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După schimbările din 
1989, Lányi Szabolcs a 
fost consilier la Ministerul 
Mediului Apelor și Protecției 
Mediului, secretar de stat 
la Ministerul Industriei și 
Comerţului , după care 
a devenit președinte al 
Agenţiei Naţionale pentru 
Ştiinţă Tehnologie și Inovare.
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#reabilitare termică
Dacă în unele localități din țară rezidenții 
nu plătesc pentru reabilitarea termică a 
blocurilor de locuințe, de ce trebuie să 
plătească locuitorii din Miercurea-Ciuc? 

Reabilitarea termică a locuințelor de bloc se 
realizează în cadrul a două tipuri de granturi 
europene: Programul Operațional Regional 
(POR) solicită contribuția locuitorilor, în 
timp ce prin Programul Național de Re-
dresare și Reziliență (PNRR) nu este nevoie 
de coplată. Totuși în cazul reabilitărilor din 
orașul nostru vom solicita în continuare 
coplata locatarilor din două motive.
În primul rând, normativa pentru PNRR, 
care stabilește printre altele și modalitatea 
de calcul al cheltuielilor de reabilitare, a 
fost elaborat la începutul anului 2022. De 
atunci prețul materialelor de construcție 
au crescut drastic, fiind o certitudine faptul 
că vor exista costuri suplimentare față de 
valorile cuprinse în contractele de finanțare. 
Aceste costuri suplimentare vor trebui să 
fie acoperite de către primării, fapt care ar 
putea pune într-o situație dificilă autoritățile 
locale. În cazul municipiului nostru numărul 
mare de reabilitări ar putea chiar să împiedi-
ce continuarea lucrărilor de termoizolare. 
Pe de altă parte nu ar fi etic față de rezi-
denții care și-au plătit deja partea lor din 
lucrări introducerea unui model de finanța-
re fără coplata locatarilor. Considerăm că 
până acum a existat o cooperare exempla-
ră între instituțiile responsabile cu imple-
mentarea acestor proiecte, și intenționăm 
să continuăm pe această cale.

#cardul familii mari
Cardul Familii Mari este valabil și pentru 
activitățile desfășurate la Arena 
„Erőss Zsolt”? 

În prezent arena este administrată de către 
Csíki Sport és Rekreatív SRL, firma subor-
donată primăriei.  Cardul este valabil pentru 
activitățile desfășurate în cadrul instituțiilor 
și companiilor subordonate, deci răspunsul 
este da. Mai multe detalii: primaria@mier-
cureaciuc.ro, telefon 0266-315120/241.

#alfabet secuiesc
3) Putem avea înscrisuri cu alfabet 
secuiesc la intrările în oraș? 

Da, putem. Ar trebui să se facă o distincție 
între un element vizual care promovea-
ză marca orașului și indicatorul oficial cu 
denumirea orașului. Aceasta din urmă este 
reglementată de Codul administrativ, în 
timp ce prima este stabilită de municipali-
tate. În acest caz, orașul își poate exercita 
dreptul de a utiliza pe lângă inscripțiile 
bilingve și alfabetul secuiesc. 

Nu este surprinzător faptul că unul dintre 
cele mai utile aspecte ale numărului mare 
de aplicații smartphone este interme-
dierea locurilor de muncă. Aceasta este 
coloana vertebrală a aplicației denumită 
„Harghita te așteaptă acasă”, care a fost 
lansată recent. Dacă ești în căutarea unor 
aplicații cu adevărat utile, aplicația creată 
în colaborare cu Consiliul Județean Har
ghita este cea mai potrivită pentru tine!

 

P latforma „Harghita te așteaptă acasă” 
nu este una nouă: a fost lansată încă din 
2019 în format web de către Agenția 

de Dezvoltare al Consiliului Județean Harghita. 
(www.haiacasahr.ro). Obiectivul principal al pagi-
nii web a fost promovarea locurilor de muncă, 
dar strategia de operare a paginii a fost influ-
ențată de epidemia de coronavirus și de noile 
tendințe din domeniu. Astfel s-a decis crearea 
unei aplicații smartphone. 

Această aplicație a fost implementată prin 
intermediul proiectului european TalentMag-

net în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare 
Județeană Harghita, fiind lansate pe data de 20 
decembrie 2022 la Odorheiu Secuiesc, în cadrul 
unui eveniment organizat la Harghita Business 
Center. Aceasta poate fi descărcată atât pe 
dispozitivele Android cât și pe iOS.

Până la începutul lunii februarie, 188 de 
companii anunțaseră deja locuri de muncă prin 
intermediul aplicației, iar peste 500 de utilizatori 
au fost interesați de 302 oferte de muncă, 77 de 
persoane fiind deja angajați. Platforma este ușor 
de utilizată: după înregistrare ca utilizator, poți 
căuta conținutul care te interesează. Poți crea un 
cont ca persoană în căutarea unui loc de muncă 
sau ca angajator și poți căuta sau anunța un loc 
de muncă pe baza acestuia. Poți să completezi 
CV-ul într-un mod foarte practic și să urmărești 
cu ușurință locurile de muncă la care ai aplicat.

Aplicația nu se limitează însă la găsirea de 
locuri de muncă: oferă, printre altele, îndrumare 
și sfaturi practice privind înființarea unei afaceri, 
precum și oportunități de formare profesională. 

