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Registru pentru 
evidența 
sistemelor 
de colectare 
și epurare 
a apelor uzate

A fost un proces 
lung și dificil 
pentru a prelua 

o zonă abandonată
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2 Evaluarea 
„primei reprize”

Borbély Gábor a educat 
generații întregi în credință, 
cunoaștere, dragoste pent-
ru cultură și o spiritualitate 
exigentă, devotament și 
loialitate față de Biserică. A 
construit biserici și capele, 
oferind și comori spirituale. 
Numele său este asociat cu 
statuia lui Márton Áron, cu 
capela și casa preoțească 
a Sfântului Iosif, cu Liceul 
Romano-Catolic „Segítő 
Mária”, cu Casa „Sfântului 
Ștefan” din Hargita-Băi, 
cu cele trei cruci de pe 
Pasul Tolvajos și cu Biserica 
„Sfântul Augustin”. Biserica 
din lemn din Szécseny a de-
venit un simbol al speranței.
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Premiatul
Pro Urbe al lunii

Să mai strecurăm 
un pic de toamnă 
în începutul de iarnă!
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Administrația municipală din Miercu-
rea-Ciuc, aleasă acum doi ani, a ajuns la 
jumătatea mandatului său. Cei doi ani de 
mandat au fost marcate de numeroase 
realizări,  raportul nostru le sintetizează pe 
cele mai importante.

C ititorii își amintesc că una dintre primele 
măsuri luate de noua administrație a 
fost deschiderea barierei de acces 

la parcarea din fața primăriei. Gestul a avut o 
valoare simbolică: primarul Korodi Attila, împ-
reună cu cei doi viceprimari, Bors Béla și Sógor 
Enikő, promițând că instituția va avea o politică 
deschisă către populație. Miercurea-Ciuc a fost 
proclamat ca fiind un oraș prietenos cu antrep-
renorii, atent la opiniile tinerilor și bătrânilor și 
care stimulează turismul, cultura și sportul. Să 
aruncăm o privire la ceea ce s-a realizat până la 
jumătatea mandatului! 

Suntem un oraș reședință de județ care vine în 
sprijinul antreprenorilor 
Nu doar în beneficiul antreprenorilor, ci și al 
întregii populații, clasificarea zonelor fiscale a 
fost uniformizată în tot orașul până la sfârșitul 
anului 2020. Demersul a fost atât în benefici-
ul antreprenorilor cât și al populației. În același 
timp, reducerea taxei anuale pentru autorizarea 
activităților de alimentație publică a fost în folosul 
întreprinzătorilor, ca și adoptarea regulamentului 
care permite funcționarea teraselor pe timp de 
iarnă. De asemenea, s-au făcut progrese semnifi-
cative în ceea ce privește incubatorul industrial și 
biroul de coworking administrat de municipalitate. 
Au fost semnate memorandumuri cu companii 
locale și internaționale pentru a deschide calea 
unor dezvoltări viitoare, a fost lansat procesul de 
înființare a unui parc industrial, și a fost lansat un 
program de educație financiară pentru elevi. În 

strânsă legătură cu toate acestea se află activita-
tea Biroului de dezvoltare economică și a Consili-
ului consultativ economic, recent înființat.

Totodată strategiei conducerii primăriei este 
de a implica firmele locale în investițiile locale. 
Acest lucru se aplică în mod explicit în cazul 
lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de lo-
cuințe, precum și renovarea și întreținerea rețelei 
stradale și a spațiilor publice.  

Avem un oraș care e atrăgător pentru turiștii
Oferta culturală și sportivă a fost, de asemenea, 
mult îmbunătățită, în ciuda epidemiei de corona-
virus. Am continuat organizarea Zilelor orașului, a 
târgului de carte și a festivalului de film Filmsze-
reda. Am consolidat cooperarea în jurul orga-
nizării Festivalurilor de Jazz și de Muzică Veche. 
Evenimentele sportive Turul Ciclist al Ținutului 
Secuiesc și Festivalul de alergare au atins un nou 
nivel, atrăgând foarte mulți participanți. 

Nu numai că  am consolidat organi-
zarea programelor deja consacrate, 
am lansat câteva evenimente noi. 
Cloud Youth Festival, destinat tine-
rilor, a făcut furori, urmat de festivalul 
de muzică ușoară NyárOn Szereda, 
care a deschis vara transilvăneană. În 
programul anual a fost adăugat 
și Festivalul de teatru UnScene , 
respectiv Festivalul Internațional 
al Pălincii „Ákovita”. 

Din punct de vedere sportiv, 
a existat o mare varietate de 
evenimente, de la cursele de 
viteză montană până la cele de 
acvatică, care au îmbogățit oferta 
într-un mod care anterior fusese fie 
inexistent, fie mai discret. A fost mai 
bine exploatat potențialul stațiunii 
Harghita-Băi respectiv oportunitățile 
oferite de Zilele Orașului.

Acordăm atenție sporită tuturor grupurilor de 
vârstă
Reabilitarea grădinițelor și a școlilor din oraș a fost 
aproape finalizată. Au fost recepționate lucrările 
în cazul Grădiniței „Cimbora, respectiv la Școala 
Gimnazială „Liviu Rebreanu”, la liceele tehnolo-
gice de pe strada Toplița, respectiv la internatul 
liceului „Székely Károly”. La fel de important este 
faptul că anul școlar a început cu o nouă clădire 
care găzduiește o grădiniță cu program prelun-
git. Renovarea clădirilor destinate educației va 
continua și în următoarea perioadă cu o serie de 
proiecte în curs de construcție, iar administrația 
speră să câștige noi licitații. 

