
Activitatea Serviciului de control urban al Pri-
mãriei are ca obiectiv identificarea persoanelor fizice
ºi juridice care nu respectã obligaþiile fiscale (taxe ºi
impozite), respectiv prevederile legale în vigoare ºi a
hotãrârilor locale, care reglementeazã normele de
convieþuire a cetãþenilor oraºului, prevederile referi-
toare la construcþii, activitãþi comerciale în zone
publice, legea taxiurilor etc. Serviciul este de aseme-
nea responsabil de întocmirea avizelor, somaþiilor, ºi
de completarea proceselor verbale de amendare.

Despre activitatea serviciului am aflat amã-
nunte de la ºeful de serviciu Veres Csaba, care ne-a
declarat, cã în perioada ianuarie-februarie 2007 au
fost întocmite 13 procese verbale de contravenþie
pentru nerespectarea prevederilor referitoare la
construcþii, activitãþi comerciale, activitãþi taxi ºi
diferite alte obligaþii cetãþeneºti.

În decursul celor douã luni, angajaþii servici-
ului au reuºit recuperãri de taxe ºi impozite (5), au
trimis somaþii (1522), au efectuat executãri silite, au
verificat la faþa locului plângerile venite din partea
locuitorilor, ºi au soluþionat problemele semnalizate
(105).

Angajaþii serviciului s-au ocupat ºi de
verificarea respectãrii prevederilor legale în cazul
construcþiilor, verificând în trimestrul întâi
legalitatea a 46 de construcþii (case de locuit, case
de vacanþã, clãdiri, garaje ºi panouri publicitare).

Verificarea spaþiilor publice ocupate în scop
comercial a fost necesarã de ºase ori anul acesta, iar
21 de societãþi comerciale au primit somaþii pentru
a încheia contracte de transportare a deºeurilor cu
firmele autorizate în acest sens.

Serviciul de control urban al Primãriei
rãspunde din 2006 ºi de þinerea în evidenþã ºi
administrarea garajelor, reuºind în acest an
rezolvarea a 25 de dosare de acest fel. ªi nu în
ultimul rând de 160 de ori au dat consultanþã
locuitorilor în legãturã cu problemele de
transparenþã ºi legalitate, respectiv alte probleme
unde era ºi Primãria implicatã într-un fel.

Pentru încheiere vã prezentãm în cifre
activitatea Serviciului de control urban pe anul
2006: procese verbale de contravenþie (217), taxe ºi
impozite recuperate (în valoare totalã de 382 180
lei), executãri silite (89), verificarea proceselor
verbale întocmite pentru contravenþii rutiere (925),
închirierea spaþiilor publice pe timpul festivitãþilor
locale (valoarea totalã a autorizaþiilor comerciale
emise este de 6 130 lei), verificãri la faþa locului a
autorizaþiilor de construire (314), verificarea
ocupãrii spaþiilor publice (697), verificarea
plângerilor predate de locuitori (63), clarificarea
obligaþiilor fiscale legate de taxe ºi impozite (45),
circa 550 de somaþii ºi atenþionãri de respectarea
prevederilor legale ºi a hotãrârilor locale, oferire de
consultaþii pentru circa 580 de persoane.
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RAPORTUL TRIMESTRIAL
AL SERVICIULUI DECONTROL URBAN

RAPORTUL ANUAL
AL ACTIVITÃÞII ASOCIAÞIEI DE SPORT CIUC

Pe data de 16 februarie conducerea Asociaþiei de Sport Ciuc a organizat conferinþa de presã la care au
fost prezenþi primarul Ráduly Róbert Kálmán, preºedintele Asociaþiei de Sport Ciuc, Geréb István ºi
consilierul local Xántus Attila, membru a conducerii Asociaþiei de Sport Ciuc.

Primarul a menþionat cã faþã de anul 2006, când au fost alocate din bugetul local 480 de mii de lei
pentru activitãþi sportive, în 2007 aceastã sumã va fi de 800 mii lei.

Geréb István a þinut sã precizeze cã asociaþia finanþeazã în fiecare an anumite ramuri sportive, criteriile
de finanþare fiind popularitatea ºi numãrul de practicanþi a ramurii respective, totodatã a scos în evidenþã
faptul, cã vor continua ºi anul acesta modernizarea terenurilor de sport ale diferitelor cartiere din oraº. 