Harghita te așteaptă acasă! Și pe tine, și pe 
prietenul sau vecinul tău. Te rugăm să distribui 
linkul către aplicație!

Harghita te așteaptă acasă – 
o aplicație pentru 
viitorul nostru
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Continuăm!

A trecut un an de când ați putut răsfoi pentru prima dată 
versiunea reînnoită a publicației Miercurea-Ciuc. Ziarul 
care a devenit mai voluminos și mai bogată în teme, pe un 

format mai mare și colorat se dovedește a fi mai căutat decât prede-
cesorul său, reacțiile cititorilor sunt în mare parte pozitive. Cu toate 
acestea, îi putem vedea neajunsurile și nu excludem posibilitatea 
de a face unele modificări minore în viitorul apropiat pentru a oferi 
populației orașului o publicație și mai bună. 
În acest spirit, solicităm ajutorul cititorilor în două privințe. 
Prima este comanda: puteți trimite „solicitarea” la adresa de e-mail 

press@szereda.ro sau puteți suna la nr. 0266-315120/239. Aveți posi-
bilitatea de a alege să vă fie trimisă pe e-mail sau în cutia poștală. 
Al doilea caz este distribuirea ziarului. În procesul de colectare a 
adreselor poștale am avut câteva cazuri când acestea s-au dovedit a 
fi incomplete, greșite. Din aceste considerente a trebuit să „eliminăm” 
o serie de comenzi. Cunoașterea numelui clientului ar fi de mare ajutor 
în acest caz. Îi rugăm pe cititorii noștri (în special pe cei care locuiesc 
în blocuri) care nu și-au indicat numele la colectarea adreselor să o 
facă ulterior: vă rugăm să ne comunicați numele (așa cum apare pe 
interfon) folosind oricare dintre datele de contact de mai sus!
În cazul e-mailurilor, avem o treabă relativ simplă, deoarece primim o 
notificare despre adresele incorecte 
Vă mulțumim pentru comentarii, vă mulțumim pentru timpul acordat!  

Mesajul lunii

Primarul municipiului Korodi Attila a sem-
nat la București, în decembrie anul tre-
cut, respectiv în ianuarie și februarie a.c., 
contracte de finanțare în valoare totală de 
98,40 milioane de lei prin Planul Național 
de Redresare și Reziliență (PNRR). Cele 
zece proiecte care fac obiectul contrac-
telor de finanțare sunt toate multianuale, 
iar cele mai multe dintre lucrări ar trebui să 
înceapă anul viitor.

Î ncă un grant extern pentru investiții de 
amploare a fost acordat municipiului Mier-
curea-Ciuc: primarul Korodi Attila și ministrul 

Dezvoltării, Cseke Attila, au semnat în ultimele 
săptămâni zece contracte de finanțare, în valoare 
totală de 98,40 de milioane de lei. Subvențiile 
nerambursabile vor finanța, printre altele, renova-
rea clădirilor publice, achiziționarea de autobuze 
electrice, extinderea și renovarea pistelor pentru 
bicicliști.  

Cel mai important proiect este achiziționarea 
de autobuze electrice pentru a deservi regiu-
nea Ciuc. Cele zece vehicule au o valoare totală 
de aproape 31,40 milioane de lei și vor deservi 
locuitorii pe trei trasee circulare în ambele sensuri. 
Traseele planificate sunt: 

1. Miercurea-Ciuc–Delnița–Păuleni-Ciuc–Șoi-
meni–Miercurea Ciuc;

2. Miercurea-Ciuc–Ciceu–Siculeni–Racu–
Gârciu–Văcărești–Mihăileni–Frumoasa–Nicolești–
Miercurea-Ciuc;

3. Miercurea-Ciuc–Leliceni–Misentea–Ban-
cu–Sânmartin–Sânsimion–Sântimbru– 
Sâncrăieni–Miercurea-Ciuc. 

Municipalitatea a atras 36,14 milioane de 
lei pentru renovarea a patru clădiri publice. Mai 

mult de jumătate din această sumă este alocată 
pentru renovarea Primăriei (19,60 milioane de lei). 
7,69 milioane de lei pentru Centrul de Relații cu 
Publicul al Primăriei, 7,32 milioane de lei pentru 
Teatrul Chișinău și 1,55 milioane de lei pentru 
Galeria „Nagy Imre”. 

Tot din fondurile PNRR va fi finanțată elabo-
rarea unui plan urbanistic general și a opt planuri 
urbanistice zonale, precum și achiziționarea a 45 
de stații de încărcare electrică (14,35 milioane de 
lei).

Planul va permite, de asemenea, construirea 
de locuințe pentru tineri cu emisii aproape zero 
(nZEB) (2,51 milioane de lei), renovarea completă 
a blocului de locuințe de pe strada Gál Sándor 

nr. 2-4 (1,02 milioane de lei) și construirea de noi 
piste de biciclete și modernizarea celor existente 
(8,36 milioane de lei). 

În luna februarie, primarul Korodi Attila a 
semnat un alt contract de finanțare - de data 
aceasta cu Ministerul Mediului - pentru crearea 
unui centru de colectare a deșeurilor prin aport 
voluntar (4,55 milioane de lei).

