederea ridicării per-
formanței energetice bloc – str. Revoluției din 
Decembrie nr. 26AB”, cu modificările și completările 
ulterioare;

 � Hotărârea nr. 286
privind modificarea Hotărârii nr. 156/2019 privind 
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții pentru investiția: „Reabilitarea termică 
a blocurilor de locuințe în vederea ridicării perfor-
manței energetice bloc – str. Tudor Vladimirescu nr. 
17”, cu modificările și completările ulterioare;

 � Hotărârea nr. 287
aprobarea acordării de despăgubiri proprietarilor 
autovehiculelor avariate în urma evenimentului pro-
dus în data de 09.06.2022 pe strada Eroilor

 � Hotărârea nr. 288
privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 
187/2013 privind aprobarea Programului Muni-
cipal ,,Kori&Úszás”, cu modificările și completările 
ulterioare

 � Hotărârea nr. 289
privind modificarea Hotărârii nr. 224/2021 privind 
aprobarea denumirii unor străzi în zona Szécseny 
din Municipiul Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 290
privind aprobarea acordării unei subvenții de 
hrană de la bugetul local al Municipiului Miercu-
rea-Ciuc în favoarea Grădiniței „Napocska” din 
Miercurea-Ciuc 



1212

IULIE
Cele mai bune rachiuri 
premiate

La Miercurea Ciuc s-a organizat a doua 
ediție a Festivalului Internaţional al 
Pălincii „Ákovita”, iar cei mai buni pro-
ducători au fost premiați în cadrul unei 
gale organizate la sfârșitul evenimentului. 
În competiție au fost înscrise peste 1.200 
de rachiuri din tot Bazinul Carpatic, iar pe 
baza selecției unui juriu format din cei doi 
viceprimari și consilieri locali ai municipiu-
lui, titlul „Pălinca orașului Miercurea-Ciuc” 
a fost câștigat de o băutură spirtoasă 
din localitatea Odorheiu Secuiesc, Jamy 
Distillery.

Zilele Spitalului din Miercurea-Ciuc 

Zilele Spitalului Județean de Urgență 
Miercurea-Ciuc, ediția a VI-lea a fost săr-
bătorit și în acest an printr-un eveniment 
de trei zile: programul tot mai prestigios, 
organizat de instituția sanitară, a oferit 
conferințe și mese rotunde atât profesio-
niștilor cât și vizitatorilor, iar în ziua de 
închidere a evenimentului a avut loc o 
alergare caritabilă „Run for Epilepsy”.

Am sărbătorit portul 
popular 

Ziua celor o mie de fete secuiești a fost 
organizată și în acest an în șaua Șumule-
ului. Gazda de onoare al evenimentului a 
fost Delnița. Metoda de selecție a gazdei 
de onoare va fi regândită în anii următori, 
deoarece sistemul actual face imposibilă 
selectarea unei localități cu o populație 
numeroasă. Cu toate acestea gazda festi-
valului din 2023 va fi Miercurea-Ciuc.

Lucrări de întreținere a 
drumurilor 

A început una dintre cele mai importante 
lucrări de întreținere a drumurilor pla-
nificate pentru acest an: constructorul a 
început repararea străzii Kossuth Lajos pe 
tronsonul situat între gara CFR și Biseri-
ca Sfintei Cruci. Lucrările care au inclus 
reconstrucția trotuarului și așternerea 
unui nou covor asfaltic pe partea caro-
sabilă pe o distanță de 230 de metri, au 
fost finalizate la sfârșitul lunii august, la fel 
ca și reparația a 200 de metri din strada 
Patinoarului.

Festival motociclist în 
Harghita-Băi

După doi ani de pauză, festivalul rock al 
Asociației Motocicliștilor Secui a fost orga-
nizat din nou în acest an: pe parcursul celor 
trei zile a festivalului SZMÖ Biker Festival 
au urcat pe scenă trupe de renume din Un-
garia și Transilvania, precum și trupe locale. 
Primăria Miercurea-Ciuc a fost partener al 
evenimentului caritabil.