RAMURILE SPORTIVE ªI CAPITOLELE DE CHELTUIELI FINANÞATE DE CONSILIUL LOCAL
PRIN ASOCIAÞIA DE SPORT CIUC ÎN ANUL 2006

Subvenþia Municipiului Miercurea Ciuc: 480.000,00
Venituri proprii: 37.905,13
Cheltuieli totale: 500.650,66

Nr. Denumire Cost total Venituri proprii

1. Teren de fotbal 32.534,11 3.645,13

2. Cabinet medical sportiv 5.558,61 6.040,00

3. Hochei de gheaþã seniori 96.390,49

4. Hochei de gheaþã juniori 47.028,01 1.400,00

5. Fotbal seniori 13.418,95

6. Fotbal juniori 14.000,00

7. Campionat naþional de fotbal juniori 8.153,58

8. Teren cu gazon artificial 8.185,97 12.850,00

9. Judo seniori 14.541,60

10. Judo juniori 15.000,00

11. Biatlon, schi fond 20.664,00

12. Patinaj artistic 2.833,78

13. Short-track 8.578,40

14. Tenis 11.656,00 5.640,00

15. Schi alpin 10.982,77

16. Concurs de orientare 3.600,00 100,00

17. Volei 1.650,00

18. Taekwondo ITF 1.300,00

19. Taekwondo WTF 3.000,00

20. Baschet 4.750,00

21. Fotbal 2.250,00

22. Paraºutism 500,00

23. Organizãri evenimente 24.841,47 7.000,00

24. Maºinã de bãtut urme 1.150,40 1.230,00

25. Karate 1.500,00

26. ªah 1.500,00

27. Mountain bike 3.700,00

28. Tenis de masã 250,00

29. Reabilitarea, modernizarea terenurilor
de sport existente

62.492,27

30. Kendo 2.500,00

31. Judo � veterani 500,00

32. Reclamã 333,20

33. Costuri administrative, de funcþionare 75.307,05

Total: 500.650,66 37.905,13



Consiliul Local al Municipiului
Miercurea Ciuc s-a întrunit în ziua de 23
februarie în ºedinþã ordinarã ºi a adoptat
urmãtoarele hotãrâri:

Hotãrârea nr. 13
privind aprobarea modificãrii statului de

funcþii al aparatului de specialitate al
primarului municipiului Miercurea Ciuc,
începând cu data de 1 martie 2007

Hotãrârea nr. 14
privind aprobarea închirierii prin licitaþie

publicã a chioºcurilor din Hala nr. 2 a Pieþei
Agroalimentare din municipiul Miercurea
Ciuc 

Hotãrârea nr. 15
privind aprobarea transmiterii în folosinþã

gratuitã Companiei Naþionale de Investiþii
C.N.I. S.A. a  terenului în suprafaþã de 3300 mp,
situat în Miercurea-Ciuc B-dul Frãþiei nr. 20 pe
durata construirii obiectivului �Salã de sport,,

Hotãrârea nr. 16
privind modificarea anexei nr. 2 a

Contractului de concesiune nr. 2764/1998,
încheiat cu SC GOSCOM SA, prin scoaterea
apartamentelor din domeniul privat al muni-
cipiului, cumpãrate din fondul locativ de stat

Hotãrârea nr. 17
privind aprobarea scoaterii unui imobil

din patrimoniul privat al municipiului
Miercurea Ciuc, care va fi restituit persoanei
îndreptãþite pe baza Legii nr. 10/2001

Hotãrârea nr. 18
privind acordul de principiu referitor

preluarea în administrare a unor active,
proprietatea S.C. AUTOTRANSPORT S.A.
care vor fi supuse executãrii silite, ºi care
urmeazã sã fie trecute în proprietatea publicã a
statului în cadrul procedurii de dare în platã

Hotãrârea nr. 19
privind constituirea dreptului de propri-

etate în favoarea lui Tófalvi Éva pentru
suprafaþa de 500 mp. teren

Hotãrârea nr. 20
privind aprobarea Studiului de fezabi-

litate: �Lucrãri edilitare, amenajare drum ºi
sistematizare verticalã la Sala de Sport
Multifuncþionalã� proiect nr. 779/2007
elaborat de S.C. KONTUR SRL