În plus față de cele de mai sus, se așteaptă ca 
alte proiecte de izolare a blocurilor, de gestionare 
a deșeurilor și de management al traficului să fie 
finanțate prin PNRR, iar în cadrul Programului 
„Anghel Saligny” se așteaptă semnarea unui con-
tract de finanțare de 40 de milioane de lei. 

Toate acestea, pe lângă munca asiduă a 
birourilor tehnice ale Primăriei, se datorează și 
implicării și a rolului asumat de către UDMR la 
guvernare.

Vom primi aproape 100 de milioane de lei 
din surse externe

Subiectul investiției
Valoare finanțare 
nerambursabilă 
(lei, TVA inclus)

Achiziții autobuze electrice 31.398.949,68

PUG, PUZ, stații de încărcare 14.357.989,86

Primăria 19.603.924,19

Centrul de Relații cu Publicul 7.698.137,95

Clădirea Teatrului „Csíki Játék-
szín” 7.320.173,04

Galeria „Nagy Imre” 1.552.373,44

Piste pentru biciclete 8.369.050,27

Locuințe pentru tineri 2.518.658,54

Reabilitarea blocului Gál Sándor 
nr. 2–4 1.023.429,33

Centru de colectare a deșeu-
rilor prin aport voluntar 4.558.785,28

Total 98.401.471,58
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Seria măsurilor de rebranding al munici-
piului pentru ai conferi o identitate unică 
continuă întrun mod spectaculos: serviciul 
de urbanism lansează un concurs de soluții 
pentru standardizarea signalisticii de la intră-
rile în oraș. Concursul, dotat cu un premiu în 
bani, începe pe 20 februarie și se încheie la 
sfârșitul lunii iunie. Cele mai creative și feza-
bile structuri – sau combinații de structuri – 
vor decora cele șapte intrări în oraș.

I ntrările în municipiul Miercurea-Ciuc fie au 
doar elemente de întâmpinare din perioada 
comunistă (cum ar fi „monumentul” fostei 

fabrici de tractoare din direcția Ciba), fie nu au 
nici un element decorativ. Dar modalitatea în 
care sunt întâmpinați vizitatorii și rezidenții este 
o parte integrantă a imaginii unui oraș. Noile 
indicatoare cu denumiri de străzi contribuie la 
consolidarea identității municipiului, iar concursul 
pentru amenajarea intrărilor în oraș, bazat pe 
regulamentul aprobat prin Hotărârea nr. 23/2023, 
vizează același obiectiv.

Concursul va fi anunțat pe 20 februarie. Cei 
interesați pot depune cererile până la 6 martie 
și pot trimite ideile lor până la începutul lunii 
iunie. Rezultatele vor fi anunțate pe 26 iunie. Pot 
participa la concurs persoane fizice-în mod indi-
vidual sau în echipe, și persoane juridice. Singura 
condiție pentru componența echipelor este că 
trebuie să aibă cel puțin un arhitect cu drept de 
semnătură, membru al Ordinului Arhitecților din 
România sau al unor organizații la nivel internați-
onal. O echipă poate să depună mai multe soluții 
sau propuneri. 

Participanții vor avea ocazia să viziteze în 
mod organizat cele șapte amplasamente: intrările 
dinspre Ciba (DN 13A), Ciceu (E 578), Frumoa-
sa (DN 12A), Păuleni-Ciuc (DC 4), Șoimeni (DJ 
123E), Leliceni (DJ 123B) și Sâncrăieni (E 578).

Structurile pot fi amplasate pe o suprafață 
maximă de 2 x 2 metri, cu o înălțime maximă de 
4 metri. Acestea nu pot utiliza energie electrică. 
Pe lângă limbile maghiară și română, locuitorii și 
vizitatorii vor fi salutați și cu inscripții în alfabetul 
secuiesc. Aceste instalații de bun venit NU înlo-
cuiesc indicatoarele oficiale cu denumiri bilingve!

Cea mai bună lucrare va fi premiată cu 
15.000 de lei, premii în bani fiind distribuite 
și pentru locurile doi și trei, precum și pentru 
două mențiuni. 

Detaliile concursului sunt prezentate în regu-
lamentul și tema concursului de soluții, ambele 
anexate la Hotărârea consiliului local nr. 23/2023, 
și vor fi republicate pe site-ul www.miercureaciuc.
ro și pe paginile de Facebook ale Primăriei după 
anunțarea concursului. Propunerile de design vor 
fi evaluate de un juriu format din șapte membri. 
Cel mai bun sau cele mai bune idei vor fi imple-
mentate de către Primărie în perioada urmă-
toare, după ce vor fi luate măsurile urbanistice 
necesare.

