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#locuri de parcare
Vor fi mai multe sau mai puține locuri de 
parcare după reabilitarea Pieței Gál Sándor? 

Cu siguranță vor fi mai multe. Actuala 
suprafață în formă de cerc, folosit ca 
parcare va deveni dreptunghiulară, cu 
pavaj asfaltic și cu 72 locuri de parcare. În 
prezent numărul automobilelor care pot 
parca în zonă este mult mai mic. În zona 
reabilitată va exista și o toaletă publică 
automatizată.  

#barieră
Poate fi dotat cartierul Goga cu un
sistem de acces cu bariere pentru riverani? 

Nu. Orașul este deja în criză de locuri de 
parcare. Conform planurilor noastre intro-
ducerea unui sistem de parcare cu plată 
în oraș va rezolva parțial această proble-
mă. Abonamentele de parcare vor varia în 
funcție de zona rezidențială. Astfel doar 
riveranii vor putea parca lângă blocurile 
de locuit. 

#măsuri de precauție
Cum pot afla cetățenii ce trebuie să facă 
în cazul unui dezastru natural, cum ar fi 
seria de cutremure din Turcia?

Toți elevii participă în mod regulat la 
exerciții , în timp ce cetățenii la locul lor 
de muncă sunt informați periodic despre 
ce trebuie să facă în cazul unei situații de 
urgență. În cazul în care aceasta este doar 
teorie și nu practică, ar trebui neapărat 
să consultați platforma națională fiipre-
gătit.ro, disponibilă și pe site-ul Primăriei 
Municipiului Miercurea-Ciuc, la secțiunea 
Linkuri utile. Aici puteți afla în detaliu ce 
trebuie să faceți.

Site-ul www.ghiseul.ro a fost prezentat în 
detaliu anul trecut. Portalul pentru plata 
online al impozitelor locale și a diverselor 
taxe a avut un progres important, însă 
în ultimul timp s-a dovedit inadecvat nu 
numai din punct de vedere al vizualității, 
ci și al funcționalității. Reîmprospătarea 
imaginii vizuale este un detaliu minor. 
Adevăratul pas înainte a fost lansarea 
aplicației pentru smartphone, care a avut 
loc în luna ianuarie al acestui an. Poate că 
nu ne face mai fericiți în ceea ce priveș-
te plata impozitelor, dar cu siguranță o 
face mai ușoară. Iar dacă o facem până 
la 31 martie, vom beneficia de obișnuita 
reducere de 10%!

M inisterul Cercetării, Inovării și Digi-
talizării și Autoritatea pentru Digita-
lizarea României au lansat aplicația 

pentru smartphone Ghiseul.ro pe 26 ianuarie. 
Aplicația se bazează pe structura interfaței 
web, al cărei design a fost reînnoit, dar își oferă 
serviciile într-un mod mai transparent și mai 
practic. În prezent, aceasta are peste 50.000 de 
descărcări pentru Android și iOS. 

Dacă aveți deja cont pe www.ghiseul.ro este 
suficient să vă conectați în aplicație folosind nu-
mele de utilizator și parola existentă. Puteți chiar 
configura o autentificare prin amprentă digitală. 
Aplicația vă va arăta toate plățile pe care le-ați 
efectuat pe site în anii anteriori.

Plata fără înregistrare este, de asemenea, 
disponibilă prin această aplicație.

Și în cazul aplicației înregistrarea este con-
diționată de furnizarea CNP-ului. Odată logat, 
puteți viziona portofelul personal (Portofoliul 
meu). Aici sunt oferite localitățile către care 

contribuabilul poate avea datorii publice (cu 
condiția ca orașul/comuna să fie partenera ser-
viciului a ghiseul.ro), posibilitatea de a face plăți 
către ANAF și posibilitatea de a achita amenzi.

Taxele locale pot fi rambursate în cadrul pri-
mei opțiuni. Dacă dați click pe localitatea dorită, 
veți obține o listă cu diferitele tipuri de impozite 
(pe locuință, teren și auto) și puteți achita ime-
diat întreaga sumă sau o puteți plăti în rate. În 
același mod, vă puteți plăti foarte ușor obligațiile 
fiscale spre ANAF din meniul corespunzător, și 
amenzile (de circulație, contravenționale și de 
poliție locală), chiar și în numele altor persoane 
(veți avea nevoie de procesul-verbal al amenzii).

Amenzile se pot achita cu ușurință din meniul 
Plăți, dar puteți plăti imediat și taxele de pașa-
port, de permis de conducere și de înmatriculare. 
Aplicația oferă și posibilitatea de a efectua și alte 
tipuri de plăți. În cazul județului Harghita, puteți 
achita anumite taxe ale consiliului județean și ale 
Inspectoratului Județean în Construcții Harghita, 
în timp ce pentru Miercurea-Ciuc (prin opțiunea 
Impozite și taxe locale) puteți plăti online peste 
douăzeci de tipuri de taxe.

După cum s-a menționat deja, toate plățile 
anterioare pot fi urmărite în meniul Istoric. În 
meniul Profil vă puteți modifica preferințele per-
sonale, iar în meniul Mai multe puteți vedea lista 
instituțiilor înrolate și tot aici găsiți și secțiunea 
Întrebări frecvente. 

Vă reamintim că în cazul achitării impozite-
lor locale pentru întregul an până la data de 31 
martie, veți beneficia de o bonificație de 10%. 
Aplicația ghiseul.ro reține automat valoarea 
reducerii și vă trimite pe e-mail și dovada plății.