În cei doi ani de mandat au fost create zece 
locuri de joacă, dintre care cel mai modern este 
în construcție pe aleea Avântului. Acest teren de 
joacă va avea și un spațiu comunitar.

A fost înființat Consiliul consultativ pentru 
tineret, au fost create canale de comunicare 

Evaluarea 
„primei reprize”

Cei doi ani petrecuți la conducerea orașului au fost 
plini de provocări, succese și eșecuri. Se întâmplă 

atât de multe lucruri în oraș, încât poate că este impo-
sibil să facem o evaluare completă și cuprinzătoare. 

Totuși eu și echipa mea am considerat 
că este important să vă oferim, și să ne 
oferim, un fel de raport de activitate. 
Rezumând punctele cheie și făcând un 
bilanț al tuturor sarcinilor pe care mu-
nicipalitatea și le-a asumat în ultimii doi 
ani, cred că, în ansamblu, ne îndreptăm 
spre atingerea obiectivelor pe care 
le-am stabilit la începutul mandatului 

nostru. Le mulțumesc locuitorilor orașului, consilierilor 
și personalului primăriei pentru munca lor.

Korodi Attila, primar
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pentru a ajunge mai eficient la tineri, iar tinerii 
adulți pot beneficia de serviciile cardului de fami-
lie în cazul în care au cel puțin trei copii – aceleași 
beneficii sunt disponibile și pentru familiile mono-
parentale.

În spiritul sprijinului unei vieți cât mai active 
pentru pensionari, au continuat și sunt in curs de 
extindere programele comunitare pentru per-
soanele în vârstă. În momentul redactării acestui 
articol se analizează ofertele depuse pentru 
achiziționarea unui teren în vederea construirii 
unui cămin pentru bătrâni.

Creștem siguranța publică
Din octombrie 2021, și-a început activitatea Po-
liția Locală din Miercurea-Ciuc. Sub conducerea 
lui Dombi Gyula s-a început racolarea personalu-
lui secției de poliție. În prezent în cadrul poliției 
locale lucrează șapte ofițeri și avem și personal 
administrativ. 

În ceea ce privește iluminatul stradal, în ultimii 
doi ani peste 300 de stâlpi de iluminat au fost 
înlocuite sau reparați și au fost instalate peste 70 
de stâlpi noi, în special pentru a ilumina trecerile de 
pietoni. În privința traficului din oraș, și în acest sens 
am adus îmbunătățiri substanțiale. A fost construit 

un sens giratoriu nou (strada Iancu de Hunedoara), 
respectiv sensul giratoriu de pe strada Leliceni a 
fost reconstruit. În același timp au fost instalate ap-
roximativ 200 de indicatori de circulație noi și 25 de 
oglinzi convexe, iar 87 de locuri de parcare pentru 
persoane cu handicap au fost marcate în albastru 
folosind culorile standard, 57 de treceri de pietoni 
au fost marcate cu roșu pentru pietoni și cu verde 
pentru pistele de biciclete. 

Îmbunătățiri de trafic fără „limite de 
viteză”
Pe lângă îmbunătățirile menționate mai 
sus, în ultimii doi ani, mai multe tronsoane 
de pe străzile Iancu de Hunedoara, Cântar, 
Nicolae Bălcescu (care a fost redeschisă 
pe ambele sensuri), Revoluției din De-
cembrie, Kossuth Lajos, Szék, Ion Căianu au fost 
reasfaltate. Aproape toate străzile cu pietriș au 
fost consolidate.

Au fost asigurate curse regulate de transport 
public către Szécseny, iar cursele spre Cioboteni 
se duc până la capătul liniei.

Trei licitații majore ale Planului de mobilitate 
sunt în curs de implementare (reconstrucția 
pasajului peste calea ferată, renovarea garei de 

autobuze, achiziționarea de 
autobuze cu gaz compri-
mat), în timp ce celelalte 
investiții relevante se află în 
diferite stadii de achiziție.

Privind spre viitor
Pe lângă proiectele care vor 
fi realizate în cadrul planului 
de mobilitate, planurile de 
dezvoltare pentru zona met-
ropolitană (a cărui înființare 
este tot rezultatul celor doi 
ani de mandat) vor aduce 
progrese majore pentru 
transportul public din zonă. 
În acest sens municipalita-
tea a depus 24 de proiecte 
pentru diverse obiective sub 
conducerea noilor edili. 

De la sfârșitul anului 2020, suprafața totală a 
terenurilor deținute de oraș a crescut cu aproape 
35 de hectare.  O parte semnificativă din aceasta 
se datorează intabulării străzilor cu statut juridic 
neclar, care va deschide calea pentru viitoarele 
lucrări publice și asfaltări.

De asemenea, au fost puse bazele unor in-
vestiții pe termen lung privind problema rromilor. 
Ca urmare a incendiului care a avut loc în ianuarie 
2021, municipiul, în parteneriat cu ONG-uri și 
diverși experți, a lansat programe care, împreună 
cu integrarea persoanelor care trăiesc în sără-
cie extremă, vor aduce rezultate esențiale și în 
domeniul siguranței publice. 

Prin urmare, se poate spune că prima repriză 
a mandatului a fost foarte intensă, iar a doua va 
continua în același mod. Cerem parteneriatul 
cetățenilor în realizarea obiectivelor noastre! 

