
Intervievat în legãturã cu lucrãrile de reabilitare
a drumurilor din municipiu, viceprimarul Szõke
Domokos ne-a declarat, cã deºi situaþia acestora nu
este în totalitate rezolvatã, considerã cã consiliul
local ºi-a fãcut datoria ºi în aceastã privinþã. Anul
acesta s-a lucrat la aproape fiecare dintre cele 126 de
strãzi ale municipiului: peticiri, tratamente de
suprafaþã, pavãri, ºãnþuiri ºi umpleri de gropi în
valoare totalã de circa 4,5 milioane lei. 

Astfel B-dul Frãþiei ºi strãzile Harghita, Eroilor,
Venczel József ºi Progresului au primit un nou strat
de asfalt; strãzilor Vânãtorilor, Oborului, Libertãþii,
Podiºului li s-a administrat un tratament complet de
suprafaþã, iar pe B-dul Timiºoarei, strãzile Revoluþiei
din Decembrie ºi Lunca Mare au fost reamenajate
trotuarele.

Edilul oraºului a evidenþiat faptul cã 2007 a fost
primul an în care nu a mai fost folosit deloc  metoda
FullJet pentru refacerea suprafeþei carosabile a
drumurilor, acesta fiind schimbat cu o metodã mai
ieftinã, ºi mult mai rezistentã la condiþiile
meteorologice de iarnã a zonei noastre. 

Dintre lucrãrile de reabilitare de drumuri ºi de
amenajãrile de parcãri ºi intersecþii cu sens giratoriu,
viceprimarul a menþionat intersecþia dintre B-dul
Frãþiei ºi strãzile Szász Endre (fosta Dózsa György)
ºi Zöld Péter; reabilitarea generalã a strãzii Zöld
Péter; reabilitarea pasarelei de tercere peste calea
feratã; reabilitarea generalã a strãzii Tudor
Vladimirescu între Consulatul General ºi magazinul
Madezit � în cadrul cãruia au fost schimbate þevile de
canalizare, s-a reaºezat fundaþia drumului ºi a fost
schimbatã ºi pavajul acestuia; pavarea cu piatrã a
strãzii Câmpul Mare; amenajarea parcãrii de 130
locuri în spatele magazinului Ocean; amenajarea
parcãrii din faþa Cimitirului Nou din cartierul
Spicului; ºi lucrãrile de reabilitare efectuate pe strada
Szék.

Viceprimarul a cerut înþelegerea locuitorilor
pentru neplãcerile cauzate de aceste lucrãri realizate
într-un ritm intens ºi pe mai multe fronturi deodatã,
pentru a recupera rãmânerea în urmã a ultimelor
zece-douãzeci de ani într-un interval cât mai scurt.
�Desigur, datoritã ritmului alert nu am avut în
totdeauna timp sã elaborãm ºi micile detalii, dar am
considerat cã locuitorii municipiului nu de trageri de
timp au nevoie, ci de drumuri de calitate. Chiar ºi
aºa, spre supãrarea noastrã, am avut destule întârzieri
datoritã firmelor executante ale lucrãrilor. Cu toate
astea consider cã persistenþa în muncã a fost
productivã, ºi cã din punct de vedere al investiþiilor
în drumuri, vom încheia un an de succes� � a mai
spus Szõke.

Edilul oraºului ne-a mai declarat cã, aºteaptã ca
anul 2008 sã fie un an al normalizãrii. Deja se vor
vedea rezultatele fondurilor investiþi în drumuri. În
cea ce priveºte investiþiile anului viitor, am aflat cã în
2008 se vor termina lucrãrile de pe strãzile Szék,
Tudor Vladimirescu, ºi parcarea din faþa Cimitirului
Nou din cartierul Spicului. �Este în curs de elaborare
programul anual de reabilitarea a strãzilor, în prezent
purtãm negocieri pentru a sincroniza lucrãrile de
infrastructurã, reabilitarea drumurilor cu situaþia
subteranã (apã, canalizare, canalizare pluvialã,
cabluri electrice etc.).