Săptămâna frumuseții 
și al armoniei 

Timp de nouă zile, Miercurea-Ciuc a devenit 
capitala muzicii vechi: a început cel mai 
mare eveniment muzical din istoria orașului: 
Festivalul de Muzică Veche. Organizatorii au 
actualizat identitatea vizuală al evenimentu-
lui, aceasta fiind și simbolul deschiderii către 
generația mai tânără. Tema festivalului din 
acest an a fost natura. 

A fost finalizată 
Reabliltarea liceului 
„Kós Károly”

Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc a re-
cepţionat lucrările de reabilitare al Liceului 
Tehnologic „Kós Károly”, aceasta fiind mo-
mentul final în procesul de reabilitare. Ant-
reprenorul a fost societatea locală Tectum 
Company. Costul lucrărilor a fost de 6,08 
milioane de lei, cu o contribuţie de 3,05 
milioane din partea UE, şi 466.000 de lei 
din partea guvernului României, diferenţa 
fiind acoperită de primărie din bugetul 
propriu.

Aquatlon cu medaliații 
locali

Miercurea-Ciuc a găzduit campionatul 
național de aquatlon, iar sportivi locali Gegő 
Hunor și Balog Henrietta au câștigat meda-
liile de argint, respectiv de bronz. Copiii de 
8–10 ani ai echipei Sprint Team 88 Csík-
szereda au obținut, de asemenea, rezultate 
excelente la turneul Trikids, câștigând o me-
dalie de aur, una de argint și două de bronz.

Înregistrare gratuită a 
terenurilor pentru prima 
dată în oraș

Miercurea-Ciuc a ajuns la o etapă impor-
tantă privind intabularea gratuită a tere-
nurilor agricole: în urma desfășurării unor 
măsurători topografice, Oficiul Județean 
de Cadastru Harghita a aprobat publicarea 
rezultatului pentru două sectoare extravi-
lane, dând astfel startul dezbaterii publice 
pentru stabilirea dreptului de proprietate 
pentru 573 de hectare de teren agricol. Mai 
multe detalii pe pagina 5.

Miercurea Ciuc se mișcă 
pe ritmuri de jazz

Festivalul de muzică Csíki Jazz, eveniment 
care a durat cinci zile, a atras la Miercurea-Ci-
uc vedete ale jazzului mondial precum și 
vizitatori  din România și din străinătate. În 
colaborare cu Csíki Jazz a fost organizată și 
Platforma de mișcare artistică Moving Camp, 
o tabără și festival de dans contemporan.
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Ce s-a întâmplat în oraș în lunile iulie
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AUGUST
Zilele orașului în plină 
desfășurare

Primăria Miercurea-Ciuc și partenerii săi au 
putut organiza în sfârșit Zilele Municipiului 
fără restricții: am avut un program variat 
care a inclus Festivalul Cartofului, Festivalul 
de Ritm Dob-Ban, multe concerte, târguri și 
evenimente sportive. Sute de fotografii de 
pe pagina de Facebook a Zilelor Municipi-
ului Miercurea-Ciuc stau mărturie a bunei 
atmosfere.

Continuăm Izolarea termică a 
blocurilor 

Primăria Miercurea-Ciuc a semnat cont-
ractul cu firmele locale Tectum Company 
SA, Aspiro SRL și Mechavill SRL pentru 
reabilitarea termică a încă trei blocuri de 
locuințe din municipiul Miercurea-Ciuc. Cu 
finanțare din partea Programului Operațio-
nal Regional al Uniunii Europene, lucrările 
de reabilitare termică vor continua la 
blocurile din strada Patinoarului nr. 12 A/B 
și nr. 14 A/B, respectiv Aleea Avântului nr. 
5 A/B. Valoarea totală a lucrărilor este de 
6.161.595,88 lei. 

Controlul dăunătorilor 
în zonele verzi

În urma solicitării Primăriei Municipiului 
Miercurea-Ciuc, în seara zilei de miercu-
ri (înaintea startului Zilelor Municipiului) 
a avut loc pe spațiile publice din oraș o 
acțiune de dezinsecție împotriva țânțarilor 
și căpușelor. Intervenția s-a desfășurat 
seara și pe timp de noapte, motivul fiind 
protecția albinelor. 

