
1. Cum a încheiat Municipiul Miercurea
Ciuc anul 2006 din punctul de vedere al
bugetului local ºi al bilanþului contabil? Este
în echilibru bugetul anului care a trecut?

Ca ºi anul 2005, am terminat ºi anul 2006
cu un surplus bugetar, ceea ce înseamnã cã
veniturile au depãºit cheltuielile. Acest lucru
se datoreazã faptului, cã în ambele cazuri am
depãºit la partea de venituri estimãrile
prevãzute. 

Creºterea cea mai importantã am realizat
la partea de cote defalcate din impozitul pe
venit, deci valoarea ce a rãmas la nivelul
bugetului local, unde în loc de cele 12
milioane de lei preconizate am realizat 16,2
milioane, ºi la taxele de construcþii plãtite de
societãþile comerciale, unde în loc de 3,15 am
realizat 4 milioane de lei. Datoritã mãsurilor
de eficientizare a costurilor de funcþionare a
instituþiilor publice, ºi în special a Primãriei,
nici la partea de cheltuieli nu am depãºit
sumele preconizate.

Pe de altã parte, din sumele alocate din
bugetul central cu destinaþii precise au rãmas
necheltuite circa 0,5 milioane de lei la
capitolul salariul personalului didactic,
respectiv pentru unele lucrãri de investiþii a
rãmas sã plãtim lucrãrile în 2007.

2. Cum aþi reuºit sã asiguraþi finanþarea
a numeroaselor ºi costisitoarelor investiþii
întreprinse; a trebuit sã recurgeþi la credite
pentru acoperirea acestora? Cum explicaþi
creºterea spectaculoasã a resurselor necesare
pentru investiþii?

Investiþiile efectuate (în valoare de circa
20 milioane de lei) au fost finanþate în mare
mãsurã din bugetul local. Din bugetul central
am primit finanþare pentru douã lucrãri: 6,5
milioane de lei pentru modernizarea
sistemului central de termoficare, respectiv
1,8 lei pentru reabilitarea pasarelei de trecere
peste calea feratã. Pe lângã aceste sume, din
bugetul central am beneficiat ºi de o
subvenþionare a cheltuielilor de încãlzire (ceea
ce însã nu constituie investiþie).

Aceste rezultatele se datoreazã în mare
mãsurã faptului cã UDMR-ul face parte din
guvernul actual. În lipsa acestor subvenþionãri
nu am fi reuºit sã mãrim într-un mod atât de

spectaculos numãrul investiþiilor din oraº de la
un an la altul. 

Nu am apelat la credite, pentru cã am
ferma convingere, cã este oportunã recurgerea
la credite numai în cazul investiþiilor la care se
poate întrevedea rambursarea sumelor
investite (de exemplu în cazul lucrãrilor de
apã ºi canalizare). În concluzie pot sã afirm cã
majorarea spectaculoasã a resurselor
datoreazã creºterii finanþãrilor din bugetul
local ºi central. 

3. Din punctul de vedere al dezvoltãrii
oraºului este esenþialã rezolvarea situaþiei
juridice a terenurilor ºi imobilelor, respectiv
finalizarea procedurilor de retrocedare. Care
este situaþia actualã în aceastã privinþã?

Procedurile de retrocedare din anul trecut
pot fi caracterizate printr-o evoluþie lentã dar
sigurã. La sfârºitul anului 2005 am primit, pe
baza Legii nr. 247/2005 circa 1000 de cereri
noi.

În momentul de faþã ne ocupãm
sistematic cu analizarea acestor cereri, proces
care solicitã o meticulozitate ºi precauþie
crescutã din partea comisiei. 

Pot sã afirm cã în aceste cereri se reflectã
ºi ambiguitatea care caracterizeazã aplicarea
legii în materie din ultimele 17 ani. Analizarea
responsabilã a unei singure cereri necesitã o
întreagã zi de lucru. Procesul îndelungat se
datoreazã faptului cã la fiecare asemenea
dosar evaluarea trebuie începutã de la zero.
Majoritatea solicitanþilor nu-ºi documenteazã
cererea conform prevederilor legale, iar
documentele anexate nu justificã întocmai
conþinutul acestora, de aceea în majoritatea
cazurilor trebuie sã solicitãm completãri �
ulterioare � multiple.

În alte judeþe, dupã cunoºtinþele mele,
dosarele incomplete se resping în mod
automat. Noi în schimb dorim sã soluþionãm
fiecare cerere în parte, ºi nu ne permitem sã
respingem cererile incomplete.