Tot pentru anul 2008 este planificat ºi aºezarea
unor noi straturi de asfalt pe toate drumurile pavate
cu piatrã, unde situaþia subteranã (canalizare, apã,
gaz) este în regulã, existã inclusiv canalizare pluvialã
sau ºanþuri, ºi deci sunt excluse spargerile de drum în
viitorul apropiat (cel puþin 5 ani). De asemenea, ºi în
cadrul lucrãrilor de reabilitare a trotuarelor se vor
avea în vedere criterii asemãnãtoare, ºi în plus aici se
doreºte ºi aºezarea sub pãmânt a diferitelor cabluri
de pe stâlpi. Trotoarele programate pentru reparaþii
în 2008 sunt cele de pe strãzile Hunyadi János,
Inimii, Harghita, Leliceni ºi B-dul Frãþiei, respectiv
în cartierele unde lucrãrile de schimbare a
conductelor de apã rece, apã caldã ºi de încãlzire vor
fi terminate, ca de exemplu cartierele Tudor Vlad-
imirescu ºi Lunca Mare.
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LUCRÃRI DE REABILITARE A DRUMURILOR
� BILANÞ DE SFÂRºIT DE AN �

RECEPÞIA BLOCULUI REABILITAT ÎN
CADRUL PROGRAMULUI DE

REABILITARE TERMICÃ �
MINISTRUL BORBÉLY LÁSZLÓ ÎN

VIZITÃ LA MIERCUREA CIUC
Pe data de 11 decembrie anul curent a fost

recepþionat prima lucrare în cadrul programului
de reabilitare termicã a blocurilor de locuit din
municipiu: Reabilitarea termicã ºi a faþadei
blocului de pe strada Cântarului nr. 2.

La recepþia lucrãrilor au fost prezenþi
ministrul pentru Lucrãri publice ºi amenajarea
teritoriului, Borbély László, primarul municipiului
Miercurea Ciuc, Ráduly Róbert Kálmán, precum
ºi reprezentanþii firmei Geplas S.R.L., care a
executat lucrãrile. A mai participat la scurta
ceremonie, în numele conducerii asociaþiei de
proprietari de locuinþe, dl. Potozky László.

Ministrul Borbély László, în discursul sãu a
felicitat conducerea municipiului pentru colabo-
rarea excelentã ºi operativã de care a dat dovadã,
ºi a invitat locuitorii municipiului sã ia exemplu de
la locatarii blocului de pe strada Cântarului.

Cu aceastã ocazie ministrul a fãcut ºi un
anunþ, spunând cã în cadrul programului
naþional de construire de piscine acoperite, în
judeþul Harghita vor fi construite douã astfel de
amplasamente, unul în Gheorgheni ºi unul în
Miercurea Ciuc. Piscina din Miercurea Ciuc
urmeazã sã fie construit în spatele patinoarului
Vákár Lajos.

Ministrul Borbély László ºi primarul la recepþia lucrãrilor
din str. Cântarului nr. 2.
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RECEPÞIE DE LUCRÃRI ÎN CADRUL
PROGRAMELOR MULTIANUALE DE

PROTECÞIE A MEDIULUI ºI
GOSPODÃRIREA APELOR

În data de 3 decembrie 2007 reprezentanþii con-
siliului local au recepþionat lucrãrile de amenajare a
sistemului de apã potabilã ºi canalizare a strãzii
Câmpul Mare, lucrãri ce fac parte integrantã din prog-
ramul de dezvoltare a municipiului. În cadrul
lucrãrilor au fost amplasate 2800 metrii de conducte
de apã potabilã, respectiv 2294 metrii de conducte de
canalizare, în paralel cu construcþia drumului.
Valoarea investiþiei, care face parte din subprogramul:
Lucrãri prioritare de extindere a reþelei de alimentare
cu apã ºi canalizare, precum ºi construirea unei staþii
de epurare în municipiului Miercurea Ciuc din cadrul
Programelor Multianuale de Mediu ºi Gospodãrire a
Apelor, a fost de 364 470 lei. Proiectul a fost finanþat
în proporþie de 85% din bugetul Ministerului Mediului
ºi în proporþie de 15 % din bugetul local.