Hotãrârea nr. 21
privind aprobarea Studiului de feza-

bilitate: �Lucrãri de construire ºi amenajare
locuri de parcare str. Revoluþiei din
Decembrie�

Hotãrârea nr. 22
privind aprobarea Studiului de fezabilitate

�Instalaþia de iluminat public� în cadrul
lucrãrii de construire ºi amenajarea locuri de
parcare din strada Revoluþiei din Decembrie

Hotãrârea nr. 23
aprobarea Studiului de fezabilitate:

�Retehnologizarea ºi modernizarea staþiei de
epurare a municipiului Miercurea Ciuc�

proiect nr.B115/2005 elaborat de S.C.
BINNOVA S.A � Baia Mare

Hotãrârea nr. 24
privind aprobarea Studiului de fezabilitate

pentru investiþia: �Iluminat public str. Mihail
Sadoveanu� proiect elaborat de S.C.
KONTUR SRL � Miercurea Ciuc

Hotãrârea nr. 25
privind modificarea art. nr. 1 a Hotãrârii

nr. 46/2006 al Consiliului Local al municipi-
ului Miercurea Ciuc, privind Studiul de fezabi-
litate pentru investiþia: �Reabilitarea reþelei de
canalizare în strada Mihail Sadoveanu�

Hotãrârea nr. 26
privind modificarea art. nr. 1 a Hotãrârii nr.

47/2006 al Consiliului Local al municipiului
Miercurea Ciuc, privind Studiul de fezabilitate
pentru investiþia �Reabilitare reþea de apã
potabilã în strada Mihail Sadoveanu�

Hotãrârea nr. 27
privind modificarea art. nr. 1 a Hotãrârii

nr. 48/2006 al Consiliului Local al 
municipiului Miercurea Ciuc, privind Studiul
de fezabilitate pentru investiþia: �Reabilitare
strada Mihail Sadoveanu�

Hotãrârea nr. 28
pentru modificarea Hotãrârii nr. 182 /2004

al Consiliului Local al municipiului Miercurea
Ciuc, privind Studiul de fezabilitate pentru
investiþia: �Liceul de Artã Miercurea Ciuc�

continuare în pagina 3.
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DIN HOTÃRÂRILE CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL
PERIOADA: FEBRUARIE 2007

PLANTÃRI DE PUIEÞI ÎN ORAª
Secþia Floricolã a Primãriei Municipiului

Miercurea Ciuc a început plantarea puieþilor în
oraº. În cadrul acþiunii vor fi plantate circa
2600 de puieþi în valoare totalã de 50 mii de lei.
Acþiunea se va desfãºura în mai multe locaþii
ale oraºului: pe spaþiile verzi de pe B-dul
Timiºoarei, parcarea de pe strada Kõrösi
Csoma Sándor ºi piaþa Majláth Gusztáv Károly.
Pe strada Kossuth vor continua plantãrile ºi
amenajarea spaþiilor verzi începute anul trecut,
iar pe strãzile Müller László, Hunyadi János ºi
George Coºbuc vor fi completaþi puieþii dete-
rioraþi. Pe porþiunile deteriorate a pieþii Liber-
tãþii au fost amplasate puieþi de tuia în ghiveci. 

Primãria Municipiului Miercurea Ciuc
aduce la cunoºtiinþa asociaþiilor de proprietari,
respectiv instituþiile de învþãmânt, cã în cadrul
programului de amenajarea spaþiilor verzi în
jurul blocurilor, respectiv curtea instituþiilor

publice, pot fi solicitate puieþi de arþar. Cereri-
le vor fi satisfãcute în ordinea depunerii pânã
la terminarea stocului (cca. 450 de puieþi). 

Solicitãrile, care trebuie sã conþinã ºi
angajamentul solicitantului de a planta ºi
îngrijii puieþii la locurile desemnate, pot fi
depuse la Secþia Floricolã a Primãriei (str.
Progresului nr. 18, tel.: 312164).