În Miercurea-Ciuc în ultimii trei ani numă-
rul de plăți efectuate prin ghiseul.ro a arătat o 
creștere constantă: în 2020 au fost 1.862 de plăți 
efectuate prin intermediul platformei online, în 
2021 au fost 2.925, iar în 2022 s-au efectuat în 
total 4.561.

Precizare
În numărul 1/2023 al publicației noastre am 
folosit o formulare referitoare la pavilionul 
de apă potabilă din Parcul Central, care ar 
putea fi interpretată în sensul că realizarea 
întârzie din vina proiectantului. Precizăm 
faptul că Primăria a autorizat o investiție 
privată care a necesitat o modificare a 
planului pavilionului. Condițiile meteoro-
logice nepotrivite din ultima perioadă nu 
au permis finalizarea lucrărilor. Construcția 
pavilionului va fi reluată în primăvară. Între 
timp, prefabricarea elementelor structurale 
avansează în atelier. Ne cerem scuze față 
de cei afectați!

Q&A Digi-CiucQ&A Digi-Ciuc
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Consiliul Local al Municipiului Miercu-
rea-Ciuc a aprobat și în acest an 500.000 
de lei pentru bugetarea participativă: 
această sumă va fi cheltuită pentru im-
plementarea proiectelor civice care vor fi 
cele mai populare în urma concursului de 
proiecte. Acestea pot fi depuse în șase 
categorii diferite, termenul de depunere 
fiind de 15 martie.

A nul trecut bugetarea participativă a fost 
o noutate și un succes deplin. Concur-
sul a fost lansat și în acest an, deoarece 

suntem în continuare interesați să aflăm ce ar dori 
să schimbe și să îmbunătățească locutorii orașului în 
cartierul lor sau care ar fi probleme generale care îi 
afectează. Ediția din acest an a fost anunțat în data 
de 16 februarie în cadrul unei conferințe de presă de 
către primarul Korodi Attila respectiv viceprimarul 
Sógor Enikő, membru în comisia de evaluare.

Primarul municipiului a detaliat cele mai 
importante aspecte ale concursului din acest 
an. Bugetul este același ca cel de anul trecut, 
adică 500 mii lei. La apel se poate înscrie orice 
persoană cu vârsta de peste 18 ani, și cu domiciliul 
în Miercurea-Ciuc. Ideile pot veni de la cetățeni 
ai orașului (individual sau în echipe), dar și de la 
ONG-uri, cluburi sportive și entități comerciale.

Cele șase categorii folosite anul trecut nu au 
fost modificate:

 → promenade, trotuare și zone pietonale;
 → mobilitate, accesibilitate și transport 

sigur
 → spații verzi și locuri de joacă;
 → spații publice;
 → sport, educație și infrastructură culturală;
 → oraș digital.

Viceprimarul Enikő Sógor, în calitatea sa de 
membru al comisiei, a evidențiat câteva aspec-

te bazate pe experiența de anul trecut. Este 
important ca propunerile de proiecte depuse să 
servească un scop de interes public. Proiectele 
nu ar trebui să include terenuri private și nici 
să afecteze investițiile în curs de desfășurare. 
Un factor de excludere ar putea fi dacă pro-
iectul propus ar implica costuri operaționale 
semnificative după implementare (de exemplu: 
întreținere).

Proiectele depuse vor fi evaluate în prima 
instanță de o comisie formată din consilieri locali 
și personalul din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului, după care va începe procesul de 
vot. În prima etapă de votare puteți susține o 
idee din fiecare categorie cu votul Dvs. la adresa 
bugetareparticipativa.miercureaciuc.ro. În cea 
de-a doua rundă vor fi acceptate cel mult două 
idei pentru fiecare categorie, iar din maximum 
douăsprezece idei vor fi votate de cetățeni doar 
unul. Pentru a evita votul multiplu, fiecare votant 
va trebui să precizeze numărul său CNP. 

Fiecare proiect va fi sprijinit de municipalitate 
până la un buget maxim de 100.000 de lei, inclu-

siv TVA, sumă care ar trebui să acopere și după 
caz costurile de proiectare și autorizare.

Anunțul final al rezultatelor este așteptat în 
data de 1 iunie, iar implementarea este prevăzută 
pentru a doua jumătate a anului în curs și prima 
jumătate a anului 2024.

Korodi Attila și Sógor Enikő au remarcat faptul 
că ideile cetățenilor reprezintă un ghid pentru 
nevoile de dezvoltare. 

Calendarul bugetului de participare 2023:
 → 15 februarie – 15 martie 2023: depunerea 

proiectelor 
 → 15–31 martie 2023: analiza proiectelor
 → 1–30 aprilie 2023: prima etapă de vot
 → 2-6 mai 2023: validare vot I.
 → 9-20 mai 2023: a doua etapă de vot
 → 23-31 mai 2023: validarea voturilor din 

etapa 2.  
 → 1 iunie 2023: afișare rezultate finale

Propunerile pot fi trimise prin intermediul 
formularului Google de pe site-ul www.mier-
cureaciuc.ro și prin intermediul linkului de pe 
pagina de Facebook Primăria Miercurea-Ciuc.

15 martie – sărbătoarea 
comună a libertății

N ațiunile din Europa modernă au luptat deja în revoluții-
le lor, iar istoria va decide câte vor mai avea de luptat. 
Dar revoluțiile nu sunt doar istorii în sine: ele sunt acte 

de sacrificiu, fiind expresii copleșitoare ale dorinței de liberta-
te. Revoluția franceză nu este doar istoria francezilor. Revoluția 
maghiară din 1848 sau 1956 nu este doar istoria maghiarilor. La 
fel cum revoluția din 1989 din România nu a fost doar o revoluție 
a națiunilor care trăiesc în România. Toate acestea au un impact 
asupra istoriei universale.

Ne apropiem de una dintre cele mai importante sărbători ale istoriei 
maghiare: la 15 martie 1848, tinerii din Pesta s-au ridicat împotriva 
puterii de la Viena, care le restrângea drepturile. Au urmat lupte sân-
geroasă pentru libertate, care au durat un an și jumătate. Românii care 
trăiau în Regatul Ungariei au fost și ei implicați.
Revoluția care a izbucnit la Timișoara în decembrie 1989 a fost un alt 
moment istoric în care maghiarii și românii și-au jertfit viețile umăr la 
umăr pe altarul libertății.
Este timpul să realizăm că revoluțiile pot fi sărbătorile libertăților 
universale! Povara grea a istoriei nu le permite întotdeauna maghiari-
lor și românilor să sărbătorească împreună. De aceea ar trebui să ne 
folosim de ceea ce avem în comun: celebrarea libertății. Să come-
morăm împreună evenimentele noastre comune. Totodată trebuie să 
arătăm respect privind sărbătorile altor națiuni. 

Bugetare participativă 2023: așteptăm ideile utile!
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Miercurea-Ciuc a hotărât să înceapă un 
nou proces de învățământ în colabora-
re cu localitățile, firmele și instituțiile de 
învățământ partenere: în cadrul ședinței 
ordinară din februarie a consiliului local 
s-a decis înființarea unui consorțiu pentru 
dezvoltarea unor activități în domeniul 
învățământului profesional dual. Sco-
pul este de a veni în ajutorul elevilor din 
școlile profesionale, respectiv de a sprijini 
companiile din regiune în procesul lor de 
recrutare a viitorilor angajați.

M unicipiul Miercurea-Ciuc este liderul 
noului consorțiu, care are 21 de 
membri: CJ Harghita, Consiliul Local 

al orașelor Sângeorgiu de Pădure și Miercurea 
Nirajului (județul Mureș), Universitatea Sapientia, 
patru licee tehnologice din Miercurea-Ciuc, opt 
firme și patru organizații profesionale.

„Ne aflăm în fața unei provocări: piața muncii 
este într-o continuă schimbare, iar școlile profe-
sionale cu greu se pot adapta noilor cerințe. Sco-
pul consorțiului este de a oferi elevilor din școlile 
profesionale o perspectivă reală, de la învățarea 
unei meserii până la angajare sau începerea unor 
studii universitare” – a declarat în cadrul ședinței 
primarul Korodi Attila. 

Formarea duală permite elevului să învețe 
meseria la „locul de muncă”, în timp ce angajato-
rul își formează viitorii angajați.

Noul consorțiu include școlile profesionale 
„Joannes Kájoni”, „Kós Károly”, „Székely Károly” 
și „Venczel József”, în timp ce din partea com-
paniilor private s-au alăturat întreprinderi locale 
deosebit de importante, precum și companii de 
renume regional și național. Printre ceilalți mem-

bri se numără Camera de Comerț și Industrie al 
județului Harghita și alte asociații antreprenoriale.

În calitate de lider al consorțiului, în prima 
săptămâna a lunii martie Municipiul Miercu-
rea-Ciuc a demarat depunerea unei cereri de 
finanțare în cadrul Planului Național de Redresare 
și Reziliență (PNRR) pentru construirea unui 
campus profesional integrat, liceal și universitar. 

Un alt pas important este extinderea consorțiul 
cu alte întreprinderi care sunt deschise spre 
cooperare.

Se așteaptă ca consorțiul să își poată începe 
activitățile în această vară, ceea ce va avea un 
impact major asupra învățământului profesional 
dual din anii următori.

Ne asumăm un rol principal în dezvoltarea 
învățământului profesional și tehnic

F iind un punct de reper al manifestărilor comemora-
tive prilejuite cu ocazia zilei de 15 Martie, statuile lui 
Petőfi Sándor și Nicolae Bălcescu au fost dezvelite la 

29 decembrie 1973. Această dată a marcat, de asemenea, cea 
de-a 150-a aniversare a nașterii poetului Petőfi Sándor și cea 
de-a 125-a aniversare a izbucnirii Revoluției de la 1848. Statuia 
lui Petőfi este opera lui Szobotka András, iar statuia lui Bălcescu 
este opera sculptorului român Doru Popovici. Cele două figuri 
ilustre s-au întâlnit în vechiul Hotel Biasini din Cluj Napoca în 
timpul Revoluției, cu scopul de a uni revoluția celor două națiuni. 
Amândoi doreau ca Transilvania să fie eliberată de sub domi-
nația habsburgică. Deși negocierile au eșuat, eforturile celor 
două personalități literare și publice au fost exemplare.



5

Premiatul 
Pro Urbe al lunii

GAÁL ANDRÁS 
pictor, grafician
9 martie 1936 – 6 august 2021

S -a născut la Ditrău, după terminarea studiilor liceale la Târgu Mureș și a celor 
universitare la Cluj-Napoca, s-a stabilit la Miercurea-Ciuc. Aici a fost profe-
sor de desen între 1959 și 1999 la diferite instituții de învățământ. 

A lucrat ca redactor de grafică la cotidianul Harghita. A realizat coperte pentru 
Calendarul Harghita și pentru Ghidul Județean Harghita, precum și desene și ilustra-
ții pentru opere literare. 

Din 1974 a fost unul dintre membrii fondatori al Centrului de Creație Județeană 
din Lăzarea, iar până în 1995 a fost și director al taberelor de arte plastice și a atelie-
relor de artă populară. 

Timp de mai multe decenii a lucrat în atelierul Casei de Cultură Municipale, pe 
care l-a cumpărat în 1971 împreună cu colegul său de breaslă Márton Árpád, și cu 
ajutorul lui Nagy Imre. Una dintre operele sale monumentale, Cantata Profana, este 
legată de Casa de Cultură Municipală. Compoziția de mozaic ceramic de 12x2 metri, 
creată în colaborare cu Márton Árpád și ceramistul Pállfy Árpád, încă decorează 
fațada clădirii. 

În 2003 s-a mutat la Pannonhalma (Ungaria), dar și-a păstrat atelierul din Mier-
curea-Ciuc.

Peisajul a fost întotdeauna protagonistul picturii sale. În lucrările sale a pictat 
mai ales peisajele din Ciuc și Gheorgheni, sintetizând mai ales formele de relief „(...) 
Caracteristica principală a majorității tablourilor sale este dinamismul și culorile pure, 
puternice. În aproape toate tablourile sale, dinamismul este creat prin juxtapunerea 
culorilor complementare: galben-albastru, roșu-verde (...) De asemenea, foloseș-
te cu îndrăzneală contraste cromatice neobișnuite: galben-violet-violet-albastru.” 
(Nagy Sándor)

Potrivit istoricului de artă Banner Zoltán, Gaál András este un artist universal, 
cunoscând toate tehnicile, prin acestea realizând lucrări minunate și unice. El a fost 
cel care a reînnoit peisagistica maghiară contemporană. 

A avut numeroase expoziții naționale și internaționale, fiind distins cu numeroase 
premii. În 1996, i-a fost înmânat și Premiul Pro Urbe al orașului Miercurea Ciuc.

Finanțări 
nerambursabile – 
atenție 
la anunțuri!

I mediat după adoptarea bugetului municipiului pen-
tru anul 2023, am pregătit procedurile de atribuire a 
contractelor de finanțare nerambursabile sportive, 

culturale, de religie și sociale. În acest an municipalitatea 
va pune la dispoziția ONG-urilor, asociațiilor și fundații-
lor suma de 3,69 milioane de lei Urmăriți anunțurile din 
secțiunea Comunitate de pe site-ul miercureaciuc.ro 
pentru a fi siguri că nu ratați posibilitățile de finanțare!

În luna februarie municipalitatea a adoptat proce-
durile de atribuire a contractelor de finanțare neram-
bursabile sportive, culturale, de religie, urmate de cele 
sociale. Anunțurile au început în februarie și vor continua 
în martie, așa că este foarte important să urmăriți cele 
mai noi informații care vor apărea pe site-ul primăriei, 
pe rețelele de socializare sau în presa locală. Față de 
bugetul total din anul trecut, care a fost de 3,66 milioane 
de lei, anul acesta există o ușoară creștere, bugetul fiind 
de 3,69 milioane lei.

Pentru activitățile sportive am alocat 1,65 milioane de 
lei. Mai mult de jumătate din această sumă, 900.000 de 
lei, va fi alocată pentru susținerea sporturilor de perfor-
manță de echipă și a jocurilor sportive, 710.000 de lei 
pentru susținerea sporturilor individuale de competiție 
și 40.000 de lei pentru organizarea de evenimente 
sportive mai mici.

Pentru evenimente culturale au fost alocate 1 milion 
de lei. 510.000 de lei sunt pentru programe culturale, 
390.000 de lei pentru evenimente prioritare organiza-
te în parteneriat (muzică veche, jazz, gastronomie), iar 
restul de 100.000 de lei pentru programe pentru copii și 
tineret.

Bisericile istorice pot depune aplicații pentru finanțări 
totale de 1 milion de lei, o creștere de 250 mii lei față de 
anul trecut. 

În domeniul social, ONG-urile care lucrează cu 
persoanele cu dizabilități și cu persoanele în vârstă pot 
depune aplicațiile pe baza condițiilor enumerate în ape-
lul de proiecte. Municipalitatea va acorda câte 20 de mii 
de lei pentru fiecare dintre aceste două capitole.

Pentru a asigura un proces fără probleme de la 
depunerea cererii până la decontare, dacă aveți întrebări, 
nu ezitați să vă adresați persoanelor de contact indicate 
în anunț.
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Focus

Am găzduit evenimentul 
Lăsata secului
După 14 ani Miercurea-Ciuc și Cioboteni au găzduit din nou grupurile tradiționale din județ 
pentru o sărbătoare comună de carnaval: Lăsata secului în județul Harghita. Sâmbătă, 18 
februarie, străzile orașului nostru au fost pline de jocurile și cântecele interpreților mascați. 
Au fost prezenți grupuri tradiționale din Ocna de Jos, Bârzava, Ciceu, Armășeni, Sândominic, 
Sâncrăieni, Sânsimion, Ditrău, Remetea, Lăzarea, Plăieșii de Jos și Vlăhița. În pregătirea și 
organizarea celei de-a 31-a ediții a evenimentului, Asociația „Csobod Öroksége” a avut un 
rol principal, alături de Primăria Miercurea-Ciuc, organizatorul evenimentului fiind Cultural 
Județean Harghita. Lăsăm aici câteva fotografii care să vă povestească despre atmosfera 
minunată a acestei zile!

FOTOGRAFII: LÁSZLÓ F. CSABA, VERES NÁNDOR
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Consiliul Local al Municipiului Miercu-
rea-Ciuc s-a întrunit în ședință ordinară 
pe data de 28 februarie, iar în ședințe 
extraordinare pe data de 2, 14 și 24 
februarie. Hotărârile din februarie 2023 
sunt următoarele:

 � Hotărârea nr. 26
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2023 și estimări 
pentru anii 2024–2026

 � Hotărârea nr. 27
privind aprobarea modificării Statului de funcţii și 
al aparatului de specialitate al primarului munici-
piului Miercurea-Ciuc aprobată prin Hotărârea nr. 
238/2022, rectificată, cu modificările și completările 
ulterioare

 � Hotărârea nr. 28
privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Local 
al Municipiului Miercurea-Ciuc în AGA a SC Eco- Csík 
SRL, să voteze numirea administratorului societăţii 
SC Eco-Csík SRL

 � Hotărârea nr. 29
privind modificarea Hotărârii nr. 283/2018 privind 
aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţii pentru investiţia: „Finalizarea lucrărilor 
începute la Liceul Tehnologic Kós Károly: atelier”, cu 
modificările și completările ulterioare

 � Hotărârea nr. 30
privind aprobarea procedurii de atribuire a contractelor 
de finanţare nerambursabilă, a anunţului public, a cererii 
de finanţare, a metodologiei de finanţare și a ghidului de 
decontare, a ghidului solicitantului și a contractului cadru 
de finanţare nerambursabilă pentru activităţile sportive 
non profit de interes local pe anul 2023

 � Hotărârea nr. 31
privind aprobarea acordării unei subvenţii de hrană 
de la bugetul local al Municipiului Miercurea-Ciuc în 
favoarea Grădiniţei „Napocska” din Miercurea-Ciuc 
până la sfârșitul anului școlar 2022–2023

 � Hotărârea nr. 32
privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea 
procesului de bugetare participativă, respectiv apro-
barea regulamentului pentru bugetarea participativă 
în Municipiul Miercurea-Ciuc, pentru anul 2023

 � Hotărârea nr. 33
privind aprobarea acordării mandatului special pentru 
reprezentantul UAT Miercurea-Ciuc în adunarea 
generală al ADI SIMD Harghita, pentru exercitarea pe 
seama și în numele UAT Miercurea-Ciuc a dreptului 
de vot la ședinţa Adunării Generale a Asociaţiei din 
data de 15 februarie 2023

 � Hotărârea nr. 34
privind aprobarea încheierii Protocoalelor de cola-
borare între Municipiul Miercurea-Ciuc și Direcţia de 
Sănătate Publică a Judeţului Harghita, UAT Vlăhiţa, 
UAT Ciucsângeorgiu și a Acordului de parteneriat 
între Municipiul Miercurea-Ciuc și Fondul Naţiunilor 
Unite pentru Copii (UNICEF) în scopul cooperării 
pentru înfiinţarea Centrului Comunitar Integrat din 
Municipiul Miercurea-Ciuc în cadrul apelului PNRR 
din cadrul Ministerului Sănătăţii

Hotărârile
Consiliului
Local

 � Hotărârea nr. 35
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu 
titlul: ”Înființarea unui Centru Comunitar Integrat” în 
cadrul proiectului necompetitiv PNRR cod MS-
0014, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, 
Componența: 12-Sănătate, Investiția: 1. Dezvoltarea 
infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția spe-
cifică: I1.4: Centre Comunitare Integrate, și aprobarea 
valorii maxime eligibile a proiectului

 � Hotărârea nr. 36
privind închiderea circulației rutiere în unele zone 
ale teritoriului municipiului Miercurea-Ciuc în timpul 
evenimentului cultural „Înmormântarea Fărșangului”, 
în data de 18 februarie 2023

 � Hotărârea nr. 37
privind achitarea cotizației pe anul 2023 către Asoci-
ația de Dezvoltare Intercomunitară Pro Cultura Siculi

 � Hotărârea nr. 38
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 262/2022 
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. 39
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 109/2022 
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu 
titlul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezi-
dențiale multifamiliale din Municipiul Miercurea-Ciuc 
– 2 blocuri”, din Municipiul Miercurea-Ciuc, și valoarea 
maximă eligibilă a proiectului

 � Hotărârea nr. 40
privind aprobarea atribuirii în folosință a terenului 
aferent locuinței, în favoarea persoanelor care au 
cumpărat apartamente construite din fondul locativ 
de stat

 � Hotărârea nr. 41
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. 42
privind aprobarea modificării Anexei al Hotărârii nr. 
295/2018 privind aprobarea Regulamentului de auto-
rizare a activităților de comercializare a produselor 
și serviciilor de piață pe raza Municipiului Miercu-
rea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 43
privind aprobarea modificării Anexei al Hotărârii nr. 
11/2014 privind amplasarea teraselor sezoniere pe 
domeniul public al Municipiului Miercurea-Ciuc, cu 
modificările și completările ulterioare

 � Hotărârea nr. 44
privind aprobarea acceptării donației oferită Munici-
piului Miercurea-Ciuc 

 � Hotărârea nr. 45
privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate al 
suprafeței de 81 mp

 � Hotărârea nr. 46
privind aprobarea aderării în calitate de utilizator 
secundar al serviciilor Unității Centralizate de Achiziții 
Publice, care funcționează în cadrul județului Harghita 
prin Consiliul Județean Harghita și acceptarea condi-
țiilor contractuale aferente acesteia 

 � Hotărârea nr. 47
privind aprobarea modificării și completării Anexei al 
Hotărârii nr. 302/2021 privind aprobarea reglemetării 
accesului auto în zona pietonală din str. Petőfi Sándor 
și str. Pantei din municipiul Miercurea-Ciuc, cu modifi-
cările și completările ulterioare 

 � Hotărârea nr. 48
privind aprobarea acordării mandatului special pen-
tru reprezentantul UAT Miercurea-Ciuc în Adunarea 
Generală al AIDM Alcsík, să voteze pe seama și în 
numele UAT Miercurea-Ciuc stabilirea/modificarea 

tarifelor pentru activitatea de colectare separată 
și transportul separat al deșeurilor menajere și al 
deșeurilor similare provenind din activități comerci-
ale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate 
separat

 � Hotărârea nr. 49
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 2023 pentru societatea Goscom SA

 � Hotărârea nr. 50
privind modificarea Anexei nr. 3 a Hotărârii nr. 
381/2022 privind aprobarea statului de funcții, a 
organigramei și a salariilor de bază pentru personalul 
contractual angajat la „Creșe Miercurea-Ciuc” înce-
pând cu data de 1 martie 2023

 � Hotărârea nr. 51
privind aprobarea finanțării programului de Internship 
al Municipiului Miercurea-Ciuc pentru anul 2023 

 � Hotărârea nr. 52
privind aprobarea acordării subvenției pentru 
cofinanțarea activităților Clubului Sportiv Şcolar 
Miercurea-Ciuc pe anul 2023
 Hotărârea nr. 53
privind aprobarea Regulamentului privind acordarea 
de sprijin financiar cultelor religioase recunoscute 
de lege care își desfășoară activitatea în municipiul 
Miercurea-Ciuc 

 � Hotărârea nr. 54
privind aprobarea raportului anului 2022 și a progra-
mului minimal anual al CSM Miercurea-Ciuc  pentru 
anul 2023

 � Hotărârea nr. 55
privind aprobarea raportului anului 2022 și a progra-
mului minimal anual al Muzeului Secuiesc al Ciucului 
pentru anul 2023

 � Hotărârea nr. 56
privind aprobarea raportului anului 2022 și a progra-
mului minimal anual al Ansamblului Național Secuiesc 
Harghita pentru anul 2023

 � Hotărârea nr. 57
privind aprobarea raportului anului 2022 și a progra-
mului anual al Teatrului Municipal „Csíki Játékszín” 
pentru anul 2023

 � Hotărârea nr. 58
privind aprobarea raportului anului 2022 și a progra-
mului anual al Editurii Csíkszereda pentru anul 2023 

 � Hotărârea nr. 59
privind aprobarea raportului de evaluare a activității 
asistenților personali al persoanelor cu handicap grav 
în semestrul II anul 2022

 � Hotărârea nr. 60
privind elaborarea PUZ strada Sarkadi Elek

 � Hotărârea nr. 61
privind modificarea Hotărârii 26/2023 privind apro-
barea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului 
Miercurea-Ciuc pe anul 2023 și estimări pentru anii 
2024–2026

 � Hotărârea nr. 62
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 384/2022 
privind aprobarea solicitării trecerii unei părți din-
tr-un imobil aflat în domeniul public al statului și din 
administrarea Ministerului Sportului prin Sport Club 
Miercurea-Ciuc, în domeniul public al Municipiului 
Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 63
privind aprobarea procedurii de atribuire a contrac-
telor de finanțare nerambursabilă, a anunțului public, 
a cererii de finanțare, a metodologiei de finanțare 
și a ghidului de decontare, a ghidului solicitantului 
și a contractului cadru de finanțare nerambursabilă 
pentru activitățile culturale non profit de interes local 
pe anul 2023

 � Hotărârea nr. 64
privind aprobarea modificării statului de funcții și al 
aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Miercurea-Ciuc aprobată prin Hotărârii nr. 238/2022, 
rectificată, cu modificările și completările ulterioare
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Flowchart

P rocedura de tăiere și toaletarea arborilor și arbuștilor 
de pe domeniul public și privat al Miercurea-Ciuc este 
prevăzută în regulamentul aferent, care este anexa 

Hotărârii 98/2022. Definește exact sintagma de zonă verde de 
pe domeniul public, și aduce clarificări privind regulile de tăiere 
a copacilor și a toaletări acestora. Regulamentul nu se referă la 
arborii aflate pe terenurile private, dar oferă îndrumări utile și 
pentru persoanele fizice.

Legislația locală prevede că inter-
vențiile în coroana arborilor sănătoși pot 
fi efectuate numai în timpul sezonului 
de vegetație, adică între 1 noiembrie- 
1 martie. În anumite cazuri, legea permite 
ca termenul să fie prelungit până la 31 
martie. Cu toate acestea, această peri-
oadă este, în mod tradițional, perioada 
de plantare nouă (15 martie - 30 aprilie), 
când trebuie plantați noi arbori pentru a-i 
înlocui pe cei tăiați. O scurtă digresiune: 
pe partea clădirilor cu ferestre, puieții 
trebuie plantați la cel puțin 5 metri de 
perete, iar pe partea fără ferestre la cel 
puțin 3 metri.