În cele mai multe cazuri, dupã
completarea dosarelor mai trebuie procurate o
mulþime de documente din care sã reiasã dacã
terenul respectiv figureazã sau nu în registrele
agricole din 1956-58 respectiv 1959-62, dacã
aceste terenuri au fost sau nu colectivizate, sau
dacã terenul în cauzã figureazã sau nu în

cererea de retrocedare pe baza Legii nr.
18/1991; care a fost decizia de atunci, ce
terenuri au fost restituite solicitantului sau
familiei acestuia în ultimii 17 ani primite drept
moºtenire; dacã aceºtia dispun de titlu de
proprietate sau nu, ºi enumerarea actelor
necesare mai poate continua. Trebuie sã ne
asigurãm cã persoanele care solicitã
retrocedarea unor terenuri pe baza cãrþii
funciare, nu au primit înapoi terenul respectiv
pe baza registrului agricol (Legea nr. 18.) Din
pãcate acest lucru s-a întâmplat destul de des
(mulþumitã comisiilor de retrocedare
precedente) acesta fiind explicaþia ºi pentru
faptul cã în oraº nu mai existã terenuri, sau cã
unele au fost retrocedate de mai multe ori
diferiþilor sau aceluiaºi moºtenitor (prima oarã
au fost solicitate pe baza cãrþii funciare, apoi
au fost dovedite cu martori, iar mai târziu au
solicitat-o pe baza registrelor agricole).

Pot sã afirm, cã fiecare solicitare este un
caz particular aparte, ºi prelucrarea lor
necesitã atenþie sporitã.

4. Dupã toate aparenþele se pare cã în
Miercurea Ciuc existã o motivaþie majorã ºi
sigurã de modernizare ºi eficientizare a
serviciilor de gospodãrire comunalã prin S.C.
Goscom S.A. În alte oraºe din regiune
aceastã problemã a fost rezolvatã în douã
feluri: fie prin desfiinþarea, fie prin
privatizarea acestor servicii. Care este
strategia conducerii oraºului în aceastã
privinþã?

Serviciile de gospodãrire comunalã sunt
extrem de importante, practic prin acestea
nivelul de civilizaþie a unui oraº. O aºezare nu
poate fi numitã ca ºi oraº, pânã nu dispune de
reþea de apã sau sistem de canalizare proprie.
Datoritã situaþiei lor de monopol, serviciile de
gospodãrire comunalã au o importanþã
deosebitã.

Eu am afirmat de mai multe ori despre
aceste servicii, cã ele reprezintã o adevãratã
�minã de aur�, ºi am fãcut tot posibilul sã le
pãstrez în proprietatea oraºului. Cred cã
obiectivul care trebuie atins este ca municipiul
sã profite cît mai mult de pe urma acestor
servicii: consumatorii sã beneficieze de
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Consiliul Local al Municipiului
Miercurea Ciuc s-a întrunit în zilele de 5,
15, 22 decembrie în ºedinþã extraordinarã,
iar în ziua de 29 decembrie în ºedinþã
ordinarã ºi a adoptat urmãtoarele hotãrâri:

Hotãrârea nr. 198
pentru modificarea ºi completarea

Hotãrârii nr. 1/2006 privind aprobarea
Bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul
2006 al Consiliului Local al Municipiului
Miercurea Ciuc ºi modificarea Listei de
investiþii pe anul 2006

Hotãrârea nr. 199
privind propunerea pentru stabilirea

dreptului de proprietate privatã asupra
terenurilor intravilane persoanelor
îndreptãþite conform art. 36 din Legea nr.
18/1991 privind fondul funciar, cu
completãrile ºi modificãrile ulterioare-
republicatã 

Hotãrârea nr. 200
pentru modificarea ºi completarea

Hotãrârii nr. 1/2006 privind aprobarea
Bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul
2006 al Consiliului Local al Municipiului
Miercurea Ciuc ºi modificarea Listei de
investiþii pe anul 2006

Hotãrârea nr. 201
privind aprobarea Programului strategic

de dezvoltare a sistemului de producere ºi
distribuire a energiei termice în municipiul
Miercurea Ciuc pe perioada 2006-2009

Hotãrârea nr. 202
pentru modificarea ºi completarea

anexei Hotãrârii nr. 2/2006 al Consiliului
Local al Municipiului Miercurea Ciuc,
privind Lista lucrãrilor de investiþii care vor
fi realizate din cota de dezvoltare la
activitãþile de apã-canal pe anul 2006

Hotãrârea nr. 203 
privind aprobarea tarifelor la activitatea

de apã potabilã ºi de canalizare-epurare în
municipiul Miercurea Ciuc 

Hotãrârea nr. 204
pentru modificarea art. 1 al Hotãrârii nr.