Tot în cadrul acestui program au fost realizate
lucrãri de reabilitare ºi în strãzile Lunca Mare ºi
Inimii, fiind schimbate 609 metrii de conducte, schimb
cu care a fost rezolvatã problema pierderilor de apã.
Investiþia a costat 1 114 838 lei, din care 85 la sutã a
fost asigurat din bugetul central, iar restul din bugetul
local.  

RECEPÞIA UNOR LUCRÃRI
REALIZATE PRIN FINANÞÃRI DIN

BUGETUL CENTRAL
S-au realizat lucrãri de reabilitare la

centralele termice din strãzile Revoluþiei din
Decembrie ºi Inimii. În cadrul lucrãrilor au
fost schimbate þevile de legãturã între
centralele 3 ºi 4 cu scopul îmbunãtãþirii efi-
cienþei centralelor. Valoarea investiþiei a fost
de circa 970 mii lei. Comisia de recepþionare a
lucrãrilor a avut de lucru ºi în cartierul Tudor
Vladimirescu. Valoarea investiþiei de
reabilitare a sistemului termic centralizat,
realizat în patru luni, a fost de circa 5,7
milioane de lei, ºi a fost finanþat în totalitate
din fonduri guvernamentale. Noul sistem va
asigura un confort termic de calitate
locuitorilor, iar odatã cu realizarea investiþiei
se vor rezolva ºi pierderile de cãldurã per-
sistente pânã acum.

Înaintea recepþionãrii lucrãrilor, Primãria
a apelat la conducerile asociaþilor de
proprietari sã semnalizeze orice observaþie în
legãturã cu investiþiile realizate. Aceste
observaþii au fost transmise executantului
lucrãrii, care a fãcut demersuri pentru
rezolvarea problemelor semnalizate. Pe baza
reacþiilor primite putem spune, cã atât comisia
de recepþionare, cât ºi investitorul ºi locatarii
sunt mulþumiþi cu calitatea lucrãrilor efectuate.

NOIEMBRIE � LUNA RECEPÞIEI
LUCRÃRILOR DE MODERNIZARE A

SISTEMELOR DE ÎNCÃLZIRE LA
INSTITUÞII

RECEPÞIA SISTEMULUI DE ÎNCÃLZIRE A
GRUPULUI ªCOLAR DIN TOPLIÞA...
Pe data de 22 noiembrie 2007 reprezentanþii

Primãriei Municipiului Miercurea Ciuc au recepþionat
lucrarea de modernizare a sistemul de încãlzire a
Grupului ªcolar din Topliþa care asigurã apa caldã
menajerã ºi încãlzirea în internatele, cantina ºi
respectiv sala de sport a ºcolilor Venczel József, Kós
Károly ºi Kájoni János. 

Investiþia, a cãrei valoare totalã de 73 610 lei, a
fost finanþatã în totalitate din bugetul central. Prin
aceastã investiþie s-a îmbunãtãþit considerabil calitatea
apei calde furnizate, reducând în acelaºi timp ºi
costurile necesare producerii agentului termic.

...REABILITAREA SISTEMULUI DE
ÎNCÃLZIRE LA TEATRUL MUNICIPAL

CSÍKI JÁTÉKSZÍN
S-au terminat ºi lucrãrile de reabilitare a

sistemului de încãlzire a Teatrului Csíki Játékszín.
Investiþia finanþatã din bugetul local a fost realizat în
douã etape: în prima etapã, în 2006 a fost instalat o
centralã termicã modernã în clãdire, iar în etapa a doua,
în anul în curs s-a modernizat ºi sa schimbat sistemul
de distribuþie ºi a fost instalat ºi sistemul de aerisire,
care permite atât introducerea aerului cald în salã în
timpul iernii, cât ºi aerisirea acestuia pe timp de varã.