ÎN ATENÞIA AGRICULTORILOR!
Primãria Municipiului Miercurea Ciuc

aduce la cunoºtinþa agricultorilor, cã Minis-
terul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii
Rurale acordã subvenþie de motorinã pentru
lucrãrile de primãvarã de 1 leu pentru fiecare
litru de motorinã.

Pentru solicitarea subvenþiei adresaþi-vã
Compartimentului comunitar pentru cadastru,
agriculturã ºi silviculturã a Primãriei. 

Pentru depunerea cererii de solicitare
sunt necesare urmãtoarele documente:

- adeverinþã de la Primãrie despre
suprafaþa de teren arabil în proprietate;

- copie a cãrþii de identitate;
- în cazul închirierii pãmântului, contrac-

tul de închiriere ºi un proces-verbal prin care
chiriaºul adevereºte cã este la zi cu decon-
turile cãtre închiriator pentru anul 2006;

- adeverinþã despre plata la zii a impo-
zitelor de la Serviciul taxe, impozite ºi alte
venituri ale Primãriei;

Cantitatea de motorinã aprobatã
trebuie achiziþionatã de la depozite pânã la
data de 31 mai 2007. Rugãm agricultorii
din Miercurea Ciuc sã se prezinte pentru
completarea cererilor zilnic între orele
8.00-15.00 la biroul 58 a Primãriei.

Data limitã de predare a cererilor este:
1 mai 2007.



COLABORARE ÎNTRE INSTITUÞII
S-a înfiinþat un comitet de supraveghere a

curãþeniei în oraº
Tuturor locuitorilor le place sã trãiascã într-un

oraº curat ºi întreþinut. Pentru acest fapt însã nu este
de ajuns efortul autoritãþilor locale, curãþenia
oraºului necesitã o atitudine potrivitã ºi din partea
locuitorilor, a instituþiilor ºi firmelor care
funcþioneazã în oraº, de aceea Primãria
Municipiului ºi Garda Naþionalã de Mediu a emis un
apel în acest sens cãtre locuitori, în care solicitã
cooperarea acestora pentru menþinerea curãþeniei,
precizând ºi consecinþele nerespectãrii obligaþiilor.

Pe baza Hotãrârii nr. 80/2004 a Consiliului
Local, fiecare proprietar de imobil, asociaþie de
proprietari, societate comercialã ºi instituþie publicã
este obligat sã încheie un contract de transportare a
gunoiului cu o firmã autorizatã. Nerespectarea
acestei hotãrâri atrage dupã sine o amendã de pânã
la 2500 lei. În acelaºi timp depozitarea deºeurilor ºi
a gunoiului menajer la locaþii care nu au fost
desemnate pentru acest scop, se amendeazã cu o
sumã între 3000-6000 lei pentru persoane fizice ºi
25.000-50.000 lei pentru persoane juridice.

Cu toate cã reglementarea de mai sus existã
încã din 2004, în mai multe locaþii s-au identificat de-
pozite ilegale de deºeuri, care polueazã mediul încon-
jurãtor ºi deranjeazã locuitorii din zonele respective.

Hotãrârea nr. 29
privind aprobarea Studiului de

fezabilitate �Programul strategic de dezvoltare
a sistemului de producere ºi distribuire a
energiei termice în municipiul Miercurea Ciuc
pe perioada 2006 � 2009�

Hotãrârea nr. 30
privind aprobarea derulãrii prin

Compania Naþionalã de Investiþii SA a
lucrãrilor de execuþie la obiectivul: Salã de
Sport Multifuncþionalã finanþat de cãtre
Municipiul Miercurea Ciuc

Hotãrârea nr. 31
pentru completarea art. 2 din Hotãrârea

nr. 155/2005 privind Fondul comunitar de
dezvoltare: �Revitalizáció�

Hotãrârea nr. 32
privind aprobarea participãrii

municipiului Miercurea Ciuc la demararea
procedurii de înfiinþare a Asociaþiei de
Dezvoltare Intercomunitarã: �Pro Þinutul
Secuiesc � Szövetség a Székelyföldért
Egyesület�

Hotãrârea nr. 33
pentru completarea ºi modificarea

Hotãrârii nr. 216/2006 privind stabilirea

impozitelor ºi taxelor locale, precum ºi a
taxelor speciale pentru anul 2007

Hotãrârea nr. 34 
pentru completarea Hotãrârii nr. 218/2006

privind aprobarea ,,Studiului preliminar pentru
reactualizarea Planului Urbanistic General� al
municipiului Miercurea Ciuc, proiect nr. U
018 MC /2006, elaborat de S.C. PLANWERK
S.R.L. � Cluj-Napoca

Hotãrârea nr. 35
pentru modificarea art. nr.1 a Hotãrârii nr.