Ne pregătim să standardizăm intrările în oraș

Î n locul Patinoarului „Vákár Lajos”, clădire sportivă emblematică din Miercu-
rea-Ciuc, în 1930 era un teren de fotbal. Construcția patinoarului artificial 
a fost cerută de publicul iubitor de sport. S-a considerat că venise timpul 

ca orașul să aibă un patinoar acoperit, creând astfel posibilitatea ca sezonul de 
hochei pe gheață și patinaj, care era popular printre locuitorii din Ciuc, să nu se mai 
limiteze la sezonul de iarnă. Construcția patinoarului acoperit a început în 1968. 
Pentru a accelera lucrările de construcție, locuitorii din oraș și-au oferit ajutorul în 
mod voluntar. Roadele acestui efort comun s-au văzut: construcția a fost finali-
zată în doi ani, baza sportivă putând găzdui 2.000 de suporteri, și a fost dotată 
cu săli de sport, birouri și, bineînțeles, un patinoar de 60x30 de metri. Patinoarul 
artificial a fost inaugurat la 27 ianuarie 1971, iar 28 de ani mai târziu, la 16 ianuarie 
1999, a fost botezat în cinstea lui Vákár Lajos, un jucător și antrenor remarcabil al 
orașului nostru.

Sursa: Vofkori György: Csíkszereda és Csíksomlyó képes története – 
Typografika, Békéscsaba, 2007 (164. oldal)

Vofkori László: Székelyföldi útikönyv 2. – Cartographia, Budapest, 1998 (19. oldal)
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Așteptăm gazdele 
la Primărie înaintea 
depunerii cererii de 
finanțare APIA!
Persoanele fizice și juridice care cresc animale 
sau dețin terenuri agricole pe teritoriul munici-
piului MiercureaCiuc se pot înscrie în Registrul 
Agricol până la 1 martie. Pe de o parte, fermierii 
(atât proprietarii, cât și chiriașii) sunt obligați 
prin lege să se înregistreze, iar pe de altă parte, 
înregistrarea este o condiție pentru a solicita 
subvenții APIA.

L egea nr. 98/2009 obligă agricultorii și crescătorii 
de animale să se înregistreze sau să își actuali-
zeze anual datele în Registrul Agricol. Acest 

lucru este deosebit de important în cazurile în care di-
mensiunea terenului agricol sau numărul de animale s-a 
modificat. Actualizarea registrului este, de asemenea, o 
condiție prealabilă în cazul cererilor de subvenții APIA.

Fermierii sunt așteptați la biroul nr. 43 al Primăriei 
Municipiului Miercurea-Ciuc (Piața Cetății nr. 1) în zilele 
de marți și joi, între orele 9.00–13.00 și 14.00–16.00, până 
la data de 1 martie. Pentru mai multe informații, sunați 
la 0266-315120/243 sau 0735-209469, sau trimiteți un 
e-mail la adresa mezogazdasag@szereda.ro.

Premiatul 
Pro Urbe al lunii

Lányi Szabolcs
inginer chimist, profesor universitar
18 februarie 1946

S -a născut în Gurghiu (județul Mureș) și a copilărit în Târgu Mureș. Încă din 
școala primară era „pasionat de chimie” și a decis să devină chimist. Astfel 
după absolvirea liceului (1963) a decis să meargă în capitală. În 1968 a 

absolvit Institutul Politehnic Bucuresti, Facultatea de Chimie Industrială, iar în calitate 
de cel mai bun student al promoției, a fost acceptat ca asistent la Universitatea Poli-
tehnica, Catedra de Tehnologie Chimică Anorganică și Protecția Mediului. 

A fost membru fondator al Uniunii Democrate Maghiare din România. (UDMR) 
După schimbările din 1989, a fost consilier la Ministerul Mediului Apelor și Pro-

tecției Mediului, secretar de stat la Ministerul Industriei și Comerțului , după care a 
devenit președinte al Agenției Naționale pentru Știință Tehnologie și Inovare.

În 2001 a fost invitat să participe la fondarea Universității din Miercurea-Ciuc, o ofertă 
pe care o consideră cadoul vieții sale. La începutul anilor 2000, s-a mutat împreună cu 
familia la Miercurea-Ciuc și a devenit unul dintre principalii promotori al înființării Facultății 
din Miercurea-Ciuc din cadrul Universității Sapientia, unde a devenit decan fondator, apoi 
șef de catedră, director de cercetare și director de studii doctorale. 

A publicat peste 250 de lucrări științifice și mai mult de 80 de produse tehnice, inclusiv 
șapte procese brevetate la nivel internațional. La nivel național a fost implicat în calitate de 
conducător de cercetare în 18 proiecte de cercetare premiate în cadrul diferitelor competi-
ții. De asemenea, a implicat companii din Ținutul Secuiesc în cercetarea științifică.

În opinia sa, un educator poate urma una dintre cele două căi: să predea ceea ce 
a învățat din cărți sau să predea cu ceea ce se ocupă în fiecare zi. Acesta din urmă 
este cel autentic. 

Numele său este asociat cu înființarea și funcționarea Centrului de Cercetare în 
Biochimie și Biotehnologie (BIBIRC) la Universitatea Sapientia în 2006 și cu înființa-
rea primului institut independent de cercetare în biotehnologie și biochimie (CEBIO) 
în Șumuleu Ciuc în 2014.

Profesor emerit al Universității din 2016.
În 2003, a fost distins cu Premiul Pro Urbe din partea primarului orașului Miercu-

rea-Ciuc. 