Valoarea totalã a investiþiei a fost de 280 mii lei,
finanþat integral din bugetul local. Prin aceastã
investiþie se asigurã atât confortul termic a publicului
iubitor de artã, cât ºi reducerea pânã la jumãtate a
costurilor de încãlzire a instituþiei 

NOUA OFERTÃ DE PROGRAME A SÃLII
SPORTURILOR

Din decembrie s-a completat oferta de
programe a Sãlii Sporturilor. La iniþiativa Primãriei
Municipiului Miercurea Ciuc ºi a Asociaþiei de
Sport Ciuc, începând cu 1 decembrie, în fiecare
sâmbãtã între orele 10.00 ºi 11.00 cei interesaþi au
posibilitatea sã participe la o orã de aerobic. În
afara sesiunilor sãptãmânale libere de aerobic,
organizate în sala mare a Sãlii Sporturilor, cei
interesaþi au posibilitatea de a participa la sesiuni de
aerobic ºi în timpul sãptãmânii în sala de aerobic,
amenajat în incinta Sãlii Sporturilor.

Mai multe informaþii puteþi obþine la numãrul
de telefon 0751-101229.

MICROBUZE ªCOLARE PENTRU
INSTITUÞII DE ÎNVÃÞÃMÂNT

Instituþiile ºcolare din judeþul Harghita au primit
18 microbuze marca Fiat pentru transportarea
ºcolarilor. În Miercurea Ciuc Liceul de Artã Nagy
István ºi ªcoala Generalã Xántus János din Topliþa au
beneficiat de aceastã investiþie în cadrul programului
guvernamental.

Consiliul Local al Municipiului Miercurea
Ciuc s-a întrunit în ziua de 30 noiembrie în ºedinþã
ordinarã ºi a adoptat urmãtoarele hotãrâri:

Hotãrârea nr. 197
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii

nr. 1/2007 privind aprobarea Bugetului de venituri
ºi cheltuieli pe anul 2007, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare

Hotãrârea nr. 198
privind aprobarea modificãrii organigramei ºi

a statului de funcþii al aparatului de specialitate al
primarului municipiului Miercurea Ciuc, începând
cu data de 1 decembrie 2007

Hotãrârea nr. 199 
privind reactualizarea tarifelor pentru servi-

ciile de salubrizare stradalã pe raza administrativ-
teritorialã a municipiului Miercurea Ciuc, începând
cu data de 1 ianuarie 2008

Hotãrârea nr. 200 
privind reactualizarea tarifelor pentru servi-

ciile de deszãpezire pe raza administrativ-teritorialã
a municipiului Miercurea Ciuc

Hotãrârea nr. 201
privind aprobarea condiþiilor minimale tehnice

ºi de urbanism pentru izolarea termicã a clãdirilor
multietajate din municipiul Miercurea Ciuc 

Hotãrârea nr. 202
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC

DE DETALIU ,,SEDIU ªI SERVICE AUTO-
MOBILE, UTILAJE�, pe strada Harghita nr.79/B
din municipiul Miercurea Ciuc, proiect nr.
627/2006, elaborat de S.C. MEZON COM S.R.L.

Hotãrârea nr. 203
privind aprobarea includerea suprafeþei de

10.100 mp teren extravilan, identificat prin C.F. nr.
4054/N � Miercurea Ciuc cu nr. cadastral 5300, în
intravilanul localitãþii Miercurea Ciuc, în scopul
elaborãrii PLANULUI URBANISTIC ZONAL
�SERVICE AUTOMOBILE�, pe strada Harghita f.
n. din municipiul Miercurea Ciuc, proiect nr.
627/C/2006, elaborat de S.C. MEZON COM S.R.L.

Hotãrârea nr. 204
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC

ZONAL ,,STRADA BÃILOR F.N.�, zona TRUP 4
Bãile Miercurea Ciuc, proiect nr. L-105/2007, elaborat
de arh. Mirk Lázár Lilla, prin includerea suprafeþei de
10.656 mp teren extravilan � identificat prin C.F. nr.
4110/N cu nr. cadastral al parcelei 6396 ºi C.F. nr.
4466/N cu nr. cadastral al parcelei 6693 � în
intravilanul localitãþii Miercurea Ciuc