162/2006 privind recalcularea preþului de
producere ºi distribuþie a energiei termice
ajustat anterior prin Hotãrârea nr. 98/2006 a
Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc,
de cãtre S.C. GOSCOM S.A. Miercurea
Ciuc, ºi menþinerea preþului local de referinþã
a energiei termice livratã populaþiei prin
sistemul centralizat la nivelul stabilit prin
H.C.L.M. nr. 98/2006

Hotãrârea nr. 205
privind stabilirea nivelului contribuþiei

comunitãþii locale la finanþarea activitãþii de
asistenþã socialã a persoanelor internate în
centre de îngrijire ºi de asistenþã socialã

Hotãrârea nr. 206
pentru modificarea art. 1 a Hotãrârii nr.

21/2006 privind stabilirea nivelului
contribuþiei comunitãþii locale la finanþarea
activitãþii de protecþie a copilului

Hotãrârea nr. 207
pentru modificarea ºi completarea art. 1

ºi art. 2 a Hotãrârii nr. 193 /2006 privind
acceptarea trecerii unor drumuri forestiere
din domeniul public al statului ºi din
administrarea Regiei Naþionale a
Pãdurilor�ROMSILVA, în domeniul public
al municipiului Miercurea Ciuc ºi în
administrarea Consiliului Local al
Municipiului Miercurea Ciuc

Hotãrârea nr. 208
privind sãrbãtorirea în municipiul

Miercurea Ciuc a integrãrii României în
Uniunea Europeanã

Hotãrârea nr. 209
pentru modificarea ºi completarea

Hotãrârii nr. 1/2006 privind aprobarea
Bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul
2006 al Consiliului Local al Municipiului
Miercurea Ciuc ºi modificarea Listei de
investiþii pe anul 2006

Hotãrârea nr. 210
privind achitarea cotizaþiei pe anul 2006

cãtre Asociaþia Municipiilor din România
Hotãrârea nr. 211
privind completarea Hotãrârii nr.

143/2006 a Consiliului local Municipal
Miercurea Ciuc, privind stabilirea situaþiilor
pentru care primarul poate acorda ajutoare de
urgenþã 

continuare în pagina 3.

servicii de calitate, iar cetãþenii municipiului
sã profite, prin creºterea veniturilor la bugetul
local, datoritã acestor servicii.

Pentru noi este extrem de important ca
aceste servicii sã fie contorizate cât mai exact.
Am reuºit, ca în anul 2006 sã montãm
contoare pentru mãsurarea energiei termice la
toþi consumatorii din oraº, ºi am reuºit sã
restituim proprietarilor contravaloarea
contoarelor montate din bani proprii.

Practic dublarea veniturilor la acest
capitol a bugetului local din 2006 faþã de cel
din 2005 este ºi meritul noului consiliu de
administraþie al S.C Goscom S.A. Sper ca
tendinþa de creºtere a calitãþii serviciilor sã
continue ºi în 2007 ºi cã vom putea dezvolta
serviciile actuale ºi cele abandonate mai

înainte, sau vom putea oferii servicii noi
consumatorilor.

În concluzie: suntem deciºi sã continuãm
ºi în anul 2007 acele investiþii care
îmbunãtãþesc nivelul de trai în municipiul
nostru. Sper, sã terminãm o parte din
investiþiile începute anul trecut ºi vom demara
câteva investiþii noi. Vrem sã mãrim în
continuare în mod conºtient veniturile
bugetului local, ºi sã profitãm � în folosul
Municipiului Miercurea Ciuc � de poziþiile
noastre de guvernãmânt la Bucureºti.

Îmi exprim încrederea, cã se recunosc
deja primele semne ale administrãrii într-un
mod responsabil a banilor contribuabililor, în
folosul municipiului ºi sper, ca pânã la anul
acest lucru sã fie o certitudine pentru mai toþi
cetãþenii urbei. 