Lansarea noului site web

Noul site al Primăriei Municipiului Mi-
ercurea-Ciuc a fost prezentat la evenimen-
tul organizat în Centrul de Relații cu Publicul. 
Cu noul site, bazat pe un nou design și care 
oferă o gamă largă de informații, Primăria a 
făcut un pas important către o administrație 
digitalizată și va continua să dezvolte site-ul 
în perioada următoare. Site-ul a fost creat 
ca fiind user-friendly și în spiritul transpa-
renței.

Turul Ciclist al Ținutului 
Secuiesc

Cea de-a XVI-a ediție a Turului Ciclist al Ți-
nutului Secuiesc a avut un start mai special, 
prima etapă desfășunându-se în premieră în 
străinătate, mai precis în localitatea Debrețin 
din Ungaria. A doua etapă a cursei a adus 
pe cicliști în Ținutul Secuiesc, la Miercu-
rea-Ciuc. Cursa a trecut în fiecare etapă 
prin municipiu, iar ultima etapă și ceremonia 
de decernare a premiilor au avut loc în mod 
tradițional aici. După o cursă strânsă, turul a 
fost câștigat de Szymon Rekita din Polonia. 

Zona industrială 
estică este în curs de 
reamenajare

SET PROD COM, principalul producător 
de plinte și profile din România, investește 
în construcția unei noi hale de producție în 
zona industrială de est al orașului. Investiția 
privată în valoare de 2,8 milioane de euro 
va readuce în folosință o clădire ruinată 
din perioada comunistă și va contribui la 
înfrumusețarea zonei industriale. Municipiul 
Miercurea-Ciuc este unul dintre partenerii 
proiectului.

O sărbătoare demnă

Evenimentul „Pâinea maghiarilor”, 
care a luat naștere anul trecut la inițiati-
va etnografului Balázs Lajos, a continuat 
anul acesta cu un program de evenimente 
culturale, o demonstrație spectaculoasă de 
tir cu arcul, o slujbă religioasă și un concert 
pentru a marca întemeierea statului maghiar 
mși sărbătoarea pâinii. 

Casă de pelerinaj 
inaugurată în Harghita-Băi

Casa de pelerinaj de lângă Biserica Sfântul 
Ștefan din Hargita-Băi a fost binecuvântată 
și inaugurată în cadrul unei Sfinte Liturghii 
festive celebrate de arhiepiscopul roma-
no-catolic Kerekes László. 

Un pod s-a prăbușit peste 
un pârâu

Fiind neglijat constant ani de zile, un pod 
de râu s-a prăbușit parțial la ieșirea orașu-
lui spre Ciba. A fost impusă pe o distanță 
scurtă închiderea uneia dintre benzi a 
drumului național 13A care leagă Miercu-
rea-Ciuc de Odorheiu Secuiesc, de impor-
tanță majoră pentru orașul nostru. CNAIR a 
început reconstrucția podului în data de 7 
septembrie.

și august 2022?
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Din registrul stării civile

Dobai Saveta 
Péter Edmond
Mihály Andrei-Ladislau
Jakab László
Tankó András
Kádár Levente
Tamás György
Fülöp Mihail
György Irma
Țepuc Ilona

Kosa Géza
Nagy Eva
Călușeriu Dumitru
Orban Vero
Orban Janos
Pal Maria
Petres Erzsebet
Salamon Brigitta
Orban Julianna
Antal Regina

Nagy Alexandru
Pogonyi Maria
Erszeni Elisabeta
Tamás Rozalia
Simon Varvara
Görgicze Vilmos
Sinka Tibor
Szászgáspár Alexandru
Kis Maria
Antemir Petre

Balázs Nóra
András Dániel
Deák Zsanett
Szenyes-Takács Áron
Kristó Csenge
Borboly Mátyás-Csaba

Bálint Ödön
Doagă David
Kohlruss-Lukács László
Penu Vilmos
Karácsony Zinka
Postas Beáta

László Dániel-Immánuel
Hodgyai Dániel
Veress Csongor
Trandafir Eric-Gabriel

Buidin Thomas-Imre-Cyrille – Albert Erika-Timea
Szász Hunor – Muszka Timea-Ana-Maria