105/2006 al Consiliului Local al Municipiului
Miercurea Ciuc privind modificarea Hotãrârii
nr. 133/1999 cu privire la aprobarea Studiului
de fezabilitate pentru obiectivul de investiþii:
�Reþele de apã, canalizare menajerã ºi pluvialã
în cartierul Topliþa ºi modernizarea strãzilor
Topliþa, Poienii ºi Izvoarele din municipiul
Miercurea Ciuc 

Hotãrârea nr. 36
privind aprobarea Studiului de

fezabilitate actualizat: �Obiect nr.1 Strada
Szék ºi accesorii� proiect nr. 313/2007
elaborat de S.C. KONTUR SRL

Hotãrârea nr. 37
pentru modificarea ºi completarea

Hotãrârii nr. 1/2007 privind aprobarea Buge-
tului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2007

continuare din pagina 2.

NAªTERI
Bors Magor
Olti Bernadett
Vitos Dorka-Ágota
Haschi Zoltán
Ötvös Rozália
Czine Ákos
Ancuþa Fábián-Vasile
Tankó János
Rostás Levente
Kánya Henrietta
László Gábor
Oltean ªtefan-Claudiu
Bogdan Cristian
Tompea Ioan-Sebastian
Hegedûs István
Hajdu Richárd
Silivaº Ádám-Daniel
Incze Zsanett
Antal József-Balázs
Bomher Örs
Bíró Alíz
Kassay Csanád
Bilibok Csanád

Tamás Tánia
Máthé Péter
Miklós Balázs
Adorján Julianna
Gyûjtõ Annamária
Pãtraºcu Clementina
Fikó Eszter-Mária
Ambrus Szabolcs
Varga Bence
Demeter Krisztián
DECESE
Darvas Adalbert
Rafain Gavril
Balasi Aurelia
Ungurean ªtefan
Tompos Ida
Moºneag Steluþa
Balázs Elisabeta
Gábor Irén-Rozalia
Szabadi Tihamér-Tamás
Boldizsár Imre
Bakó Ágoston-István 
Petreº István-Miklós
Florian Ioan

Tankó Berta
Koka Erzsébet
Rezu Livia
Márk Andrei
Dombai László
Almaºi Dezsõ
Tóth Otó
Bartalis Dionisie
Lajos Regina
CÃSÃTORII
Teslovan Nicolae � Gáll Laura
Jitaru Anton � Fritz Marinela
Pantea Róbert � Sipos Kati
Szente Loránd � Kovács Emese
Csipor Attila � Szabó Zita
Cismaº Robert-Gheorghe �
Gergely Gabriella-Ágnes
Sándor István � Sándor Gabriella
Bálint Barna � Szabó Hajnal
Vancza Tibor � Suciu Maria-Elena
Barcsa Mátyás � Gábor Zsuzsánna
Barcsa István � Barcsa Enikõ
Veres Árpád � Barcsa Rozalia
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continuare în pagina 4.



Pe baza a numeroaselor semnale venite din partea cetãþenilor, pe data  de
13 martie 2007 a fost încheiat un protocol între Primãria Municipiului
Miercurea Ciuc, Garda Naþionalã de Mediu, Regia de Gospodãrire a Apelor
Harghita ºi S.C. Huron S.R.L. în scopul înfiinþãrii unei comisii de control pentru
verificarea situaþiilor existente, respectiv depistarea persoanelor implicate ºi
aplicarea amenzilor contravenþionale în cazul constatãrii nerespectãrii a
prevederilor legale în vigoare.

CONTINUÃ LUCRÃRILE DE REABILITARE
A STRÃZILOR

Odatã cu venirea primãverii, continuã lucrãrile de amenajare ºi reabilitare
generalã a strãzilor începute anul trecut.

În curând se vor termina lucrãrile de reabilitare generalã a strãzii Zöld
Péter, iar în luna mai va începe amenajarea intersecþiei cu sens giratoriu la
întâlnirea strãzilor Dózsa György, Zöld Péter ºi B-dul Frãþiei.

Din 5 martie se continuã reabilitarea generalã a strãzii Tudor
Vladimirescu. Lucrãrile vor decurge în douã etape: în prima fazã a lucrãrilor va
fi refãcutã porþiunea de drum între Consulatul General al Ungariei ºi magazinul
Madezit, iar în faza a doua porþiunea între Poliþia Judeþeanã ºi strada Bradului.
În cadrul lucrãrilor va fi refãcut în totalitate carosabilul ºi trotuarele, ºi vor fi
amenajate noi parcãri auto. La întâlnirea strãzii cu B-dul Frãþiei, respectiv
Dénes László vor fi amenajate intersecþii cu sens giratoriu. Termenul de predare
a lucrãrilor este de 15 august. 

Începând cu 12 martie au reînceput lucrãrile ºi pe pasarela de trecere de
peste calea feratã, unde din data de 22 martie se circulã doar pe un singur sens.
În termen de o lunã vor fi terminate lucrãrile de reabilitare de la capãtul dinspre
oraº a pasarelei, iar pânã la 30 iunie 2007 pasarela va fi predatã în totalitate
circulaþiei.

În mijlocul lunii aprilie se va începe ºi construirea parcãrii din spatele
magazinului Ocean, unde în locul garajelor de metal va fi construitã o parcare
modernã de 130 de locuri îmbunãtãþind astfel aspectul general al oraºului.

În luna mai se vor începe douã lucrãri de importanþã majorã: reabilitarea
generalã a strãzii Szék ºi extinderea reþelei de canalizare pe strada Topliþa.

Pe lângã lucrãrile majore amintite se vor efectua ºi alte lucrãri mai mici de
reparaþii ºi întreþinere.

În speranþa cã investiþiile vor servi interesul tuturor cetãþenilor, rugãm
înþelegerea locuitorilor pentru neplãcerile cauzate de aceste lucrãri. 

ATENÞIONAREA INSTITUÞIEI PREFECTULUI
JUDEÞULUI HARGHITA CU PRIVIRE LA
PREVENIREA CAZURILOR DE INCENDII

Având în vedere faptul, cã în ultima perioadã au fost semnalate multe
cazuri de incendii în spaþii deschise � culturi agricole, pãºuni, liziere de pãdure
etc. � existând riscul extinderii acestora la clãdirile din vecinãtate, Instituþia
Prefectului Judeþului Harghita vã atrage atenþia asupra urmãtoarelor normative
legale: 

1. Ordinul nr. 313/2001 al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi
pãdurilor stipuleazã: art. 1 � �se interzic tuturor persoanelor fizice ºi juridice
aprinderea resturilor vegetale rezultate în urma recoltãrii cerealelor pãioase ºi a
altor culturi în câmp deschis�, art. 2 � �se interzic aprinderea ºi menþinerea
focului în câmp deschis ºi nesupravegheat�, art. 6 � �nerespectarea prevederilor
prezentului ordin atrage rãspunderea disciplinarã, civilã, contravenþionalã sau
penalã, dupã caz, potrivit legii�.

2. Ordinul comun nr. 791/1381/2006 al ministrului agriculturii,
pãdurilor ºi dezvoltãrii rurale ºi al ministrului mediului ºi gospodãririi
apelor pentru definirea bunelor condiþii agricole ºi de mediu în România
menþioneazã la art. 1, pct. IV. 8 � �arderea pajiºtilor permanente este permisã
numai cu acordul autoritãþii competente pentru protecþia mediului�.

CURÃÞENIE GENERALÃ DE PRIMÃVARÃ
Primãria Municipiului Miercurea Ciuc organizeazã în perioada 26 martie

� 14 aprilie a.c. curãþenia generalã de primãvarã. Locatarii ºi conducerile
instituþiilor, firmelor sunt invitaþi sã efectueze curãþenia în jurul clãdirilor �
sediilor. 