Paragraful de mai sus se aplică numai 
copacilor sănătoși, care nu sunt pericu-
loși pentru siguranța trecătorilor sau a 
proprietății. Principalul considerent atunci 
când se decide îngrijirea arborilor din 

zonele publice este siguranța publică. Regulamentul enumeră 
o serie de cazuri în care un copac poate fi tăiat, indiferent de 
perioada de vegetație: arborii uscați, bătrâni, înclinați, care stau 
în calea unor investiții viitoare, care pun în pericol sistemele de 
utilități subterane sau fundațiile clădirilor, care pun în pericol 
diferitele rețele aeriene, care sunt prea aproape de clădiri și care 
reduc siguranța traficului. În aceste cazuri copacii pot fi tăiați în 
orice moment, dar numai cu autorizație.

Arborii din parcuri, de pe străzi și din cimitirele publice sunt 
îngrijiți de către Direcția floricolă municipală. Cele mai grave 
probleme apar pe spațiile verzi dintre blocurile de locuințe. 
Acestea sunt, cu câteva excepții, considerate spații publice, dar 
sunt administrate de asociațiile de locatari. Se constată deseori 
că rezidenții taie arbitrar copaci și arbuști. Acesta din urmă este 
adesea motivat de o ambiție personală: fie că el sau strămoșul 
său a plantat copacul în cauză, fie că fereastra sa este umbrită 
de copac.

Procedura corectă este următoarea:
 → 1. rezidentul informează asociația de locatari cu privire 

la copacul în cauză și explică de ce consideră oportună 
tăierea sau toaletarea acestuia;

 → 2. reprezentantul asociației discută situația cu ceilalți 
locatari;

 → 3. în cazul în care se ia o decizie comună de tăiere a 
copacului, asociația solicită municipalității (care deține 
terenul respectiv) tăierea copacului, completând 
formularul anexat la regulament, anexând o fotografie a 
copacului în cauză și un angajament scris de plantare a 

unui nou copac în locul celui tăiat, după consultarea 
prealabilă a Direcției municipale floricole;

 → 4. cu aprobarea Primăriei, asociația de locatari 
solicită o autorizație la Agenția Județeană pentru Pro-
tecția Mediului Harghita (strada Márton Áron nr. 43).

 → 5. agenția este obligată să răspundă în termen 
de 15 zile și, dacă consideră cererea justificată, elibe-
rează autorizația asociației de locatari; 

 → 6. asociația comandă tăierea de la o firmă spe-
cializată și prezintă o factură pentru acest serviciu.

Cu toate acestea, este greșit să „atacăm” arbitrar 
copacii și să îi tăiem după bunul plac. Cu siguranță nu 
este o bună practică nici să sesizăm un vecin pentru 
că a tăiat o creangă înțepătoare a unui salcâm care 
se aplecă pe trotuar! 

Tăierea neautorizată a copacilor constituie con-
travenție, iar persoanele fizice pot fi amendate cu 
sume cuprinse între 200 și 1000 de lei, iar persoa-
nele juridice cu sume cuprinse între 1000 și 5000 de 
lei. Contravenția poate fi constatată de către poliția 
locală sau personalul autorizat al primăriei.

Ocazional, același copac care face deliciul unui 
locatar de la etajul IV, le provoacă mai puțină lumină 
solară și mai multă supărare celor de la etajele infe-
rioare. Locuitorii sunt rugați să nu procedeze la tăieri 
fără autorizație! Pentru a preveni alte situații grave, nu 
plantați copaci pe terenurile publice după bunul plac!  

Fiți parteneri în protejarea spațiilor noastre pu-
blice. Vă rugăm să țineți cont de faptul că protejarea 
copacilor înseamnă și tăierea celor bolnavi, bătrâni și 
periculoși!

Protecția arborilor și arbuștilor de 
pe spațiile publice este o problemă 
din ce în ce mai sensibilă: există 
exemple de plantare necontrolată și 
neprofesională a arborilor efectuate 
în ultimele decenii, ceea ce a dus la 
apariția pe spațiile publice a unor 
copaci mari și neîngrijite, în special 
în jurul blocurilor de locuințe. Dacă 
se justifică, aceștia pot fi tăiați până 
la sfârșitul lunii martie, dar tăierile 
neautorizate constituie infracțiune! 
Să analizăm când și în ce condiții 
poate fi tăiat un copac aflat pe do-
meniul public. 

Despre tăierea copacilor aflate pe domeniul public 

– Nu lasă lumina în sufragerie. Și nici nu este prun.

CARICATURĂ DE HORVÁTH SZEKERES ISTVÁN
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Buget orientat 
pe dezvoltare

Consiliul Local al municipiului Miercurea- 
Ciuc a votat bugetul orașului pentru anul 
2023. 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 mare a investițiilor 
este una fără precedent, și se datorează 
utilizării fondurilor UE: în acest an, investițiile 
din cadrul proiectului de mobilitate urmează 
să atingă un nivel maxim și vor fi lansate alte 
proiecte de mare valoare.

Recunoaștere pentru 
voluntarii din Harghita-Băi

Pentru performanța exemplară din prima 
misiune, primăria a acordat diplomă de 
apreciere pompierilor voluntari din Harghi-
ta-Băi.  Iar pentru a asigura eficiența misiu-
nilor viitoare, a oferit echipei echipamente 
suplimentare: opt furtunuri de refulare, un 
aparat de respirat cu aer comprimat și o 
țeavă de refulare reglabilă. 

Termoreabilitare 
cu antreprenor local

Primăria municipiului a semnat un contract 
pentru reabilitarea termică integrală a încă 
nouă blocuri de locuințe. Societatea Tectum 
Company SRL va începe modernizarea a 
următoarelor blocuri: strada Revoluției din 
Decembrie 26/AB și 32/AB, strada Kossuth 
Lajos nr. 42, strada Müller László 4/ABC, 
aleea Ciocârliei nr. 5 și 7, bulevardul Frăției 11/
AB și 15/AB, strada Tudor Vladimirescu nr. 17.