Hotãrârea nr. 205
privind darea în folosinþã gratuitã a terenului

în suprafaþã de 45 mp, situat în municipiul
Miercurea Ciuc, str. Nicolae Bãlcescu nr. 15, în fa-
voarea Fundaþiei ,,Speranþa�, în scopul amenajãrii
unui birou pentru desfãºurarea activitãþii

Hotãrârea nr. 206
privind modificarea anexei nr. 2 a Contractului

de concesiune nr. 2764/1998, încheiat cu S.C.
GOSCOM S.A, prin scoaterea apartamentelor din
domeniul privat al municipiului, cumpãrate din
fondul locativ de stat
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NAªTERI
Muntenu Cynthia-Viktória
Kosa Orsolya
Ferencz-Salamon Aba
Muraru Rareº-ªtefan
Székely Kinga
Szõcs Brigitta
Pál Kinga
Stoica Andreea
Sárig Nóra
Tãnase Lavinia
Salamon Henrietta
Végh Réka
Kiss Norbert
Dombi Zsolt
Sárkány Tímea
Csibi Anita
Csibi Emese
Gegõ Renáta
Tanko Ervin
Miklós Kincsõ
Moroz István
Mihály Tihamér-Antal
Keresztes �Kosa Krisztina
Farkas Szidónia-Erzsébet
Péter Botond

Pora Csongor
Antal Boglárka-Zsanett
Vitan Sándor
Orbán Zselyke
Domokos Szidónia
Gergely Noémi
Vrencean Anita
Tanco Denisa-Andreea
DECESE
Kovács Agneta
Somodi Emilia
Tankó Andrei
Leopold Maria
Vonhaz Corneliu
Lajos Irma
Martini Tiberiu
Rangyák Iosif
Popescu Stela
Mánya Etelka
Szõcs Rozália-Ildikó
Ferencz Magda
Pálfi Attila
Ferencz Csaba
Ciobanu Ioan
Antonesei Elisabeta

Tamás István
Váta Magdolna
Szõcs Illés
Simon Iolanda
Burcã Ioan
CÃSÃTORII
Szabó Jelnõ � Szilágyi Laura
László Loránd � Roatiº Adél
Ghintuialã Petru � Váncsa Gabriella
Hajdu Romuáld � Zerkula Juliánna
Roºca Mircea � Stan Maria
Csoti Attila � Albert Csilla
Máté Szilárd-Dénes � Székely Dalma
Varga Francisc � Mihály Terezia
Rusu Tamás � Dobondi Tünde
Jakab Zoltán � Chiliuþã Iulia-Teodora
Biró Csaba � Antal Zsuzsanna
Homârceanu Adrian-Andrei � Bodó Izabella
Koos Attila � György Krisztina
Sztojka István-Gyula � Kósa Piroska
Antal Imre � Nagy Andrea Kinga
Császár Nándor-Gabriel � Biró Edit
Szenek Dan-Florin � Iurian Monica-Odette
Dobos Attila � Mátéffy Eszter
Ilyés Mihály-László � Tankó Mónika

REABILITAREA UNEI FAÞADE ÎN
STRADA PETÕFI

Pe data de 11 decembrie a fost
recepþionat în prezenþa viceprimarilor Antal
Attila ºi Szõke Domokos ºi ai
reprezentanþilor consiliului local lucrarea de
reabilitare a faþadei imobilului de pe strada
Petõfi nr. 59. La ceremonia de deschidere,
despre lucrarea de reabilitare l-am întrebat
pe viceprimarul Antal Attila.

1. Care a fost motivaþia consiliului
local de a concesiona imobilul de pe strada
Petõfi? 

Soarta imobilul de pe strada Petõfi nr.
59 ne preocupã de mai mult timp. Dupã cum
e bine ºtiut, în 2006, în cadrul Zilelor
Municipiului am amplasat o placã come-
morativã împreunã cu familia doctorului
Nagy András. Imobilul a rãmas în paraginã
ani buni, de aceea consiliul local a decis sã-
l  concesioneze prin licitaþie deschisã. La
licitaþie s-a prezentat un întreprinzãtor cu
ideea de a deschide acolo un magazin de
prezentare de articole vestimentare. Atunci

am început sã ne gândim ºi la problema
reabilitãrii.