Deºeurile provenite din aceastã acþiune se vor depozita pe lângã punctele
de colectare a deºeurilor menajere, transportul acestora fiind asiguratã de
Primãria Municipiului Miercurea Ciuc. 

În cadrul acþiunii se va desfãºura ºi salubrizarea stradalã generalã. În
vederea efectuãrii lucrãrilor, se vor închide temporar circulaþiei strãzile,
conform urmãtorului program:
luni, 26 martie 2007 între orele: 14,00-20,00 Cartierul Spicului ºi str. Culmei 
marþi, 27 martie 2007 între orele: 14,00-20,00 str. Müller László ºi Aleea Copiilor
miercuri, 28 martie 2007 între orele: 14,00-20,00 Aleea Ciocârliei 
joi, 29 martie 2007 între orele: 14,00-20,00 Aleea Narciselor
vineri, 30 martie 2007 între orele: 14,00-20,00 Aleea Bradului ºi Avântului
sâmbãtã, 31 martie 2007 între orele: 09,00-17,00 B-dul Frãþiei
luni, 02 aprilie 2007 între orele: 14,00-20,00 P-þa Libertãþii 
marþi, 03 aprilie 2007 între orele: 14,00-20,00 str. Rev. din Decembrie ºi Aleea 

Octavian Goga
miercuri, 04 aprilie 2007 între orele: 14,00-20,00 str. Inimii ºi Aleea Pictor Nagy István 
joi, 05 aprilie 2007 între orele: 14,00-20,00 str. Lunca Mare ºi str. Sãlciei
marþi, 10 aprilie 2007 între orele: 14,00-20,00 Cartierul Patinoarului  
miercuri, 11 aprilie 2007 între orele: 14,00-20,00 Piaþa agro-alimentarã ºi str. Pieþii
joi, 12 aprilie 2007 între orele: 14,00-20,00 str. Cântarului ºi Uzina Electricã
sâmbãtã, 14 aprilie 2007 între orele: 09,00-17,00 str. Kossuth Lajos

Rugãm locatarii sã-ºi îndepãrteze autovehiculele de pe domeniul
public în perioadele menþionate. Autovehiculele lãsate în parcãri, care
stânjenesc activitatea de salubrizare vor fi ridicate de angajaþii Primãriei ºi
depozitate într-un loc pãzit, iar la recuperarea lor se va percepe taxã de
magazinaj.

Vã mulþumim pentru înþelegere!

MULÞUMIRI PARTICIPANÞILOR
ªI COLABORATORILOR

EVENIMENTELOR FESTIVE
ORGANIZATE PE 15 MARTIE  

Primãria Municipiului Miercurea Ciuc îºi exprimã ºi pe aceastã cale
mulþumirile locuitorilor municipiului ºi a regiunii Ciucului pentru participarea
la evenimentelor festive organizate cu ocazia zilei de 15 martie, respectiv
pentru colaborarea ºi sprijinul manifestat pe timpul festivitãþii: corului de fete
din oraºul înfrãþit Cegléd, Ungaria care participã an de an la festivitãþile de
comemorare; Institutului ºi Muzeului Militar din Budapesta, Fanfarei din
Vlãhiþa, artiºtilor Teatrului Csíki Játékszín: Csíki Csengele ºi Kosztándi Zsolt,
Ansamblului Naþional Secuiesc Harghita, Corului Liceului de Artã �Nagy
István�, ªcolii Generale Petõfi Sándor, profesorilor ºi studenþilor Universitãþii
Sapientia, Liceului Teologic Romano-Catolic �Segítõ Mária�, Uniunii
Cercetaºilor. 

Mulþumim Poliþiei Municipale Miercurea Ciuc, Inspectoratului de Poliþie
al Judeþului  Harghita, respectiv Comandamentului de Jandarmi pentru ajutorul
acordat ºi pentru cooperare. 

Mulþumiri speciale companiilor, instituþiilor care ne-au oferit ajutor în
organizarea festivitãþii: Primãria Comunei Cozmeni, S.C. Goscom S.A., Mobila
Mikó S.R.L., angajaþii S.C. Electrica S.A., Electric Consulting S.R.L., Vegadom
SRL ºi Nyilas-Impex SRL.

Primãria Municipiului Miercurea Ciuc � 16 martie 2007
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