Sursa:
Daczó Katalin: Születésnapi beszélgetés dr. Lányi Szabolccsal – Főnöknek lenni: elvé-
gzendő feladat (Hargita Népe, 2 martie 2016)
Politika és oktatás – interjú dr. Lányi Szabolcs egyetemi tanárral (TVR1 Emisunea în 
limba maghiară, 20 ianuarie 2020)
Wikipedia



6

Focus

Două treimi din buget pentru 
dezvoltare
Consiliul Local al municipiului MiercureaCiuc a votat bugetul orașului pen-
tru anul 2023 în cadrul ședinței extraordinare în 2 februarie. Din cele 392,39 
milioane de lei, 66% (258,22 milioane de lei) vor fi utilizați pentru dezvoltare, în 
timp ce restul de 134,17 milioane de lei vor acoperi cheltuielile de funcționare. 
Ponderea ridicată, fără precedent în anii precedenți, se datorează fondurilor 
UE: în acest an, investițiile din cadrul proiectului de mobilitate urmează să atin-
gă un nivel maxim și vor fi lansate alte proiecte de mare valoare.

C a și anul trecut, consiliul municipal a adoptat bugetul orașului în luna februarie.
„Începem anul 2023 cu un buget solid. De la începutul mandatului nostru 

am cheltuit deja aproape 114,5 milioane de lei pentru investiții, iar cu economii la 
secțiunea de funcționare de aproape 83 de milioane de lei în doi ani și jumătate, rămânem 
în echilibru. Am preluat administrarea orașului cu economii la investiții de 40 de milioane de 
lei, iar economiile de funcționare, împreună cu diversele cofinanțări de proiecte, au făcut ca 
acum să avem o rezervă de investiții de 70,8 milioane de lei. Acest lucru va fi foarte necesar, 
pentru că noi punem în aplicare dezvoltări uriașe, iar cele pe care le pregătim sunt de ace-
eași amploare. În fiecare an sprijinim cu sume tot mai mari educația, cultura, sportul, bisericile 
și încercăm să fim parteneri în toate proiectele sociale și comunitare utile”, a declarat prima-
rul Korodi Attila în cadrul ședinței Consiliului Local.

În ceea ce privește sursele de venit, valoarea veniturilor din impozitul pe venitul persoa-
nelor fizice ar urma să ajungă la 85 de milioane de lei, în creștere cu 11 milioane de lei față de 
anul trecut, în timp ce suma din rambursări de TVA a crescut cu 38,8%, până la 21,84 milioane 
de lei. Fondurile europene se ridică la 136,64 milioane de lei, cele de stat la 39,5 milioane de 
lei, iar în buget sunt incluse și contribuțiile locatarilor din blocurile care urmează să fie izolate 
termic – o sumă care depășește 11 milioane de lei.

Sprijinul pentru cultură și sport a crescut de asemenea, acesta din urmă fiind stimulat 
în mare parte de o subvenție de 3,3 milioane de lei pentru Csíki Sport és Rekreatív SRL. 
Sprijinul financiar pentru biserici a crescut de la 750.000 de lei la 1 milion de lei, iar datorită 
eficientizării lucrărilor de întreținere a drumurilor, suma alocată la acest capitol a crescut și ea 
de la nivelul record de anul trecut, de 6,8 milioane de lei, la 8,6 milioane de lei în acest an.

Acest buget reflectă deja implicațiile financiare ale unor dezvoltări de amploare în anii 
următori: sunt reflectate și sumele contractelor de finanțare semnate în cadrul Planului Nați-
onal de Redresare și Reziliență și al Programului Anghel Saligny.
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Consiliul Local al Municipiului Miercu-
rea-Ciuc s-a întrunit în ședință ordi-
nară pe data de 27 ianuarie 2023, iar 
în ședință extraordinară pe data de 9 
ianuarie. Hotărârile din ianuarie 2023 
sunt următoarele:

 � Hotărârea nr. 1
pentru abrogarea Hotărârii nr. 214/2022 privind 
aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare 
Urbană al Municipiului Miercurea-Ciuc pre-
cum și a zonei Urbane Funcționale aferente, 
varianta română și maghiară pentru perioada 
2021–2030, cu modificările și completările 
ulterioare

 � Hotărârea nr. 2
privind aprobarea Strategiei Integrate de Dez-
voltare Urbană al Municipiului Miercurea-Ciuc 
precum și a zonei Urbane Funcționale aferente 
pentru perioada 2021–2030

 � Hotărârea nr. 3
privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană 
Durabilă al Municipiului Miercurea-Ciuc precum 
și a zonei Urbane Funcționale aferente pentru 
perioada 2021–2030

 � Hotărârea nr. 4
privind aprobarea utilizării excedentului din anii 
precedenți al Municipiului Miercurea-Ciuc în anul 
2023

 � Hotărârea nr. 5
privind emiterea deciziei de expropriere a 
tuturor imobilelor care constituie coridorul 
de expropriere a lucrării de utilitate publică 
„Reabilitare strada Câmpul Mare din municipiul 
Miercurea-Ciuc” 

 � Hotărârea nr. 6
privind alegerea președintelui de ședință al Con-
siliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, pentru 
lunile februarie, martie, aprilie 2023, respectiv 
locțiitorului acestuia

 � Hotărârea nr. 7
privind aprobarea atribuirii în folosință a terenului 
aferent locuinței, în favoarea persoanelor care 
au cumpărat apartamente construite din fondul 
locativ de stat