2. Sunteþi satisfãcut de calitatea
lucrãrilor? Pot fi acestea considerate
exemple de urmat în ceea ce priveºte faþada
strãzii Petõfi? 

Suntem satisfãcuþi de calitatea
lucrãrilor efectuate, mai ales cã am reuºit sã
rezolvãm ºi o problemã care este tipicã
strãzii: cutiile de metal a contoarelor de gaz
amplasate pe faþada clãdirilor. În cazul de
faþã am reuºit sã obþinem, ca aceastã cutie sã
fie îndepãrtatã de pe faþadã, ºi amplasatã în
interiorul clãdirii. Ar fi extraordinar, dacã ºi
proprietarii imobilelor din stradã,
persoanele fizice, consiliul local, sau
diferitele firme ar urma aceastã iniþiativã, ºi
împreunã ar realiza lucrãrile necesare.

Valoarea totalã a lucrãrilor nu a depãºit
suma de 25.000 lei, de aceea cred cã în
comparaþie cu starea originalã, a meritat.

Hotãrârea nr. 207 
privind desemnarea reprezentanþii Consiliului

Local în Comisia pentru efectuarea cercetãrii prea-
abile în vederea declarãrii utilitãþii publice pentru
�Reabilitarea reþelei de apã potabilã la Harghita
- Bãi� 

Hotãrârea nr. 208 
pentru modificarea art.1 al Hotãrârii nr.

175/2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate
pentru investiþia: �Reabilitare Construcþie Existentã
� ªcoala Generalã ºi Liceul de Artã Nagy István� ,
proiect nr. 144/2007 elaborat de S.C. MONTEK
S.R.L. 

Hotãrârea nr. 209 
privind aprobarea trecerii din domeniul public

al municipiului Miercurea-Ciuc aflat în admi-
nistrarea Consiliului Local Miercurea Ciuc, în
domeniul privat al acestuia, a fundaþiei ºi a terenului
aferent, situatã în municipiul Miercurea-Ciuc,
str.Márton Áron (fosta George Coºbuc) nr. 35 

Hotãrârea nr. 210
cu privire la confirmarea Dispoziþiei nr.

3282/2007, emisã de primarul municipiului
Miercurea Ciuc

Hotãrârea nr. 211
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru
investiþia: �CONSTRUIRE DE NOI EDIFICII ÎN
CADRUL PROGRAMULUI S.A.M � GRUPUL
ªCOLAR KÓS KÁROLY� proiect nr. 169/2007
elaborat de SC ARHIAMA GRUP SRL PITEªTI
ºi proiect nr. 249/2007 elaborat de SC MODUL
SRL MIERCUREA CIUC
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Conform Programului naþional privind sprijinirea
construirii de locuinþe proprietate personalã, aprobat
prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 51/2006,
modificatã, pot beneficia de sprijinul de 20% din
valoarea locuinþei, categoriile de persoane fizice
enumerate mai jos, care au încheiat un contract de
construire a unei locuinþe prin credit ipotecar cu agenþi
economici specializaþi în construcþia de locuinþe ºi/sau
cu dezvoltãtori de proiecte imobiliare, dupã data
intrãrii în vigoare a Ordonanþei.

Pot beneficia o singurã datã de sprijin ºi doar
pentru prima locuinþã construitã prin credit
ipotecar:

a) tineri care, la data depunerii cererii de
subvenþionare,  au vârsta pânã la 35 de ani;

b) persoane sau familii rãmase fãrã adãpost în
urma avarierii grave sau distrugerii locuinþelor proprii,
datoritã unor calamitãþi naturale sau unor dezastre ori
accidente de care nu se fac vinovaþi;

c) persoane ºi familii evacuate din locuinþe situate
în construcþii expuse unui risc major, cum ar fi
alunecãrile de teren, seismele, inundaþiile;

d) persoane sau familii evacuate ºi chiriaºii din
locuinþe ce fac obiectul unor legi de restituire cãtre foºtii
proprietari ai imobilelor trecute în proprietatea statului.

Subvenþia se acordã la finalizarea ºi predarea
locuinþelor cãtre beneficiari, în contul beneficiarului,
deschis pentru finanþarea construcþiei locuinþei prin
credit ipotecar, la instituþia financiar-bancarã care i-a a-
cordat creditul respectiv. Cuantumul subvenþiei nu
poate depãºi valoarea creditului ipotecar contractat. 

Locul de primire a solicitãrilor: Registratura
Primãriei Municipiului Miercurea Ciuc. Hotãrârile
privind cererile de subvenþii respinse se comunicã soli-
citanþilor ºi, dupã expirarea perioadei de contestare (7
zile), cererile respinse se claseazã. Cererile se depun,
de regulã, înainte de încheierea contractului de
împrumut cu instituþiile financiar-bancare specializate
în acordarea de credite ipotecare pentru finanþarea
construcþiei locuinþelor.

La cererea de acordare a subvenþiei se
anexeazã urmãtoarele ACTE JUSTIFICATIVE:

a) copie autentificatã de pe actul de identitate al
titularului cererii;

b) dacã este cazul, o adeverinþã eliberatã de pri-
marul unitãþii administrativ-teritoriale de domiciliu, din
care sã rezulte cã se aflã în cel puþin una dintre urmã-
toarele situaþii:

1. au rãmas fãrã adãpost în urma avarierii grave
sau distrugerii locuinþelor proprii, datoritã unor cala-
mitãþi naturale sau unor dezastre ori accidente de care
nu se fac vinovaþi;

2. sunt evacuaþi din locuinþe situate în construcþii
expuse unui risc major, cum ar fi alunecãrile de teren,
seismele, inundaþiile;

3. sunt evacuaþi din locuinþe ce fac obiectul unor
legi de restituire cãtre foºtii proprietari ai imobilelor
trecute în proprietatea statului sau sunt chiriaºi în astfel
de locuinþe;

c) declaraþii notariale ale titularului cererii ºi, res-
pectiv, ale membrilor familiei - soþ/soþie, ºi/sau copii
aflaþi în întreþinerea acestuia/acesteia: 

1. cã nu deþin o altã locuinþã în proprietate sau,
dupã caz, cã deþin o singurã locuinþã în proprietate, dar

aceasta nu are o suprafaþã construitã desfãºuratã mai
mare de 50 mp ºi cã este singura locuinþã deþinutã în
proprietate de unul sau mai mulþi dintre membrii
familiei. Pentru titularii de cereri ºi, respectiv, membrii
familiei � soþ/soþie ºi/sau copii aflaþi în întreþinerea
acestuia/acesteia �, care se încadreazã în situaþiile
prevãzute la lit. b) pct. 1 ºi 2, declaraþiile notariale se
vor referi numai la nedeþinerea în proprietate a unei alte
locuinþe decât cea afectatã în urma unor calamitãþi
naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se
fac vinovaþi sau, dupã caz, numai la nedeþinerea în
proprietate a unei alte locuinþe decât cea din care sunt
evacuaþi datoritã faptului cã aceasta este situatã într-o
construcþie expusã unui risc major, cum ar fi
alunecãrile de teren, seismele, inundaþiile, sau, dupã
caz, cã deþin o altã locuinþã în proprietate, dar aceasta
nu are o suprafaþã construitã desfãºuratã mai mare de
50 mp. Nu intrã sub incidenþa acestei declaraþii
locuinþele deþinute în cotã-parte de proprietate cu alte
persoane decât cele din cadrul familiei sau locuinþe
care nu au fost retrocedate în naturã în urma aplicãrii
legilor cu privire la restituirea proprietãþilor. 

2. cã nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub
formã de subvenþii pentru construirea sau cumpãrarea
unei locuinþe. Nu intrã sub incidenþa acestei declaraþii
sprijinul primit de persoanele care se încadreazã în
situaþiile prevãzute la lit. b) pct. 1 ºi 2: pentru locuinþa
afectatã în urma unor calamitãþi naturale sau a unor
dezastre ori accidente de care nu se fac vinovate sau din
care sunt evacuate datoritã faptului cã aceasta este
situatã într-o construcþie expusã unui risc major. 

3. este prima locuinþã pe care o construiesc prin
credit ipotecar. Nu intrã sub incidenþa acestei declaraþii
locuinþele persoanelor care se încadreazã în situaþiile
prevãzute la lit. b) pct. 1 ºi 2.

d) extras de carte funciarã, din care sã rezulte cã
solicitantul de subvenþie deþine un drept real sau de
folosinþã asupra terenului pe care se realizeazã
construcþia locuinþei;

e) documente edificatoare, care sã dovedeascã o
formã de înregistrare cã persoana juridicã e autorizatã
în domeniul construcþiilor civile, în conformitate cu
prevederile legale, a antreprenorului prin care se
realizeazã construcþia locuinþei (certificatul de
înmatriculare/înregistrare la Registrul comerþului ºi
obiectul de activitate, pe domenii, în conformitate cu
prevederile din statutul propriu);

f) o copie de pe contractul de construire a
locuinþei; 

g) graficul de execuþie a lucrãrilor de construcþie;
h) un deviz general de cheltuieli, întocmit ºi

certificat de antreprenorul general (modelul se poate
solicita de la Compartimentul juridic din cadrul
Primãriei)

Acte suplimentare: stabilite ca necesare
depunerii cererilor, prin Hotãrârea nr.12/2007 a
Consiliului Local municipal Miercurea Ciuc:

adeverinþã de salariu; certificat urbanism pentru
terenul deþinut din care sã reiasã cã este construibil.

Bazã legalã: Ordonanþa de urgenþã nr. 51/2006,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, publicat în
Monitorul Oficial nr. 566/30.06.2006 ºi Ordinul nr.
216/2006 apãrut în Monitorul Oficial nr.
398/13.06.2007

ANUNÞ PRIVIND PROGRAMUL NAÞIONAL PENTRU SPRIJINIREA
CONSTRUIRII DE LOCUINÞE PROPRIETATE PERSONALÃ

(AMPLASATE PE TERENURI SITUATE ÎN RAZA ADMINISTRATIV - TERITORIALÃ A
MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC)

CONCURS DE ÎMPODOBIT POMUL
DE CRÃCIUN - EDIÞIA XI.

Primãria Municipiului Miercurea Ciuc, a
organizat anul acesta pentru a unsprezecea oarã
tradiþionalul �Concurs de împodobire a pomului de
crãciun�, care a avut loc pe data de 14 decembrie. 

Programul s-a desfãºurat în faþa Magazinului
Tulipán, pe piaþa Majláth Gusztáv Károly.

La concurs au participat echipe compuse din
câte 10 elevi ai ºcolilor generale din oraº. Echipele
au împodobit pomii puºi la dispoziþie cu ornamentele
fãcute de ei înºiºi. Cea mai bunã creaþie a fost
evaluatã de cãtre un juriu compus din 5 membri. 

Pentru ca fiecare participant în parte sã fie
pãrtaº la atmosfera de sãrbãtoare, la fel ca ºi în anii
anteriori, fiecare elev a primit un pachet cu cadouri,
care conþinea cãrþi ºi dulciuri. Printre sponsorii
evenimentului, pe lângã Consiliul Local al Muni-
cipiului Miercurea Ciuc, s-au aliniat Magazinul
Tulipán, Composesoratul din ªumuleu Ciuc,
Amigo&Intercost, Magazinul Merkur, S.C.
Harmopan S.A. 

La finalul concursului, dintre participanþii la
eveniment, juriul a desemnat câºtigãtoare echipa
ºcolii Generale Petõfi Sándor, locul doi a fost ocupat
de echipa Liceului Teoretic Márton Áron, iar pe locul
trei s-a situat Grupul ªcolar Xántus János � Topliþa.  

Dupã terminarea concursului pomii premiaþi au
fost transportaþi la sediul Primãriei Municipiului
Miercurea Ciuc, la Direcþia de asistenþã socialã, la
Cantina socialã ºi la Adãpostul de noapte al oraºului.

URÃM TUTUROR CITITORILOR ªI
LOCUITORILOR URBEI UN AN NOU

FERICIT ªI 
LA MULÞI ANI!
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