Notat de: Ady András

continuare din pagina 1.
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DIN HOTÃRÂRILE CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL

PERIOADA: DECEMBRIE 2006

Primul nou-nãscut al anului 2007



NAªTERI
Gábor István
Dani Noémi
Albert Anna-Júlia
Dobondi Bernadett
Márton Csilla 
Mihály Tamás
Csiki Tünde-Erzsébet
Tõke Adrienn
Gál Hunor
Bajkó Tímea
Sztojka Szilárd
Adam István-Dávid
Keresztes Boglárka
Cazamir Dennis-Andrei
Keresztes Hanna
Juhász Péter
Péter Emõke
Szabó Márton
Császár Anna-Róza
Veres Roland

Darvas Gyöngyvér
Tãrâþã Darius
Sárosi Tamás
Tankó Tímea
Tamás Edvin
Fogas Oszkár
Ötvös Erzsébet
Pîrvu Vasile-ªtefan
Nagy-Galaczi Gergõ
DECESE
Dima Maria
Chiper Gheorghe
Nagy Carol
Romfeld László
Bocskor Borbála
Szántó Béla
Ambrus Elisabeta
Balló Emeric
Miklós Erzsébet
Molnár Josif

Tankó Berta
Balog Ana
Tulit István
Moºneag Vasile
Albert Imre
Beldovits Elisabeta
Málnási Veronica
Csiszer Terezia
Todi Alexandru
Szabó Sándor
Tankó László
CÃSÃTORII
Ferencz Zoltán � Dobos Ibolya
Suciu Ioan � Vârgã Ana
Szabó István � Máté Tünde
Csiby Károly � Kovács Mári
Szentes Károly-Lóránt � Vitos Erika
Pál Gyula � Soare Camelia
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DIN REGISTRUL STÃRII CIVILE
DECEMBRIE 2006

Hotãrârea nr. 212
privind completarea cu anexele nr. 10 ºi

nr. 11 a Hotãrârii nr. 160/2006 privind
aprobarea Situaþiilor financiare privind
execuþia bugetarã la 31 decembrie 2005

Hotãrârea nr. 213
privind acordarea unui ajutor de urgenþã

în valoare de 10.000 lei pe seama copilul
bolnav Sükösd Hunor pentru finanþarea
tratamentului 

Hotãrârea nr. 214
revocarea Hotãrârii nr. 181/2006 privind

aprobarea concesionãrii fãrã licitaþie publicã
a terenului în suprafaþã de 87 mp., situat în
municipiul  Miercurea Ciuc, str. George
Coºbuc nr. 1, în favoarea S.C. MULTIIDEA
S.R.L.

Hotãrârea nr. 215
privind atribuirea în proprietate doamnei

Lukács Gizella, moºtenitor al decedatului
Müller László, eroul martir al Revoluþiei din
Decembrie 1989

Hotãrârea nr. 216
privind stabilirea impozitelor ºi taxelor

locale, precum ºi a taxelor speciale în
municipiul Miercurea Ciuc pentru anul 2007

Hotãrârea nr. 217
privind alocarea sprijinului financiar din

bugetul local al Consiliului Local Municipal
Miercurea Ciuc pe anul 2006 pentru
edificarea complexului capelã romano-
catolicã din Harghita-Bãi

Hotãrârea nr. 218
privind aprobarea ,,STUDIULUI

PRELIMINAR PENTRU REACTUALIZA-
REA PLANULUI URBANISTIC GENE-
RAL� al municipiului Miercurea Ciuc pro-
iect nr. U 018 MC /2006, elaborat de S.C.
PLANWERK S.R.L., � Cluj -Napoca 

Hotãrârea nr 219
privind aprobarea trecerii din domeniul

public al municipiului  Miercurea Ciuc în
domeniul privat al acestuia, a mijloacelor
fixe, propuse pentru casare

Hotãrârea nr. 220
privind aprobarea schimbãrii denumirii

strãzii Pictor Nagy Imre, în ,,Strada �
Zsögödi Nagy Imre � utca� din municipiul
Miercurea Ciuc

Hotãrârea nr. 221
privind modificarea ºi completarea

Deciziei nr. 193/1990 privind atribuirea de
suprafaþã de loc 100 mp., de teren proprietate
de stat pentru construirea caselor de locuit în
municipiul Miercurea Ciuc Harghita Bãi,
persoanelor fizice din tabelul nominal anexã 

Hotãrârea nr. 222
privind aprobarea programului de

modernizare a serviciului regulat de transport
public local de persoane, cu mijloace rutiere
de transport în comun 2007 � 2009

Hotãrârea nr. 223
privind aprobarea Programului de

mãsuri pentru prevenirea ºi combaterea
marginalizãrii sociale ºi dezvoltarea
serviciilor sociale pe perioada 2007-2010,
Planului strategic privind dezvoltarea
serviciilor sociale de informare, consiliere;
formarea personalului care acordã servicii
sociale pe perioada 2007-2010, Codul etic al
personalului însãrcinat cu acordarea
serviciilor sociale, precum ºi Carta
drepturilor beneficiarilor de servicii de
asistenþã socialã

continuare din pagina 2.