Hotărârile
Consiliului
Local

 � Hotărârea nr. 8
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. 9
privind aprobarea închirierii prin licitație a unui 
spațiu excedentar disponibil din cadrul unități-
lor de învățământ preuniversitare de stat, care 
dețin în administrare bunuri imobile, proprietatea 
Municipiului Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 10
privind aprobarea prelungirii termenului Contrac-
tului de comodat nr. 55/2013, încheiat cu Oficiul 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Harghita

 � Hotărârea nr. 11
privind aprobarea completării Anexei Contrac-
tului de delegare a gestiunii serviciului public de 
alimentare cu energie termică Miercurea-Ciuc nr. 
526/2013 încheiat cu Goscom SA, aprobat prin 
Hotărârea nr. 159/2013

 � Hotărârea nr. 12
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 
5/2023 privind emiterea deciziei de exproprie-
re a tuturor imobilelor care constituie coridorul 
de expropriere a lucrării de utilitate publică 
„Reabilitare strada Câmpul Mare din municipiul 
Miercurea-Ciuc” 

 � Hotărârea nr. 13
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 
107/2022 privind aprobarea solicitării trecerii 
unui imobil din domeniul public al statului din 
administrarea Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii, şi din concesiunea CNCF CFR 
SA în domeniul public al UAT Miercurea-Ciuc 
şi în administrarea Consiliului Local Municipal 
Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 14
privind acceptarea unor declarații de renunțare la 
dreptul de proprietate din partea unor persoane 
fizice/juridice în calitate de proprietari

 � Hotărârea nr. 15
privind aprobarea analizei stadiului de înscriere 
a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul IV 
(octombrie–decembrie) al anului 2022

 Hotărârea nr. 16
privind modificarea Hotărârii nr. 211/2019 pentru 
aprobarea Regulamentului privind creșterea, 
întreținerea, controlul reproducerii și preveni-
rea abandonului câinilor și pisicilor în municipiul 
Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 17
privind mandatarea reprezentanților legali ai Mu-
nicipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Hargi-
ta Víz” Egyesület, pentru aprobarea reactualizării 
Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomuni-
tară „Hargita Víz” Egyesület

 � Hotărârea nr. 18
privind stabilirea nivelului contribuției comuni-
tății locale la finanțarea activității de protecție a 
copilului

 � Hotărârea nr. 19
privind stabilirea nivelului contribuției comunității 
locale la finanțarea activității de asistență socială 
a persoanelor adulte instituționalizate 
 

 � Hotărârea nr. 20
privind aprobarea rețelei școlare pentru anul șco-
lar 2023–2024 în Municipiul Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 21
privind aprobarea Strategiei de tarifare pentru 
serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, 
aferentă planului de afaceri și a strategiei privind 
redevența, în conformitate cu prevederile Avizu-
lui ANRSC nr. 966508/12.12.2022

 � Hotărârea nr. 22
privind elaborare PUZ în scopul construirii locuin-
țe individuale și semicolective

 � Hotărârea nr. 23
privind aprobarea regulamentului și a temei de 
proiectare în scopul organizării concursului de 
soluții „Intrări în oraș”

 � Hotărârea nr. 24
privind aprobarea prelungirii Contractelor de 
concesiune nr. 28/2000 și nr. 29/2000

 � Hotărârea nr. 25
privind aprobarea prelungirii contractelor de în-
chiriere și actualizării anuale a cuantumului chiriei 
la locuințele construite de către ANL
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Flowchart

L egislația a devenit mult mai strictă în ultimii ani. Pe lângă 
o creștere semnificativă a amenzilor care pot fi aplicate, 
costurile clarificării situației sunt mult mai mari. Con-

strucția fără autorizație este acum un risc uriaș!
Fiecare casă de locuit și anexă construită ilegal reprezintă un 

caz unic. Conducerea municipiului, care 
se află în funcție de mai bine de doi ani, 
are ca obiectiv consolidarea disciplinei 
în construcții, dar și rezolvarea vechi-
lor probleme. Legea oferă o soluție la 
această problemă, permițând autorizarea 
lucrărilor executate. În ultimii doi ani, în 
Miercurea-Ciuc au fost înregistrate 46 de 
solicitări de acest gen. 

Care este modalitatea de a face 
acest lucru? Procesul depinde de faptul 
că data de finalizare a construcției: clădi-
rea a fost executată construită în ultimii 3 
ani sau mai de mult. 

Punctul de plecare în acest proces 
este clar: orice construcție fără autoriza-
ție constituie o infracțiune și se pedep-

sește ca atare. Infracțiunea se prescrie în termen de 3 ani. Actul 
de încălcare este constatată de către Serviciul de amenajarea 
teritoriului și urbanism într-un proces-verbal, indiferent de data 
la care a fost construită clădirea. 

În cazul în care proprietarul nu poate dovedi că imobilul are 
o vechime mai mare de trei ani, acesta va trebui să treacă prin-
tr-un proces de post-aprobare cu certificat de urbanism, plan, 
avize, autorizație de construcție și va fi necesară și efectuarea 
unei expertize. În același timp trebuie plătit o amendă. Trebuie 
menționat faptul că fotografiile nemanipulate, documentele sau 
martorii sunt considerate dovezi. Iar o înregistrare aeriană (orto-
fotoplan) de înaltă rezoluție a orașului va filtra orice „înșelăciune”.  

După trei ani, în conformitate cu articolul 37 din Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se 
poate trece la înscrierea directă în cartea funciară. Această pro-
cedură nu atrage după sine nici-o sancțiune. Pentru autorizarea 
lucrărilor executate, primul document necesar este certifica-
tul de urbanism, pentru care solicitantul trebuie să prezinte o 
cerere, un extras recent de carte funciară, un extras cadastral, 
copie de carte de identitate, o copie a certificatului de înregis-
trare a societății,după caz, și dovada plății taxei. În certificatul de 
urbanism se va solicita în următoarea etapă expertiza și releveul. 

Următorul pas este solicitarea certifi-
catului de atestare al imobilului. Docu-
mente necesare: extras recent de car-
te funciară, copie a cărții de identitate, 
documentație topo-cadastrală (Plan 
de Amplasament și Delimitare – PAD) 
și dovada plății taxei. Acest certificat 
este o condiție prealabilă pentru actu-
alizarea cărții funciare.

Lista experților tehnici autorizați 
și datele de contact ale acestora sunt 
disponibile pe site-ul web al Ministeru-
lui Dezvoltării. 

În ultimii ani în Miercurea-Ciuc a 
crescut rigoarea și consecvența în 
controlul construcțiilor, fiind vorba 
despre amenzi și despre deschiderea 
față de corigarea situațiilor neclare. 
Oricine se află în această situație ar 
trebui să se adreseze fără resenti-
mente Serviciului de urbanism: dacă 
proprietatea Dumneavoastră constru-
ită fără autorizație respectă reglemen-
tările urbanistice, neconformitatea 
poate fi remediată – lent și cu costuri 
suplimentare considerabile. Acest 
lucru nu se aplică, desigur, clădirilor 
care nu au fost construite în conformi-
tate cu reglementările urbanistice în 
vigoare.

Un fenomen care se regăsește 
în toată țara este tipic și pentru 
Miercurea-Ciuc: o zonă a orașului a 
fost supusă unui proces de dez-
voltare în pofida lipsei autorizațiilor 
de construcție. În aceste cazuri din 
punct de vedere urbanistic nu este 
totul: în ultimii ani au avut loc relaxări 
importante în procesul administrativ. 
Cadrul juridic permite o clarificare 
relativ simplă, fiind în același timp 
mai strict cu cei care continuă să 
construiască ilegal.

Clădire existentă care nu are autorizație de construcție – 
ce se poate face pentru a clarifica situația?

– Doar o căsuță de vară, pe fâneața moștenită de la bunicu’. Am făcut câteva modificări pe ici pe colo... Am avea nevoie 
de autorizație de construire? Ce este Natura2000?

CARICATURĂ DE HORVÁTH SZEKERES ISTVÁN
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S-a deschis un centru 
sportiv unic

Centrul sportiv realizat de către Clubul 
RideMore, susținut de Primăria orașului și 
sprijinit de Agenția Națională de Turism 
al Ungariei și de Guvernul Ungariei, se 
adresează unei noi generații de sportivi care 
văd sporturile extreme ca pe o provocare. 
RideMore Center dispune de un skate park, 
un panou de cățărare, trambuline, o zonă 
de ninja warrior - toate condițiile pentru 
practicarea sporturilor care necesită coor-
donare în aer. Există, de asemenea, o sală 
de crossfit și yoga și cinci camere de cazare 
pentru a găzdui 20 de persoane care se 
antrenează în centru.

Cetatea „Mikó”
 în lumini festive
Continuând o inițiativă începută anul 

trecut, fațada Cetății „Mikó” a fost iluminată 
în culorile steagului secuiesc în memoria Si-
culicidiumului. Comemorarea tăcută a atras 
mulțimea în Piața Cetății.

Performanță exemplară în 
prima misiune a pompierilor 
din Harghita-Băi 

Au izbucnit flăcări într-un bloc de locuințe 
din Harghita-Băi  din cauza unui incendiu 
provocat intenționat. Datorită intervenției 
rapide a noii echipe de pompieri voluntari din 
Harghita-Băi , nou înființată, flăcările nu s-au 
extins. Voluntarii – fiind la prima lor inter-
venție – stăpâniseră deja incendiul înainte 
ca pompierii profesioniști să ajungă la fața 
locului. Munca lor a fost apreciată nu doar cu 
o diplomă, ci și cu donații de echipamente 
din partea Primăriei pe 6 februarie.

Consultare cu 
reprezentanții cultelor

Reprezentanții parohiilor au prezentat o 
serie de noi idei de investiții în timpul unei 
întâlniri cu edilii orașului. Pentru a asigura o 
cooperare fără probleme, municipalitatea va 
sprijini bisericile cu 1 milion de lei. 

Film documentar despre 
călătoria în Dubai al 
Ansamblului Secuiesc

Ansamblul Național Secuiesc Harghita a 
reprezentat România la Expoziția Mondială 
2022 din Dubai și, în același timp, a cres-
cut reputația orașului nostru. Katyi Antal 
a regizat un documentar despre această 
călătorie, intitulat Visul deșertului, care a 
fost prezentat publicului în Cinematograful 
Csíki Mozi.