Bardocz Péter – Borbély Edith
Georgescu Alberto-Mihai – Cadar Simona

Todor Előd – András Csilla
Lázár Botond – Nagy Noémi

Kacsó Loránd – Sebestyén Ágnes
Erőss Ervin – Nagy Eszter

Korpos Attila – Ferencz Mária-Evelin
Albu Botond-Béla – Kálmán Timea

Tánczos Huba-István – Kelemen Ibolya-Hanga
Frank Gellért – Szabó Zsófia

Țuțuianu Ștefan-Lucian – Burjan-Andrei Adina-Roxana
Kiss Botond-István – Toth Orsolya

Tamaș Valentin – Enea Mădălina-Mihaela
Nyirő László – Kanabé Zsuzsánna

Recsák Attila – Csiszer Ildikó
Fekete István-László – Gál Réka

Ambrus Balázs – Szávuj Ágnes-Bernadett
Cheosa Silviu-Răzvan – Bhattarai Sadikshya

Salamon Tamás – Gidró Emőke
Bende Attila – Láposi Ágnes
Peter Alfred – Szabó Mónika

Farkas Szabolcs – Darvas Szidónia
Salló Árpád – Böjte Beáta-Terézia

Karácsony Ervin – János Éva 
Kun Andrei-Corvin – Tinca Diana-Carmen

Tankó László – Csiki-Kanz Gerlinde

DECESE

30

5 11
FETE BĂIEȚI

CĂSĂTORII

28
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Kanabé Janka-Anna
Kulcsar Ileana
Rezi Iuliana
Fülöp Lucaciu
Tankó Emeric
Balázs Margareta
Mihaly-Naphegyi Iudita
Barabás Juliana

Lantzky Ghizela
Silló Tibor
Mereuță Aurel
Szabó Ladislau
Erőss Erzsébet
Andriescu Ioan
Györgypál Ana-Maria
Kovács Magdalena

André Elisabeta
Gothárd Margareta
Salamon László
Zsigmond Viorica
Ferencz Andrei
László János
Buzás Katalin

Dénes Pál
Antal Jankó
Pașcan Aryan-Alexandru 
Grigoraș Vlad-Alexandru
Moldovan Éva-Nóra
Costrășel Anastasia
Demeter Lili

Szabó Bence-Áron
Biro Sámuel
Császár Ágoston
Hăineală Victor-Andrei
Fânariu Rareș-Alexandru
Szabó Ábel
Péter-Both Kristóf

Todor Panna
Fülöp Luca
Benedek Dávid
Jakab Fruzsina
Szávuj Rebeka
Kolumbán Rebeka
András Rebeka

Jancsó Mátyás-József
Kelemen Tamás
Máté Timea
Flora Angyalka-Zselyke
Péter Kund
Török Márton-Zoltán
Tankó Réka

Gegő-Nagy Loránd – Nagy Tünde
Bota Szilárd – Fülöp Dora

Virág Hunor – Mereuță Laura-Johanna
Kézdi Botond – Kovács Renáta

Csáki Béla – Kovács Katalin
Bariu Dan – András Emőke
György Attila – Mihály Éva

Ferencz István – Rétyi Dorottya
Illyés Attila-László – Holló Bernadette
Kurcsakovszki Szilárd – Lázár Mónika

Balló Máté – Nagy Helén-Mária
Solti Tamás – Széll Tímea

Balogh Tamás – Molnár Orsolya
Prezsmer Róbert – Kelemen Erika

Grecu Octavian-Alexandru – Logigan Oana-Alexandra

Márton József – Pap Emőke
Geréd Ödön – Tanko Barbara

Fülöp Csanád-József – Málnási Krisztina
Sárosi Barna – Kovács Réka

Mihály Loránd – Molnár Noémi
Vale Mihai-Marian – Mátyás Ildikó

Gábor Ervin – Kelemen Tímea
Kis Szabolcs – Kozma Krisztina

Almășan Tiberiu-Nicolae – Luca Anamaria-Renáta
Kanabé Csongor – Stoica Cosmina-Daciana
Márton Előd-László – Nagy-Serbán Emese

Antal Ábel – Tompoș Renáta
Biró Árpád – Muraru Adriana

Geréd-Várhelyi Zoltán – Szasz Zsuzsanna
Hajdu Mihály – László Erika

DECESE

23

16 12
FETE BĂIEȚI

CĂSĂTORII

30
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