Consider că parteneriatul cu locuitorii orașului din ultimii doi ani a 
fost un succes răsunător! Această cooperare a avut ca rezultat 

numeroase realizări, multe dintre ele fiind pași aparent 
mici, dar toate acestea reflectă faptul că ne-am ascul-
tat reciproc. Sunt mândru că această cooperare a avut 
ca rezultat siguranța rețelei stradale din oraș, a facilitat 
rezolvarea mai multor probleme și a generat multe idei 
pe care ne putem baza în viitor. Cea mai mare provocare 
pentru mine este cea care îmi place și cel mai mult: să 
lucrez cu oamenii, atât cu colegii, cât și cu locuitorii, pent-

ru că împreună menținem orașul în stare bună, încercând 
să îl facem un oraș mai locuibil pentru tineri și bătrâni. Vă 

mulțumim pentru încrederea acordată!
Bors Béla, viceprimar

Multe persoane m-au întrebat care sunt, în opinia mea, cele 
mai importante realizări din ultimii doi ani. Sunt convins că 

nu pot și nu trebuie să le clasific. Pentru mine este mai important 
faptul că am reușit să începem și să menținem un dialog 

cu oamenii care trăiesc și lucrează în oraș. Acest 
dialog mi-a oferit o perspectivă asupra problemel-
or care apar în cadrul instituțiilor și organizațiilor pe 
care le reprezintă. Acest dialog continuu a avut ca 
rezultat inițiative precum sărbătorirea patronilor și 
sportivilor orașului, dar poate că ceea ce mă face 
cel mai mândru este programul de prevenire al 

sănătății mintale din școli. Mulțumesc că ați tratat 
comunitatea Primăriei în calitate de parteneri și 

sper din tot sufletul că vom continua să lucrăm împreună pentru 
orașul nostru și în lunile următoare!

Sógor Enikő, viceprimar

Avem în spatele nostru doi ani interes-
anți, cu nenumărate idei noi, realizări 

și provocări. De la preluarea mandatului 
de către noua administrație, am adoptat 
797 de Hotărâri, dintre care multe se 
referă la cereri de finanțări și la realizarea 

diferitelor proiecte. Posibi-
litatea dezbaterilor utile și 
constructive este asigu-
rată, și datorită discuțiilor 
aprofundate și fructuoase, 
se întâmplă foarte rar ca 
hotărârile să fie obiectul 
unor contestații juridice 

ulterioare. Personal mă 
bucur în mod deosebit că vocea 

tinerilor este ascultată mult mai eficient. 
Sunt convins că această cooperare se va 
menține și în următorii doi ani.

Trandafir-Orbán Tímea, 
consilier local, 

președintele de ședință
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Conform Hotărârii de Guvern nr. 
714/2022 și în Miercurea-Ciuc trebuie în-
registrate într-un registru întocmit în acest 
scop sistemele individuale adecvate de 
colectare și epurare a apelor uzate (SIA). 
Pe lângă evidentele motivele de protecția 
mediului, legislația are ca scop și reduce-
rea fenomenului de epurare ilegală.

H otărârea stabilește termenul limită 
pentru înregistrare la 180 de zile de la 
intrarea în vigoare al actului norma-

tiv, care a apărut la 27 mai.  Astfel termenul de 
înregistrare este 23 noiembrie, autoritățile locale 
având obligația să participe activ la punerea în 
aplicare al actului normativ.

Persoanele fizice și juridice trebuie să își 
declare pe propria răspundere sistemele indivi-
duale adecvate de colectare și epurare a apelor 
uzate în registrul municipal până la termenul 
amintit. Acest lucru poate fi efectuat numai în 
cazul în care dispun de o autorizație de const-
rucție pentru sistemul lor sau dacă pot dovedi 
că sistemul este conceput în așa fel încât poate 
să prevină evacuarea apelor uzate în mediul 
înconjurător.

Prin urmare, hotărârea de guvern îndeamnă 
la înregistrarea sistemelor care funcționează în 
mod legal și avertizează proprietarii sistemelor 
ilegale să se îndrepte cât mai curând posibil spre 
legalizare. Registrele vor fi comparate cu listele 
furnizorilor de servicii publice și cu registrele 
urbanistice pentru a identifica gospodăriile care 
nu își tratează apele uzate în mod legal.

În privința înregistrării, primul pas este 
introducerea datelor personale. În următorul 
pas registrul întreabă mai întâi ce tip de sistem 
este utilizat pentru tratarea apelor uzate: sunt 
colectate într-un rezervor sau sunt tratate? În 
ambele cazuri, în chestionar se întreabă despre 
autorizație, capacitate, operator SIA. În cazul 
sistemelor de colectare, se solicită informații 
despre contractul de vidanjare și se pun o serie 
de întrebări, ale căror răspunsuri sunt prevăz-
ute în contract. În cazul sistemelor de epurare, 
proprietarul este întrebat despre parametrii 

sistemului. Și în acest caz există o serie de 
întrebări la care răspunsurile pot fi găsite atât 
în documentația tehnică sau certificate de 
calitate, cât și în diversele contracte (exploata-
re, întreținere, controlul calității apei, vidanjarea 
nămolurilor etc.).

Formularul online este disponibil pe site-ul 
www.miercureaciuc.ro și poate fi completat 
cu asistență biroul 12 al primăriei. Mai multe 
informații pot fi solicitate prin e-mail la adresa va-
rosgazdalkodas@szereda.ro sau la nr. de telefon 
0266 315 120 / 249.

Registru pentru evidența sistemelor de colectare 
și epurare a apelor uzate

E forturile de extindere a rețelei de străzi din Miercu-
rea-Ciuc au fost caracterizate printr-o serie de pași 
îndrăzneți. Un asemenea pas a fost construirea unui 

drum de la Piața Cetății până la Biserica Sfintei Cruci. Această 
stradă astăzi poartă numele lui Nicolae Bălcescu, dar la înfi-
ințarea sa se numea Strada Új (Nouă), schimbată ulterior de 
autoritățile orașului în Strada Erzsébet (Elisabeta). Tivai Nagy 
Imre în volumul său intitulat „Cirkálások szeredai emlékeim-
ben”a scris următoarele „Crearea drumului în această zonă a 
fost foarte riscantă, deoarece a fost nevoie de mai mult de un 
deceniu doar pentru a se putea drena apa și a nivela zona.”

Sursa: Vofkori György, Csíkszereda és Csíksomlyó képes törté-
nete, Typografika 2007 (pagina 156)
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A fost un proces lung 
și dificil pentru a prelua 
o zonă abandonată
Au fost înlăturate toate obstacolele juridice din calea solicitării 
unui act de identitate care să ateste reședința permanentă în 
Szécseny. Dacă rezidenții din zonă îndeplinesc condițiile, pot soli-
cita cartea de identitate.

„D upă doi ani de muncă foarte grea, am ajuns la o soluție 
privind o problemă veche de douăzeci de ani. În ultimele 
două decenii locuitorii din Szécseny au dorit să aibă o carte 

de identitate, iar în acest moment toate obstacolele au fost înlăturate în 
această privință. A trebuit să parcurgem un drum foarte lung pentru a rezol-
va această problemă complexă” – a declarat astăzi Korodi Attila. Ilustrând 
complexitatea procesului, primarul a explicat faptul că acum doi ani, adică la 
începutul mandatului, străzile nu erau intabulate. În ultimii doi ani, au avut loc 
nouă ședințe ale consiliului local pe tema problemei Szécseny, referitoare la 
includerea străzilor în domeniul public al municipiului și denumirea străzilor. 
După doi ani de muncă am ajuns la situația actuală: 13 străzi – având o lun-
gime totală de 13.333 de metri și o suprafață de 120.596 de metri – au fost 
intabulate în cartea funciară. Acestea sunt acum incluse în domeniul public și 
vor avea și denumiri: strada Albinelor, Ariciului, Borbély, Hideg Árok, Liliacu-
lui, Ursului, Mărului, Meleg Árok, Szécseny, Trandafiriilor, Vântului, Veveriței, 
Hellwig-fürdő. Locuitorii zonei au participat, de asemenea, în mod activ la 
procesul de atribuire a numelor, cu sute de solicitări de nume de străzi.

Denumirile străzilor din Szécseny au fost aprobate de consiliu prin 
hotărârea nr. 224/2022, modificată și completată ulterior, și trimise la 
Directia pentru Evidenta Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din 
București, astfel încât străzile în cauză au fost introduse în Registrul Național 
de Evidență a Persoanelor (RNEP) la data de 1 noiembrie, cu excepția străzii 
Hellwig-fürdő, care va fi inclusă în registru peste două-trei săptămâni. 

Pentru a solicita o carte de identitate care să ateste reședința permanentă 
în Szécseny, documentele necesare pentru eliberarea actului de identitate 
trebuie să includă un certificat de Nomenclatură stradală și adresă, care trebuie 
obținut de la Serviciul de Urbanism. După cum a explicat Geréd Enikő, șef de 
birou în carul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Una 
dintre condiții este ca imobilul să figureze la Serviciul Impozite, Taxe și Alte veni-
turi și proprietarul să fie la zi cu plata impozitelor locale. De asemenea, cererea 
trebuie să fie însoțită de un extras de carte funciară, cu o vechime de cel mult 
30 de zile, din care să rezulte  faptul că, imobilul este cu destinaţie de locuinţă, 
și este situată în intravilanul localităţii. De asemenea, solicitantul va trebui să 
prezinte autorizația de construcție și procesul verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor.  Wohlfart Rudolf, secretarul general al municipiului Miercurea-Ciuc 
a subliniat faptul că în cazul în care persoanele în cauză nu au o autorizație de 
construcție, Legea nr. 50/1991 prevede posibilitatea de a legaliza proprietatea.

Scopul municipalității este de a revitaliza această zonă a orașului. În 
acest scop sunt pregătite mai multe investiții pentru îmbunătățirea infra-
structurii din zona Szécseny.

Premiatul 
Pro Urbe al lunii

Borbély Gábor
protoiereu apostolic, canonic, 
arhidiacon-paroh
13 noiembrie 1930 – 28 septembrie 2013

S -a născut la Porumbenii Mari, a studiat la liceul catolic 
din Odorheiu Secuiesc, iar apoi și-a continuat studiile la 
Institutul Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia. În aceea 

perioadă episcopul Márton Áron era deja în închisoare. După primul 
an de studiu, teologia a fost interzisă, iar preoții au fost trimiși la 
muncă forțată. După eliberarea episcopului, studenților li s-a permis 
să se întoarcă la Alba Iulia. Episcopul Áron l-a consacrat în Catedrala 
Romano-Catolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia la 28 aprilie 1957.

Și-a început slujirea preoțească ca pastor asistent în Valea, iar 
mai târziu s-a mutat la Brașov. La 1 martie 1965, statul i-a retras li-
cența de pastor și a refuzat numirea lui în parohii. Motivele invocate 
au fost originea și așa-zisul „prozelitism” (proselitism). Din oc-
tombrie 1966 și-a slujit Stăpânul și pe cei care i-au fost încredințați 
la Târgu Secuiesc, apoi la Turia de Jos. Din 1979 și până la pensio-
nare, a fost părintele spiritual al romano-catolicilor din Miercu-
rea-Ciuc, fiind în același timp și arhipăstorul districtului.

A fost condus pe ultimul său drum la cimitirul vechi din Proumbenii 
Mari de mulți dintre copii săi spirituali.  Punctul de plecare al ceremoni-
ei a fost curtea Capelei „Sfintei Elisabeta”, pe care el a fondat-o. Sfân-
ta Liturghie oficiată în memoria sa a fost celebrat de către arhiepis-
copul Jakubinyi György. În predica sa fostul său capelan, Sebestyén 
Péter, a amintit că „a educat generații întregi în credință, cunoaștere, 
dragoste pentru cultură și o spiritualitate exigentă, devotament și 
loialitate față de Biserică. A construit biserici și capele, oferind și co-
mori spirituale. Numele său este asociat cu statuia lui Márton Áron, cu 
capela și casa preoțească a Sfântului Iosif, cu Liceul Romano-Catolic 
„Segítő Mária”, cu Casa „Sfântului Ștefan” din Hargita-Băi, cu cele trei 
cruci de pe Pasul Tolvajos și cu Biserica „Sfântul Augustin”. Biserica din 
lemn din Szécseny a devenit un simbol al speranței. 

Din anul 2000 a locuit în satul său natal, fiind foarte activ și ca 
pensionar. Printre altele dintr-o reședință particulară a creat pe 
cheltuiala proprie Capela „Sfânta Elisabeta”, pe care a și mobilat-o. 
Capela a primit și o clopotniță și s-a turnat și un clopot.

Sursa: ersekseg.ro
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Focus

La apariția acestei ediții al ziarului, majoritatea copacilor noștri de foioase nu vor mai 
avea decât crengile care se întind spre cer, despovărate de frunzișul lor de îngheț și vânt. 
Strălucirea toamnei și jocul spectaculos de culori ale naturii sunt o încântare pentru ochi 
și suflet. Suntem deosebit de norocoși pentru pinii noștri veșnic verzi, pentru varietatea 
de arbori de foioase și, nu în ultimul rând, pentru miile de culori ale puieților plantați de 
direcția floricolă municipală. Așadar vă invităm să admirați în această perioadă deosebit 
de frumoasă Muntele Șumuleu, Muntele Harghita sau străzile și parcurile noastre. Pur și 
simplu este o plăcere să aruncăm o privire la mediul nostru care ne înconjoară zi de zi. 
FOTOGRAFII: MIHÁLY LÁSZLÓ 

Să mai strecurăm un pic de 
toamnă în începutul de iarnă!
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Hotărârile 
Consiliului Local

Consiliul Local al Municipiului Miercu-
rea-Ciuc s-a întrunit în ședință extra-
ordinară pe data de 5 și 21 octombrie, 
iar în ședință ordinară pe data de 28 
octombrie. Hotărârile din octombrie 
sunt următoarele:

 � Hotărârea nr. 325
privind aprobarea depunerii cererii de finanța-
re cu titlul: „Dezvoltarea sistemelor inteligente 
de management al traficului, prin dotarea 
centrului de control și implementarea siste-
mului de monitorizare video a traficului”

 � Hotărârea nr. 326
privind demararea procedurii de numire a unui 
administrator unic nou pentru societatea Eco-
Csík SRL

 � Hotărârea nr. 327
privind aprobarea declanșării procedurii de 
expropriere a tuturor imobilelor care cons-
tituie coridorul de expropriere a lucrării de 
utilitate publică „Reabilitare strada Câmpul 
Mare din municipiul Miercurea-Ciuc” 

 � Hotărârea nr. 328
privind alegerea președintelui de ședință al 
Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ci-
uc, pentru lunile noiembrie, decembrie 2022, 
ianuarie 2023, respectiv locțiitorului acestuia

 � Hotărârea nr. 329
privind aprobarea atribuirii în folosinţă a tere-
nului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor 
care au cumpărat apartamente construite din 
fondul locativ de stat

 � Hotărârea nr. 330
privind aprobarea punerii la dispoziția Distri-
buției Energie Electrică Romania SA (DEER) 
Sucursala Harghita, a unor terenuri aflate în 
proprietatea publică al municipiului Miercu-
rea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 331
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 
6/2008 privind însușirea Listei de inventar 
cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările și 
completările ulterioare

 � Hotărârea nr. 332
privind aprobarea acceptării donaţiei oferită 
Municipiului Miercurea-Ciuc de către donatorii 
Lázár Zsolt-László și Lázár Éva

 � Hotărârea nr. 333
privind aprobarea dezlipirii unui teren, situat în 
municipiul Miercurea-Ciuc, str. Inimii nr. 16, în 
vederea intabulării acestuia

 � Hotărârea nr. 334
privind modificarea Hotărârii nr. 310/2022 pri-
vind aprobarea dării în folosință gratuită a sup-
rafeţei de 141,38 mp din incinta imobilului situat 
în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Salcâm nr. 1 în 
favoarea Casei Județene de Pensii Harghita

 � Hotărârea nr. 335
privind aprobarea modificării anexei 1 al 
Hotărârii nr. 359/2019 privind aprobarea 
delegării în mod direct a gestiunii serviciului 
de transport public local în Municipiul Mier-
curea-Ciuc, cu modificările și completările 
ulterioare

 � Hotărârea nr. 336
privind aprobarea analizei stadiului de înscriere 
a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul 
III (iulie–septembrie) al anului 2022

 � Hotărârea nr. 337
privind aprobarea mandatării reprezentantului 
UAT Miercurea-Ciuc să voteze în Adunarea 
Generală a Asociaţiei Intercomunitare de 
Dezvoltare Microregională ,,Alcsík” privind 
modificarea tarifelor pentru curățarea și trans-
portul zăpezii de pe căile publice și menține-
rea în funcțiune a acestora pe timp de polei 
sau îngheț

 � Hotărârea nr. 338
privind aprobarea modificării și completării 
Hotărârii nr. 199/2022 privind aprobarea   Do-
cumentației de avizare a lucrărilor de inter-
venție pentru obiectivul de investiții: „Reabili-
tare str. Kós Károly și str. Sâncrăieni, Iancu de 
Hunedoara aferent zonă”

 � Hotărârea nr. 339
privind aprobarea Documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehni-
co-economici, pentru obiectivul de investiții: 
„Reabilitare strada Zorilor și Salcâm, reabili-
tare strada Fabricii” aprobat pentru finanțare 
prin programul național de investiții „Anghel 
Saligny”, precum și a sumei reprezentând 
categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul 
local pentru realizarea obiectivului

 � Hotărârea nr. 340
privind completarea Hotărârii nr. 129/2022 
privind indexarea impozitelor şi taxelor locale 
care constau într-o anumită sumă în lei sau 
care sunt stabilite pe baza unei anumite sume 
în lei, precum și limitele amenzilor care se fac 
venit la buget local, pentru anul 2023

 � Hotărârea nr. 341
privind aprobarea procedurii de publicare a 
listei contribuabililor persoane juridice care nu 
au obligații restante la bugetul local al munici-
piului Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 342
privind actualizarea Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor al municipiului Miercu-
rea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 343
privind aprobarea demarării procedurii de 
desfințare a Institutului de Cercetări SICULUS

 � Hotărârea nr. 344
privind modificarea Hotărârii nr. 215/2020, 
privind aprobarea modificării statului de funcţii 
și a organigramei Ansamblului Național Secui-
esc Harghita, cu modificările și completările 
ulterioare

 � Hotărârea nr. 345
privind modificarea Hotărârii nr. 291/2020 
privind numirea reprezentanţilor Consili-
ului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc 
în consiliile de administraţie ale unităţilor 
de învățământ preuniversitar de stat, care 
funcționează pe raza administrativ-teritorială 
a municipiului Miercurea-Ciuc, pentru man-
datul 2020–2024

 � Hotărârea nr. 346
privind inițierea actualizării și prelungirea 
valabilității Planului urbanistic general cu 
Regulamentul local aferent al municipiului 
Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 347
privind modificarea Hotărârii nr. 43/2022 pri-
vind aprobarea bugetului de venituri şi cheltui-
eli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 
şi estimări pentru anii 2023–2025

 � Hotărârea nr. 348
privind aprobarea Studiului de fezabilitate 
pentru investiția „Extinderea sistemului de 
canalizare menajeră în zona Csiba din Miercu-
rea-Ciuc”

 � Hotărârea nr. 349
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 
212/2021 privind aprobarea participării Muni-
cipiului Miercurea-Ciuc la „Programul privind 
creșterea eficienței energetice și gestionarea 
inteligentă a energiei în clădirile publice cu 
destinație de unități de învățământ”, finanțat 
din Fondul pentru mediu, precum și apro-
barea Documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitare 
Școala Gimnazială Xantus János – subunita-
tea Harghita-Băi”

 � Hotărârea nr. 350
privind aprobarea modificării Statului de 
funcţii și al aparatului de specialitate al prima-
rului municipiului Miercurea-Ciuc aprobată 
prin Hotărârea nr. 238/2022, cu modificările și 
compeltările ulterioare
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Flowchart

Cel mai des utilizat serviciu pent-
ru clienți din cadrul primăriei este 
oferit de către Serviciul Public 
Local de Evidență a Persoanelor 
Miercurea-Ciuc. Primirea clienților 
este foarte bine organizată dato-
rită programării online, însă puține 
persoane se folosesc de această 
oportunitate. 

Solicitarea cărților de identitate: 
e mai ușor să vă programați decât să stați la coadă!

– Poftim! Nu găsești un stilou normal în casă! Acum pot să stau la coadă din zori la Evidența populației...
CARICATURĂ DE HORVÁTH SZEKERES ISTVÁN

L ansarea platformei de programare online în 2019 a schim-
bat semnificativ modalitatea de funcționare a serviciilor 
publice. Ulterior, pe perioada restricțiilor impuse de 

epidemia de coronavirus, primăria a acceptat doar programările 
online, , iar de la sfârșitul epidemiei s-a revenit la sistemul hibrid. 

La Centrul de Relații cu Publicul de pe strada Mihail Sa-
doveanu, două dintre cele trei birouri primesc clienții pe baza 

programării online și unul pe baza 
numărului de ordine primit la fața locului. 
Toate opțiunile încercate până acum au 
avantaje și dezavantaje, iar soluția care se 
aplică acum pare a fi cea mai potrivită în 
acest moment. 

În orice caz, serviciul public reco-
mandă populației să se programează de 
preferință online. 

Persoanele cu vârsta de 14 ani și pes-
te pot solicita pentru prima oară cartea 
de identitate cel mai devreme în ziua lor 
de naștere. Reînnoirea cărților de identi-
tate poate fi solicitată cu șase luni înainte 
de termenul de expirare. La momentul 
redactării acestui articol, perioada de aș-

teptare pentru programări online este de aproximativ zece zile. 
Programarea este foarte simplă: pe site-ul www.miercurea-

ciuc.ro, în meniul Administrație, faceți clic pe sub meniul Progra-
mare online, apoi selectați intervalul de timp și tipul de caz dorit. 
Dintre programările disponibile, selectați-o pe cea care vi se 
potrivește cel mai bine și apoi furnizați numele și datele de con-
tact. După finalizare platforma va confirma rezervarea, iar soli-
citantul va primi toate informațiile necesare la adresa de e-mail 
furnizată. În funcție de caz, e-mailul va conține, de asemenea, o 
listă cu documentele necesare care trebuie să fie prezentate.

Nu se percepe nicio taxă pentru înregistrarea mențiunilor 
privind stabilirea reședinței (flotant), se percepe o taxă de 1 leu 
pentru cartea de identitate provizorie și 7 lei pentru cărțile de 
identitate. Plata se poate face cu card la casieria centrului de 
relații. Vă recomandăm să vă prezentați la birou cu formularele 
deja completate și cu dovada plății taxei, pentru a nu întârzia 
perioada de procesare.

În lipsa unei programări online, se produce un fenomen nep-
lăcut: încă de la primele ore ale dimineții se formează o coadă 
în fața Centrului de Relații cu Publicul. Din propria inițiativă a 
clienților se întocmește a listă în ordinea sosirii, iar la începerea 
programului de lucru se solicită un număr de ordine pe baza 
acestei liste. Nu avem posibilitatea să interzicem acest proce-

deu. Dar această metodă este imprevizibilă, deoarece există 
mai mulți clienți nepregătiți, care provoacă mari întârzieri. 

Eliberarea cărților de identitate durează în mod 
normal 7 zile lucrătoare, iar persoanele sunt anunțate 

în prealabil când li se înmânează documentele. În 
cazuri individuale, termenul de livrare poate varia.

Serviciul public deservește pe lângă municipi-
ul Miercurea-Ciuc și localitățile din zona Depre-
siunii Ciucului, comunele din valea Trotușului din 
județul Harghita și comuna Plăieșii de Jos, cu 
excepția localităților Bălan și Sândominic – adică 
un total de aproximativ 102.000 de persoane. 
Din aceste motive  Înregistrarea online este un 
avantaj.

Așa că nu uitați: vă puteți programa cu șase 
luni înainte de expirarea cărții de identitate! Nu 
lăsați lucrurile la voia întâmplării! 
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Cronică

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

Autogara s-a „mutat”
Pe perioada lucrărilor de reabilitare, au-
togara s-a mutat într-o locație tempo-

rară, vizavi de magazinul de bricolaj Dedeman. 

Comemorarea martirilor 
din Arad

După ceremonia din Piața Cetății, 
care a fost urmată de o procesiune cu torțe, 
în holul primăriei a fost prezentat volumul 
„Csík-, Gyergyó-, Kászonszék 1848-49-
ben”, o lucrare importantă scrisă de istoricul 
Pál-Antal Sándor. Prin aceste evenimente 
orașul i-a comemorat pe cei treisprezece 
martiri executați în Arad la 6 octombrie 1848.

Legături mai strânse între 
Șumuleu-Ciuc și Máriapócs

Legăturile ecleziastice dintre Șumuleu-Ciuc 
și Máriapócs au fost consolidate în cadrul 
ceremoniei de deschidere a celei de-a 12-a 
Conferințe Via Mariae, unde a fost semnat 
un acord de parteneriat între reprezentanții 
celor două sanctuare: P. Timár Asztrik OFM 
și dr. Mosolygó Péter.

Exhibiție contemporană 
în Cetatea „Mikó˘

Muzeul Secuiesc al Ciucului a găzduit pent-
ru prima oară o expoziție contemporană: 
s-a deschis cea de-a 7-a ediție a Bienalei de 
artă grafică din Ținutul Secuiesc. Au fost ex-
puse 303 lucrări realizate de 844 de artiști 
din 62 de țări.

Parcul sportiv este în fază 
de construcție

Conducerea primăriei a semnat contractul 
de execuție, astfel că până la sfârșitul anului 
2023, un spațiu verde modern va întâmpi-
na vizitatorii de la Băile Szereda. Proiectul 
finanțat de UE va include și o pistă pentru 
biciclete de-a lungul străzii Băilor, între par-
cul sportiv și calea ferată. 

Sprijin extern pentru șase 
societăți civile

Federația Fundațiile Comunitare din Româ-
nia și Lidl România sprijină șase proiecte ale 
ONG-urilor din Miercurea-Ciuc cu o sumă 
totală de 245.000 de lei. Proiectele câș-
tigătoare au fost prezentate în cadrul unei 
conferințe de presă.

Zilele purtării 
a bebelușilor

Asociația Mămicilor din Miercurea-Ciuc a 
organizat și în acest an zilele purtării bebel-
ușilor. Evenimentul de trei zile a inclus, printre 
altele, conferințe, o expoziție de fotografie 
și o vizită la secția neonatologie al Spitalului 
Județean de Urgență Miercurea-Ciuc.

Premii Pro Urbe pentru 
serviciul dedicat 
comunității 

Primarul Municipiului Miercurea-Ciuc a 
acordat Premiile Pro Urbe Fundației Pro 
Agricultura Hargitae Universitas, care a pus 
baza învățământul superior agricol și rural în 
municipiu, precum și Universității Maghiare 
de Științe Agricole și ale Vieții, respectiv 
dentistului german dr. Klaus Winter, susțină-
tori al mai multor proiecte comunitare din 
reședința de județ.

Colectare record de sticlă

Operatorul regional de salubrizare Eco-Csík 
SRL a stabilit un nou record în timpul cam-
paniei de toamnă: 35,1 tone de sticlă au fost 
trimise pentru reciclare din Miercurea-Ciuc.

Un milion de stele pentru nevoiași

Miercurea-Ciuc s-a alăturat orașelor care 
au aderat la campania de conștientizare „Un 
milion de stele pentru cei nevoiași”. În orașul 
nostru, aproximativ 250 de cetățeni au ap-
rins lumânări în piața Majláth Gusztáv Károly 
și au donat aproape 3300 de lei.

30 de ani de existență a 
Fundației Csibész

Fundația Csibész și-a sărbătorit cea de-a 
30-a aniversare prin binecuvântarea șurei 
reamenajate pentru tineri și activități cul-
turale.

I-am avut ca oaspeți frații 
noștri din Riehen

Korodi Attila, primarul municipiului, însoțit 
de viceprimarii Bors Béla și Sógor Enikő, au 
primit o delegație din Riehen, orașul înfrățit 
din Elveția înfrățit cu Miercurea-Ciuc din. 
Scopul principal al vizitei a fost de a con-
solida relația de înfrățire dintre cele două 
localități. 

A 25-a aniversare a revistei 
„Székelyföld”

Revista culturală „Székelyföld” și-a sărbătorit 
cea de-a 25-a aniversare. În cadrul ceremoniei 
organizate la Galeria „Székelyföld”, Premiile 
Székelyföld au fost înmânate lui Darvasi László, 
poet și scriitor din Ungaria, Papp Attila Zsolt, 
poet clujean, Szabó Árpád, etnograf clujean, și 
Szabó-Biró Brigitta, scriitoare din Ineu.

Onoare 
eroilor!

Primăria orașului și Consulatul General al Un-
gariei din Miercurea-Ciuc au adus un omagiu 
victimelor revoluției care a izbucnit la Buda-
pesta la 23 octombrie 1956. În afară de cele 
două ceremonii publice, am comemorat și prin 
proiecția unui film și organizarea unui concert.

S-a deschis Centrul de 
intervenție cardiologică

Ca rezultat al muncii în echipă și cu sprijinul 
Guvernului Ungariei, a fost înființat Centrul 
de Intervenție Cardiologică în cadrul Spitalu-
lui Județean de Urgență Miercurea-Ciuc. 
Astfel pacienții cu urgențe cardio-vasculare 
nu vor mai trebui să fie transportați la Brașov 
sau Tg.Mureș, beneficiind de același trata-
ment ca în cazul celor două locații amintite. 

Conferință digitală în Miercurea-Ciuc

Antreprenori, profesioniști, organizatori 
de comunități s-au întâlnit la cea de-a 8-a 
Conferință Digitală a Ținutului Secuiesc, 
găzduită anul acesta de Miercurea-Ciuc.

Accent pe antreprenorii din turism

Visit Harghita, Visit Covasna și Visit Mureș au 
organizat prima ediție a Conferinței Regio-
nală de Turism, care a avut ca scop oferirea 
de asistență profesională pentru antrepreno-
rii din turism din Ținutul Secuiesc.

Au fost aprinse focurile 
autonomiei

Ca și în multe alte orașe din Ținutul Secuiesc, 
în Miercurea-Ciuc a fost aprins focul autono-
miei secuiești. Prin acest eveniment organi-
zatorii au vrut să trimită un mesaj autorităților 
centrale: comunitatea secuiască este în 
continuare adeptul autonomiei locale, aceasta 
fiind un instrument de dezvoltare folosit în 
toată Europa.
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Din registrul stării civile
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Grama Elena
Bejan Gheorghiță
Antal László
Tánczos Imre
Orbán Alexandru
Antal Gyula-László
Mátyás Gabriella
Silló Ernest
Jano Ileana
Bakó Ecaterina
Burján Veronica
Bába Attila
Karácsony Ilona
Lajos Ana

Ciugulei Ioan
Gegő Eleonora-Erika
Gere Sarolta
Balogh Gyöngyi-Ibolya
Fazakas József
Kedves Alexandru
Kovács Pavel
Ciuche Rozalia
Lukács István
Kuna Tiberiu-Iosif
Pal Iosif
Daniel Ernő
Sárosi Emeric

Arsene Ștefan-Efrem
Farkas Viktor
Bajkó Anna-Róza
Roșu Dominic-Eugen
Pinti Zselyke
Ötvös Kristóf-Barnabás
Nyisztor Áron
Pál Dorottya
Vitán Denisa

Gábor Diána
Onodi Hanna-Sarolta
Diacu Vlad-Andrei
Gál Dorottya
Kovács-Márk Zente
Bocskor Gréta
Pál Koppány
Balla Kende
Vaszi Anna-Jázmin

Ambrus Béla – Kedves Judit
Molnár-Csorba Zsombor – Fodor Györgyi

Barabási-Péter Zoltán – Vița Clarissa
Aranyosi-Ávéd József – Aranyosi-Ávéd Enikő

Kovács Dénes – Bilibok Mónika-Katalin
Holitska Ladislau – Buruiană Carmen

Becze István – Kézdi Antonia 
Császár Szabolcs – Târzioru Ingrid-Angela
Molnár Leonárd-Róbert – Vancsa Rozalia
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FETE BĂIEȚI
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