Se formează fanfara din 
Miercurea-Ciuc 

Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc 
îi invită pe copii din oraș să participe la 
formarea Fanfarei din Miercurea-Ciuc sub 
conducerea lui Both Béla. Sunt așteptați 
atât începători, cât și cei avansați, înscrie-
rea se poate face prin numărul de telefon 
0742–675 820.

A doua etapă a unei 
misiuni nobile

Continuarea romanului Nobile Officium al 
d-nei Oláh-Gál Elvira a fost prezentată în 
sala festivă a Casei Lázár. În Nobile Offi-
cium II, puteți citi interviuri mai detaliate 
cu descendenți unor familii istorice din 
Transilvania.

Autobuzul de schi a pornit 
din nou la drum!

Condițiile de zăpadă erau departe de a fi 
ideale, dar era deja justificată repornirea ski 
bus-ului, astfel că liniile care leagă Mier-
curea-Ciuc de Hargita-Băi au început să 
funcționeze în weekend. Prețul unui bilet 
este de 7 lei, iar prețul unui bilet dus-întors 
este de 12 lei.

Stația temporară de 
auto buz își va continua 
activitatea, dar fără servicii 
conexe

În urma unei decizii a Comisariatului Jude-
țean pentru Protecția Consumatorilor, con-
tainerele care serveau drept săli de aștep-
tare și birouri au fost scoase din autogara 
provizorie. Cu toate acestea, autobuzele vor 
continua să oprească la locul public situat 
vizavi de magazinul de bricolaj. Pentru a de-
servi cât mai eficient publicul călător, Csíki 
Trans SRL a lansat un serviciu de asistență 
telefonică pentru clienți: la apelurile privind 
serviciile de transport cu autobuzul rural 
se răspunde 24 de ore din 24, de luni până 
duminică, la numerele de telefon 0372–155 
955 și 0736–004 343, iar întrebările privind 
serviciile locale pot fi adresate între orele 
6 - 21, de luni până vineri, la numerele de 
telefon 0266–311 322, 0749–091 524.

Miercurea-Ciuc se 
dezvoltă!

Mai multe contracte de finanțare în valoa-
re de 48 milioane de lei au fost semnate 
la București de către primarul Korodi 
Attila și ministrul dezvoltării, Cseke Attila, 
Contractele se referă la reabilitarea unor 
clădiri publice și al unui bloc de locuințe, 
respectiv construirea și modernizarea 
pistelor de biciclete, precum și construirea 
locuințelor pentru tineri. Mai multe detalii 
despre proiectele finanțate de PNRR pe 
pagina a 3-a.

A sosit iarna!

Sfârșitul lunii ianuarie a adus iarna 
mult așteptată, Miercurea-Ciuc fiind aco-
perită cu un strat consistent de zăpadă. 
Informațiile actuale despre starea drumu-
rilor sunt publicate pe paginile Facebook 
ale Primăriei (și în principal a viceprimaru-
lui Bors Béla).
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Cronică

Ce s-a întâmplat în oraș în luna ianuarie?
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Din registrul stării civile

Incze Ernest
Tankó Sándor
László Pál
Lampi Petru
Becze Terézia
Bors Laszlo
Lászlo Sándor
Czintos Nicolae-Zoltan
Kacso Károly
Antal Ladislau
Benedek Emeric

Hella Anna
Benedek Antal
Ötvös Lajos 
Nistor Mihály
Orbán Magdalena
Salamon István
Bene Iosif 
Kristó Zsolt
Sikó Eliza
Balázs Ecaterina
Tinca Valeria

Kis Margit
Kristály Rozalia-Gabriela
Török Maria
Nagy Margareta
Căpraru Angelica
Simon Gheorghe-Joan
Szőcs Varvara
Gáspár Margit
Andre Terezia 

Jánosi Árpád-Péter
Rostas Ervin-Szilveszter
Tankó Áron-Márk
Barcsa István-Lajos
Bakó András
Ábrahám Krisztián-Péter
Ferencz Vince

Szakács Benedek
Hanesz Nándor-Örs
Nagy Eszter
Gábor Emma
Szőcs Lara
Crăciun Ioan
Szanto Krisztián-Haris

Gaál Ádám
Illyés Mátyás
Lőrinczi Krisztián
Baricz Nándor
Barabás Tamara
Ferariu Kevin-Florian
Haynal Domokos-Pál

Gáspár Eliza
Szabó Anna-Júlia
Nagy Dorottya
Gábor Dániel
Szabó Bálint
Antal Tatiana
Dénes Odett 

Ambrus Krisztián
Oltean Gherasim
Csúcs Gergely
Toth Gréta
János Mátyás
Szőcs Áron

Küsmödi Csongor – Csata Melinda
Tőke Szabolcs – László Éva

Berszán-Márkos Zsolt – Szabó Csilla
Tușa István – Gerczuj Veronka

Ghencea Paul-Ionuț – Cochior-Tamaș Andreea
Marcus Emil-Leon – Marcus Emma

Miklós Sándor – Szilveszter Szidónia
Mikó László – Kopacz Réka-Orsolya

DECESE

31

CĂSĂTORII
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FETE BĂIEȚI
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