Centru de colectare de 
deșeuri din sursă externă

Miercurea-Ciuc a câștigat finanțare în cadrul  
PNRR pentru amenajarea unui centru de 
colectare a deșeurilor reciclabile în valoare 
de 4,55 milioane lei. Centrul de colectare 

a deșeurilor prin aport voluntar (CAV) va fi 
amplasat pe strada Zorilor nr. 34. Aceasta 
fiind și locația unde își va reloca activitatea 
operatorul regional de salubrizare Eco-Csík 
Srl. Conform proiectului, locuitorii vor putea 
depune gratuit următoarele 12 tipuri de 
deșeuri: deșeuri periculoase, deșeuri textile, 
deșeuri electrice și electronice, obiecte de 
uz casnic mari, hârtie/carton, plastic, lemn 
și mobilier, sticlă, anvelope, metal, deșeuri 
biodegradabile, deșeuri din construcții.

Sărbătoare pe pista de 
patinaj de viteză 
Cupa SportClub, o competiție de pa-

tinaj de viteză pe pistă lungă pentru juniori 
și veterani, a fost organizată și în acest an de 
către Sportklub Miercurea-Ciuc. Competiția 
s-a încheiat cu o seară de patinaj public.

Iluminat roșu pe clădirile 
noastre emblematice

Sediul Primăriei Municipiului Miercu-
rea-Ciuc, Castelul „Mikó” și clădirea Co-
legiului Național „Márton Áron” si „Segítő 
Mária” au fost iluminate în roșu. Prin acest 
gest ne-am exprimat recunoștința față de 
activitatea serviciului de urgență 112.

O expoziție unică în 
Transilvania a fost 
deschisă

Muzeul Secuiesc al Ciucului a devenit bas-
tionul artelor aplicate din Transilvania: a fost 
deschisă primul eveniment dedicat special 
designerilor transilvăneni. De asemenea, au 
fost premiate cele mai bune lucrări din trei 
categorii: design vestimentar, design grafic, 
design de obiect. Expoziția a fost com-
pletată de o serie de evenimente conexe. 
Unul dintre acestea a fost expoziția de afișe 
Publicritic la Cinema „Csíki Mozi”. Pentru mai 
multe informații, vizitați site-ul evenimentu-
lui (www.transyilvaniandesignweek.ro). 

Am găzduit carnavalul 
județean

După 14 ani, Miercurea-Ciuc și Cioboteni au 
găzduit din nou grupurile tradiționale din ju-
deț în cadrul unei sărbători comune de lăsata 
secului. Străzile orașului nostru au fost pline 
de jocurile și cântecele interpreților mascați. 
Vedeți galeria noastră foto la paginile 6-7!

Încă o zi ClouDay 
pentru tineri

ClouDay a fost organizat pentru a treia oară 
ca eveniment conex al Festivalului Cloud 
Youth. De această dată tema principală a fost 
accentul a fost pus pe găsirea perechii potrivi-
te unui partener și provocările acestui proces. 
Evenimentul s-a încheiat cu o petrecere.

Poetul Babits Mihály, 
omagiat în cadrul 
maratonului de lectură

Aproape 25.000 de persoane s-au alăturat 
tradiționalului maraton de lectură organizat 
de Biblioteca Județeană „Kájoni János”.  În 
acest an a fost adus un omagiu marelui poet 
Babits Mihály, născut acum 140 de ani. Și 
colectivul Primăriei Miercurea-Ciuc a parti-
cipat la maraton. 

Finanțare pentru insule de deșeuri 
digitalizate

Din Planul Național de Redresare și Reziliență, 
Primăria municipiului Miercurea-Ciuc a câș-
tigat în cadrul Planului Național de Redresare 
și Reziliență o finanțare pentru 50 de insule 
de deșeuri digitalizate. Contractul aferent, în 
valoare de 3,07 milioane de lei, a fost semnat 
de către primarul Korodi Attila cu Ministerul 
Mediului în ultima zi a lunii februarie.
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Cronică

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

Bogyé Elisabeta
Tanko Iuliu
Gherghelah Toma
Cseke Ileana
Bajer Elisabeta
Salló Árpád-Imre
Péter Attila
Tamás Piroska
Ignat Doina
András-Csáki Elisabeta

Veres Tiberiu
Tankó Béla
Kencse Matei 
Both Elisabeta
Catrinoi Neculai
Lörincz Carol
Csürös Éva
Tekse Valentin
Orosz Katalin
Kecskés Zoltán

Eröss Stefan
Moldovan Ioan
Farkas Imre
György Tibor
Keszler Mátyás
Orbán László
Both Stefan
Tătar Rozália 

Gábor Rita
Miklosi Csongor
Tompea Daniel
Tompea Denis
Kalányos Márkó
Böjthe Gerda
Xantus Dávid-Gergely
Fogarasi Bence

Mihály Brigitta-Nóra
Madár-Tankó Bence
Ötvös Milán-Marco
Czari Armando
Ghiorghiță Emily-Sofia
Gere Zsolna
Tamás Natália
Handra Victoria-Maria

Hajdu Kund
Kondor David-Ștefan
Hátszegi Ágnes
Csizmás Sámson
Tankó Dániel
Koncsag Csanád

Abos Sándor – Huszár Anikó
Gedő Efraim – Benes Julia

Ambrus Szilárd – Kosza Gabriella
Chindea Dorin-Ovidiu – Antal Emese
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