ARBORAREA DRAPELULUI UNIUNII EUROPENE;
FOCURI DE ARTIFICII DE ANUL NOU

Pe data de 31 decembrie în cadrul unei ceremonii festive a
fost ridicatã în pe Piaþa Tricolorului drapelul Uniunii Europene.
Evenimentul, la care au participat edili municipiului ºi al
prefecturii, s-a bucurat de un mare interes din partea locuitorilor
oraºului.

Dupã cuvântarea festivã a prefectului judeþului, dl.
Constantin Strujan, drapelul Uniunii Europene a fost ridicat în
acordurile Odei bucuriei a lui Beethoven (imnul Uniunii
Europene ).

Tot pe ultima zi a anului trecut locuitorii municipiului
Miercurea Ciuc au fost aºteptaþi cu muzicã pe Piaþa Libertãþii
din faþa Casei de Culturã a Sindicatelor începând cu ora 23.00.

Tot de aici au fost lansate cele douã focuri de artificii (la ora
24.00 ºi 01.00) care au semnalizat sosirea Anului Nou,
respectiv aderarea României la Uniunea Europeanã. Între cele
douã focuri de artificii cetãþenii prezenþi au fost delectaþi cu
muzicã în aer liber. 

NOU-NÃSCUÞII ANULUI 2007 ÎN MIERCUREA CIUC
Primul nou-nãscut al anului 2007 la Spitalul Judeþean din

Miercurea Ciuc a fost Puskás Alpár din Ditrãu, iar primul nou-
nãscut din Miercurea Ciuc a fost Kusztora Enikõ. 

Primarul Ráduly Róbert Kálmán ºi viceprimarul Antal
Attila au dãruit mãmicilor celor doi nou-nãscuþi câte un buchet
de flori ºi sume în valoare de câte 100 de euro din partea
Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc.

Pentru informarea contribuabililor ºi a celor interesaþi,
Primãria Municipiului Miercurea Ciuc a organizat o dezbatere
publicã pe data de 11 ianuarie 2007 pentru prezentarea
proiectului bugetului de venituri ºi cheltuieli a municipiului
pentru anul 2007 în Aula Mare a Universitãþii Sapientia. 

În cadrul forului primarul Ráduly Róbert Kálmán a
prezentat celor circa 100 de participanþi informaþii despre
situaþia financiarã a municipiului, sursele de venit ºi cheltuielile

preconizate, criteriile care stau la baza fundamentãrii
prezentului buget, prioritãþile ºi sumele prevãzute pe capitole
ale bugetului. 

Sursele de venit, cheltuielile preconizate, criteriile care stau
la baza fundamentãrii prezentului buget ºi sumele
prevãzute pe capitole ale bugetului:
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VENITURI 2007 CHELTUIELI 2007 2006 %

TOTAL 61,725,700 TOTAL 61,725,700 64,020,400 96.42%

Venituri curente 61,725,000 Administraþia publicã localã 3,691,606 3,175,176 116.26%

Venituri fiscale 56,663,000 Evidenþa populaþiei 100,000 86,427 115.70%

Impozit pe venit 18,227,000 Apãrare 40,000 36,345 110.06%

Impozit pe proprietate 7,340,000 Ordine publicã 60,000 29,035 206.65%

Impozit din alte servicii 30,769,000 Învãþãmânt 31,870,000 27,808,558 114.61%

Ate impozite 327,000 Sãnãtate 30,000 146,968 20.41%

Venituri nefiscale 5,062,000 Culturã, religie, recreere 5,406,000 4,459,448 121.23%

Venituri din proprietate 4,200,000 Asistenþã socialã 1,981,000 1,621,410 122.18%

Venituri din bunuri ºi servicii 862,000 Locuinþe, dezvoltare publicã 3,425,000 2,776,126 123.37%

Venituri din capital 700 Protecþia mediului 3,430,000 2,760,353 124.26%

Venituri financiare 0 Energie 2,500,000 12,759,645 19.59%

Subvenþii 0 Transport 8,200,000 8,304,866 98.74%

Alte activitãþi economice 100,000 56,043 178.43%

FOND DE REZERVÃ 892,094 0

FOR PUBLIC PENTRU PREZENTAREA PROIECTULUI BVC
PENTRU ANUL 2007 A MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC


