
Muzeul Secuiesc al Ciucului
beneficiazã, în aceastã perioadã, de
ample lucrãri de renovare menite sã
creeze condiþiile pentru gãzduirea, în
premierã naþionalã, a expoziþiei
celebrului pictor maghiar, Munkácsy
Mihály. 

Potrivit directorului Muzeului
Secuiesc din Miercurea Ciuc,
Gyarmati Zsolt, lucrãrile de
reamenajare ºi reabilitare a spaþiului
expoziþional au cuprins schimbarea
pardoselii ºi a ferestrelor, renovarea
grupurilor sanitare ºi a scãrilor, dar ºi
schimbarea sistemului electric în
spaþiul expoziþional destinat
evenimentului, adicã în cele cinci sãli
de la etajul imobilului. De asemenea,
pe pereþi a fost aplicat un tapet care
are culoarea roºu-închis ºi care se va
potrivi cu auriul prezent în ramele
tablourilor lui Munkácsy.

Pentru crearea unui spaþiu
adecvat s-a apelat la serviciile unui
istoric de artã de la Muzeul
�Munkácsy Mihály� din Békéscsaba,
Ungaria. Gyarmati Zsolt a precizat cã
a fost montat un sistem de climatizare
care menþine în sãlile de expoziþie o
temperaturã de 18 grade Celsius ºi
urmeazã sã fie instalat ºi un sistem de
siguranþã performant. În plus, va fi
angajat ºi un serviciu de pazã înarmat
care va veghea la siguranþa lucrãrilor. 

Directorul Muzeului Secuiesc al
Ciucului nu a putut menþiona pentru
ce sumã au fost asigurate tablourile
lui Munkácsy, pentru cã aceastã
informaþie este secretã, dar creaþiile
sunt evaluate la aproximativ un
miliard de lei. Lucrãrile de
reamenajare ºi renovare a sãlilor de

expoziþii au fost finanþate de
Consiliul Local Miercurea Ciuc care
a alocat 250 de mii lei, în acest sens,
dar ºi din fonduri obþinute de la
sponsori ºi din proiecte finanþate de
fundaþii din Ungaria. 

Expoziþia va cuprinde 47 de
picturi ale cunoscutului pictor, din
care 29 aparþin colecþionarului
maghiar Pakh Imre, care trãieºte în
SUA, 16 provin de la Galeria
Naþionalã din Ungaria ºi douã de la
Muzeul �Munkácsy Mihály� din
Békéscsaba. De asemenea, vor fi
expuse ºi fotografii de arhivã dar ºi
obiecte personale care i-au aparþinut
lui Munkácsy, cum ar fi umbrela sau
halatul artistului. 

Creaþiile pictorului vor putea fi
admirate în premierã, în România, în
perioada 5 mai- 15 iulie 2007 iar
organizatorii aºteaptã aproximativ 50

de mii de vizitatori. Se vor pune în
vânzare trei tipuri de bilete, al cãror
preþ va varia între 10 ºi 15 lei. Pentru
organizarea acestui eveniment
cultural a fost amânatã vernisarea
unei expoziþii similare care trebuia sã
aibã loc în Ucraina, la Munkacs,
oraºul natal al artistului dar ºi al
colecþionarului Pakh Imre ºi unde era
invitat chiar preºedintele ucrainean. 

O expoziþie itinerantã Munkácsy
Mihály a fost organizatã anul trecut ºi
în Ungaria, ea fiind vizitatã, în total
de 400 de mii de oameni. Pictorul
maghiar Munkácsy Mihály, cunoscut
ºi ca Mihály von Munkácsy sau
Michel von Lieb, a trãit între anii
1844-1900, creaþiile sale fiind expuse
în marile muzee ale lumii.

Lia Matei (Adevãrul Harghitei)
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AMPLE LUCRÃRI DE RENOVARE LA MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI
PENTRU EXPOZIÞIA MUNKÁCSY

Munkácsy Mihály, Golgota 1883-1884 (din colecþia privatã a d-lui Pákh Imre)



Consiliul Local al Municipiului MiercureaCiuc s-a întrunit în ziua de 30 martie în ºedinþãordinarã ºi a adoptat urmãtoarele hotãrâri:
Hotãrârea nr. 38pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii nr.1/2007 privind aprobarea Bugetului de venituri ºicheltuieli pe anul 2007 
Hotãrârea nr. 39privind aprobarea modificãrii statului de funcþiial aparatului de specialitate al primaruluimunicipiului Miercurea Ciuc, începând cu data de 1aprilie 2007
Hotãrârea nr. 40privind aprobarea Listei lucrãrilor de investiþiipentru modernizarea sistemului de alimentare cuenergie termicã în municipiul Miercurea Ciuc peanul 2007
Hotãrârea nr. 41privind aprobarea trecerii depozitului de deºeuridin domeniul public al municipiului Miercurea Ciucîn domeniul privat al acestuia
Hotãrârea nr. 42privind aprobarea scoaterii unor imobile dinpatrimoniul privat al municipiului Miercurea Ciuc,care va fi restituit persoanelor îndreptãþite pe bazaLegii nr. 10/2001
Hotãrârea nr. 43privind aprobarea prelungirii contractelor cu nr.7579/2002 ºi nr. 7577/2002 încheiat cu AsociaþiaHandicapaþilor Fizice Judeþul Harghita ºi AsociaþiaRromilor Harghita
Hotãrârea Nr. 44privind constatarea apartenenþei imobilului îndomeniul privat al municipiului Miercurea Ciuc,situat în Miercurea Ciuc, str. Progresului nr.20/A.
Hotãrârea Nr. 45privind acordarea de scutiri de la plataimpozitelor pe clãdiri pe anul fiscal 2007, în cazulclãdirilor utilizate pentru activitãþi social umanitare
Hotãrârea Nr. 46privind aprobarea includerii suprafeþei de 9.611mp teren extravilan în intravilanul localitãþii, prinelaborarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL,,STRADA KAS II.� zona ªumuleu din municipiulMiercurea Ciuc, proiect nr. L � 74/2006, elaborat deB.I. arhitect Mirk L. Lilla, în scopul construirii a unuinumãr de 10 case de locuit individuale
Hotãrârea Nr. 47privind aprobarea elaborãrii PLANULUIURBANISTIC ZONAL ,,STRADA SZÉK f.n.�zona ªumuleu din municipiul Miercurea Ciuc,proiect nr. 278/2006, elaborat de S.C. WELTIMS.R.L., pe suprafaþa totalã de 7.162 mp teren, prinincluderea suprafeþei de 5.062 mp teren extravilan înintravilanul localitãþii, în scopul construirii a unuinumãr de 13 case de locuit individuale, cuconstrucþiile ºi amenajãrile aferente
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DIN HOTÃRÂRILE
CONSILIULUI LOCAL

MUNICIPAL
PERIOADA: MARTIE 2007

BILANÞUL SITUAÞIEI DIN ÎNVÃÞÃMÂNTUL
PREUNIVERSITAR ÎN PRIMUL TRIMESTRU AL ANULUI

� INTERVIU REDACTAT CU
VICEPRIMARUL ANTAL ATTILA �

1. O parte semnificativã a bugetului local a
fost alocatã de cãtre Consiliul Local
instituþiilor de învãþãmânt din oraº. Din
perspectiva primului trimestru al acestui an
credeþi cã din aceastã sumã vor putea fi
acoperite toate cheltuielile anuale, sau va fi
nevoie de completãri ulterioare din bugetul
local?

Într-adevãr, banii alocaþi instituþiilor de
învãþãmânt reprezintã aproape jumãtate din bu-
getului local, aºa cã putem spune, cã învã-
þãmântul este cea mai importantã ramurã a
oraºului. Din cei 32 103 100 lei alocaþi, 85%
reprezintã cheltuieli salariale, iar restul de 4,7
milioane de lei cheltuieli de întreþinere ºi alte
cheltuieli ale instituþiilor.

La o asemenea sumã este deosebit de
important o planificare corespunzãtoare pentru
a putea menþine echilibrul bugetar. De aceea am
cerut de la directorii instituþiilor o fundamentare
precautã, monitorizare ºi o urmãrire continuã a
bugetului � chiar ºi un deficit de câteva procen-
te reprezentând sume importante de bani.

Nu este admisibil ca instituþiile publice sã
recurgã la solicitãri de rectificare ale bugetului
ori de câte ori depãºesc prevederile bugetare.
Desigur, sunt ºi cazuri în care suplimentarea
bugetului este inevitabilã: de exemplu în zilele
trecute ni s-a comunicat cã s-a stricat centrala
termicã a unei grãdiniþe, pe care o vom
schimba, cheltuielile aferente fiind suportate
din capitolul fondului de rezervã. Nu putem
însã sã facem un obicei din completarea
bugetelor instituþiilor publice din fondul de
rezervã. Majoritatea directorilor a înþeles acest
lucru ºi bazându-se pe prerogativele ce le revin
din calitatea lor de manageri ºi ordonatori de
credite, administreazã banii în aºa fel, încât
sumele alocate sã fie de ajuns pânã la sfârºitul
anului.

2. Deja am informat cititorii noºtri despre
câteva investiþii infrastructurale majore
(centrala termicã a Colegiului Naþional
Octavian Goga, reparaþiile capitale ale ªcolii
Generale Petõfi Sándor), care vor fi investiþiile
infrastructurale ale anului 2007?

Conducerea actualã a oraºului a pus accent
încã de la începutul mandatului pe dezvoltãrile
infrastructurale ºi pe investiþii care contribuie la
creºterea eficienþei de costuri. Aceste proiecte
de mare anvergurã � canalizãri, reabilitarea
generalã a centralelor termice, schimbarea
conductelor de apã, reabilitarea de drumuri �
costã enorm de mult. Cu toate acestea am reuºit

sã creºtem volumul investiþiilor infrastructurale
ºi la instituþiile de învãþãmânt.

Anul trecut am alocat în jur de 750 mii lei
din surse proprii, iar datoritã relaþiei excelente
cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Harghita, ºi a
poziþiei UDMR în structura de guvernare, am
mai reuºit sã obþinem fonduri pentru investiþii
în valoare de 1,57 milioane de lei, ºi am relizat
ºi reabilitarea generalã a douã sãli de sport
(fiind sprijiniþi de Compania Naþionalã de
Investiþii).

Dorim sã continuãm aceastã tendinþã ºi în
2007: am alocat din surse proprii 500 mii de lei
pentru reparaþiile clãdirilor instituþiilor de
învãþãmânt, ºi 776 mii lei pentru investiþii � o
creºtere semnificativã faþã de anul trecut. Vom
mai primi din bugetul central 1,82 milioane de
lei pentru ºase instituþii (Grãdiniþa Micimackó,
ªcolile Generale József Attila ºi Liviu
Rebreanu, ºi Liceele Nagy István, Octavian
Goga ºi Székely Károly), respectiv pentru
construirea unei grãdiniþe noi. Pe lângã acestea
se va continua ca parte a unor programe de
dezvoltare europene, reabilitarea generalã a
clãdirii ªcolii Generale Petõfi Sándor ºi a
Grupului ªcolar Székely Károly � deci vom
avea o varã plinã de lucrãri importante ºi anul
acesta.

Lucrãrile de construcþie a clãdirii Liceului
de Artã Nagy István decurg ºi ele bine. Prima
etapã a investiþiei � cea finanþatã de Banca de
Dezvoltare Europeanã � va fi terminatã în luna
august, cu toate cã termenul de finalizare era
fixatã pentru luna octombrie. Urmeazã apoi
etapa a doua a lucrãrilor, reprezentând douã
treimi din costul total a lucrãrilor care va fi
finanþatã din bugetul local. Noi avem deja
pregãtitã documentaþia necesarã pentru licitaþie
ºi sunt ºanse, ca întreaga investiþie sã fie finali-
zatã pânã la toamna anului viitor.



Între 14-20 mai 2007 filmul documentar
revine în prim planul vieþii culturale din
Miercurea Ciuc. Festivalul Filmului
Documentar maghiar � român FILM.DOK îºi
deschide pentru a patra oarã (a doua oarã în
Miercurea Ciuc) porþile, atrãgând în oraº
specialiºti ºi public deopotrivã. Scopul
festivalului rãmâne cel declarat încã de la
prima ediþie: formarea unei relaþii strânse între
specialiºtii din domeniul televiziunii ºi a
filmului, respectiv a regizorilor independenþi
din Europa Centralã ºi de Est, precum ºi
modernizarea limbajului filmului documentar.

Programul va cuprinde numeroase
producþii interesante ºi de valoare. Au ºansã
pentru câºtigarea premiilor în special
producþiile care corespund motoului
festivalului � �Sã vedem în ce trãim!� �, adicã
trateazã problemele actuale ale maghiarilor ºi
românilor. Au fost înscriºi la concurs
numeroase filme de sociologie, istorie, ºi
portret, care deja au un renume ºi împart
opinia publicã. 

La sfârºitul festivalului vor fi înmânaþi
mai multe premii, între care ºi premiile specia-
le ale juriului studenþilor ºi juriului presei.

Pe durata Film.dok-ului vor fi organizate
zilnic ºi programe adiþionale care vor îmbogãþi
programul festivalului. Va concerta
renumitului saxofonist St. Martin cu melodiile
sale unice datorate combinãrii saxofonului ºi a
naiului, care îl deosebesc de restul interpreþilor
ºi îl fac inconfundabil în rândul iubitorilor de
muzicã.

Nici iubitorii filmelor artistice nu vor
pleca decepþionaþi, fiindcã cei interesaþi vor
avea posibilitatea sã vizioneze mai multe
filme artistice maghiare.

Pe data de 15 mai, ora 20 va fi difuzat
unul dintre filmele artistice cele mai apreciate
de public anul trecut, filmul intitulat Csoma
legendárium (Legendariul Csoma) regizat de
Szemzõ Tibor. Filmul a fost realizat în
amintirea lui Kõrösi Csoma Sándor, poate cel
mai excentric om ºtiinþific maghiar, care la
începutul secolului 19. a plecat în Asia pentru
a gãsi urma strãmoºilor maghiarilor de acolo.

Pe data de 16 mai, rolul principal va fi al
tinerilor. De la ora 20 veþi putea viziona
primul film artistic a tinerei regizoare Groó
Diana, intitulat Csoda Krakkóba (Miracol în
Cracovia). Filmul este o adevãratã poveste

Est-Europeanã, misterioasã, a cãrei acþiune se
desfãºoarã în Cracovia. Eszter, fiica tânãrã a
unui restaurator maghiar pleacã în oraºul
polonez sã gãseascã ºi sã restaureze
monumentul funeral a legendarului rabin
Lewi.

Pe data de 17 mai, ora 20 va putea fi
vizionatã filmul regizat de Gulyás Gyula
intitulat Fény hull arcodra, o poveste liricã,
parcã puþin suprarealistã despre doi oameni,
care în timp ce încearcã se emigreze, într-o
atmosferã haoticã, înfricoºãtoare, se
îndrãgostesc. Ni se prezintã doi cãlãreþi. Care
este secretul lor? De ce se ascund? Misterul se
dezleagã: lumina cade pe chipul celor doi � un
soldat ºi o soþie de (alt) soldat: emigranþi de
dupã 1849. 

Pe durata festivalului cei interesaþi sunt
aºteptaþi zilnic de la ora 10 la Cafenaua Bazã
amenajat în holul Teatrului Csíki Játékszín,
unde iubitorii filmului vor avea posibilitatea
sã participle la cursurile unor specialiºti de
renume ca Sára Sándor, Vivi Drãgan Vasile
sau Zsigmond Dezsõ în cadrul OREI DE
FILM. Programul se închide tot acolo, fiind
organizate zilnic petreceri de la ora 21.00.

NAªTERI
Csucsák Szilárd
Albert Szilvia
Balló Balázs-Aldó
Bota Csilla
Szakács József
Tamás Attila-József
Balázs Kitti
David István
Albert Tamás
Kertesz Nikolett-Szabina
Máthé Botond
Negru Florin
Karácson Maria-Carmen
Ferenczi Gyõzõ-Attila
Teslovan ªtefan-Alexandru
Nagy Balázs
Andrási Anna
Nyegre Magor
Peþa Ioan-Rãzvan
Dánél Boglárka
Gál Anna-Ilka
Zsók Botond

Tulit Asztrid
András Tas-Elõd
Szõcs Bence-László
Dobos Krisztián
DECESE
Bota Claudiu-Petru
Pandelea Lili
Cireº Maria
Fábián Béla
Petres József-Imre
Koka Ágnes
Miklós Árpád
Colceriu Ionel
Moldovan Mihai
Truþa Mária
Málnási Ladislau
Veress Rozalie
Trinfa Ana
Tamás Varvara
Kovács Alexandru
Salamon ªtefan-Pavel
Gerczuly Zoltan

Antal ªtefan
Lakatos Zoltan
CÃSÃTORII
Gyûjtõ Alexandru � Albert Mária-
Magdolna
Vajai Alexandru � Micu Livia
Sárosi József � Gergely Maria
Demeter Attila � Bánfi Jolán
Osváth Albert � Ötves Mirela
Barcsa István � Gábor Olga
Albert Attila � Lukács Katalin
Avram Claudiu-Virgil � Niþã Elena-
Adina
András Csaba-Elõd � Salamon Laura-
Éva
Udvari Róbert � Dávid Zsuzsánna-
Erzsébet
Mc Szabo Mickey � Pandele Juja-Laura
Rostás Aladár � Gráncsa Juliánna
Dobos András � Szõcs Erika
Mihály István � Boros Kinga-Emese
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DIN REGISTRUL STÃRII CIVILE
� MARTIE 2007 �

AVANPREMIERÃ FILM.DOK IV.
FESTIVALUL FILMULUI DOCUMENTAR ROMÂN-MAGHIAR



ZILELE JUDEÞULUI HARGHITA
18-25 MAI 2007

În aceastã primãvarã, ca ºi în anii precedenþi, vor fi organizate Zilele
Judeþului Harghita. Manifestarea care a ajuns la a 7-a ediþie, doreºte sã
etaleze realizãrile ºi succesele obþinute, atât pe plan economic, cât ºi
spiritual, pe tot cuprinsul plaiurilor harghitene.

Acþiunile tradiþionale cuprinse în programul manifestãrii, vor pune
în evidenþã, atât valorile specifice locale, cât ºi cu o semnificaþie mai
largã, de interes general.

În acest sens vor fi organizate, în concordanþã cu specificul local, dar
într-o concepþie comunã, manifestãrile culturale intitulate �Égtájak� în
oraºele mari ale judeþului. Pe de altã parte în agenda Zilelor Judeþului
figureazã o serie de manifestãri artistice cu caracter general cum ar fi:
Salonul judeþean de arte plastice, cea de a XII-a ediþie a festivalului de
dansuri pentru copii �Csûrdöngölõ�, precum ºi Bienala Internaþionalã de
Graficã a copiilor. 

Evenimentul de excepþie a manifestãrii, va fi turneul de concerte
avându-l ca protagonist pe Zorán, personalitate marcantã a muzicii uºoare
din Ungaria. 

Din bogatul sortiment al ofertelor locale, menþionãm evenimentul
care deschide ºirul manifestãrilor: inaugurarea festivã a noii sãli de
conferinþe de la Centrul Cultural Judeþean Harghita, marcatã printr-un
bilanþ sumar de activitate, Orchestra de Camerã Ciuc va demonstra din
nou, printr-un concert extraordinar, prezenþa sa activã în viaþa culturalã a
oraºului. 

În cadrul Zilelor Judeþului Harghita, în mai multe localitãþi vor fi
amenajate standuri ale meºteºugarilor, de pe cuprinsul întregului judeþ �
inclusiv editurile din zonã � care vor etala cele mai bune produse
autohtone. În incinta ºi în zona patinoarului artificial �Vakar Lajos� se va
organiza timp de patru zile târgul internaþional �Expo Ciuc 2007�, la care
vor participa cu oferte turistice ºi reprezentanþii judeþelor înfrãþite din
strãinãtate.

Ofertele cuprinse în programul Zilelor Judeþului Harghita vor mai
suferi unele modificãri ºi îmbunãtãþiri, care pot fi accesate pe internet, pe
adresa . Materialul publicitar, fluturaºi, afiºe ºi broºuri cu programul
detaliat individualizate pe zone, sunt deja în curs de apariþie.

(pe baza materialului primit de la servicul de presã al Centrului
Cultural Judeþean Harghita)

NOI INTERSECÞII CU SENS GIRATORIU,
CONTINUAREA PROGRAMULUI DE REABILITARE A

DRUMURILOR ÎN MUNICIPIU
Se continuã lucrãrile de reabilitare generalã a strãzilor din oraº,

începute în 2006. Anul acesta vor fi amenajate patru intersecþii cu sens
giratoriu conform planurilor Consiliului Local: la întâlnirea strãzii Tudor
Vladimirescu cu B-dul Frãþiei, la partea dinspre Policlinicã a strãzii
Tudor Vladimirescu (aici vor fi amenajate ºi noi parcãri), respectiv la
întâlnirea strãzilor Dózsa György, B-dul Frãþiei ºi Zöld Péter ºi la capãtul
dinspre strada Braºovului a strãzii Zöld Péter.

Lucrãrile au început deja în intersecþia de lângã Palatul Justiþiei � a
fost spart spaþiul verde din apropiere ºi s-a schimbat ºi sensul circulaþiei:
pe timpul lucrãrilor ambele benzi de circulaþie ale B-dului Frãþiei vor fi
cu sens dublu �, dupã care se va continua cu intersecþia dintre strada Tudor
Vladimirescu ºi B-dul Frãþiei. Amenajarea intersecþiei dinspre Policlinicã
a strãzii Tudor Vladimirescu, respectiv capãtul dinspre strada Braºovului
a strãzii Zöld Péter, va fi efectuatã ulterior.

Continuã lucrãrile ºi la pasarela de trecere de peste calea feratã. La
începutul lunii mai se terminã capãtul dinspre oraº a pasarelei, urmând ca
apoi sã se înceapã lucrãrile la capãtul dinspre Odorhei.

Lucrãrile de reabilitare ale strãzii Tudor Vladimirescu se deruleazã
conform planului, ºi foarte probabil vor putea fi terminate pânã la
expirarea termenului limitã. Schimbarea þevilor de canalizare,
reconstruirea suprafeþei carosabile ºi schimbarea pavajului se desfãºoarã
într-un ritm bun. Dupã terminarea primei faze a lucrãrilor se va continua
cu reabilitarea strãzii între clãdirea Poliþiei ºi strada Bradului. 

La ªumuleu ºi Topliþa se vor efectua de asemenea mari investiþii
infrastructurale anul acesta. La conferinþa de presã de la sfârºitul lunii
martie primarul Ráduly Róbert Kálmán a prezentat obiectivele
principale, conform cãrora în 2007 va fi terminatã reabilitarea generalã a
strãzii Szék, ºi construirea reþelei de canalizare a strãzii Topliþa. 

Conform planurilor, ºi în caz cã nu vor apãrea factori de întârziere,
lucrãrile pe strada Szék vor fi începute înainte de Rusalii pe tronsonul între
strada Coºbuc ºi strada Progresului, în caz contrar, lucrãrile vor începe
dupã pelerinaj, iar porþiunea închisã circulaþiei va fi mai mare (între
Liceul Márton Áron ºi strada ªumuleu). În timpul rãmas pânã la Rusalii
va fi lãrgitã ºi pavatã strada Câmpul Mare � menitã sã preia circulaþia din
zonã.

Reabilitarea generalã a strãzii Topliþa va începe dupã terminarea
lucrãrilor de construire a reþelei de canalizare (termen de realizare 8 luni),
cel mai probabil anul viitor.

GARAJE DEMOLATE
La solicitarea Primãriei, majoritatea garajelor din spatele

magazinului Óceán au fost demolate de cãtre proprietarii acestora. Cele
aproximativ o sutã de construcþii metalice au fost demolate pentru cã în
locul lor va fi construitã o parcare modernã de 130 de locuri care va
îmbunãtãþi ºi aspectului general al oraºului.

Înaintea construirii efective a parcãrii vor fi schimbate ºi þevile
sistemului de termoficare care leagã centrele de încãlzire ºi blocurile din
zonã.

Consiliul Local al Municipului Miercurea Ciuc î-ºi exprimã
mulþumirile locuitorilor din zonã pentru colaborarea eficientã.

PROGRAME DE FINANÞÃRI PENTRU IMM-URI
Agenþia Naþionalã a Intreprinderilor Mici ºi Mijlocii a organizat pe

data de 2 aprilie 2007 o conferinþã de presã în sala de ºedinþã a Primãriei
Municipiului Miercurea Ciuc. În cadrul conferinþei directorul instituþiei,
domnul Csáka József a prezentat programele de finanþare pentru
întreprinderile mici ºi mijlocii în 2007.

Regulamentul proiectelor ºi formularele pot fi accesate pe site-ul
www.animmc.ro.

Anul acesta valoarea totalã a proiectelor este de 80 milioane de lei
în cadrul a 13 programe publicate pentru întreprinderile mici ºi mijlocii.

Proiectele pot fi depuse la sediile Agenþiei Naþionalã a
Întreprinderilor Mici ºi Mijlocii din Braºov sau Târgu Mureº.

Procedurile privind programele de finanþare pentru IMM-uri au fost
publicate în Monitorul Oficial nr. 206, 207 ºi 208 din 27, 28, 29 martie
2007.

ÎNªTIINÞARE
Primãria Municipiului Miercurea Ciuc face apel cãtre toþi

proprietarii de case particulare care nu deþin contract valabil pentru
transportul gunoiului menajer, sã încheie un contract în acest sens cu S.C.
Huron Export-Import S.R.L.

Vã mulþumim pentru colaborare!
Primãria Municipiului Miercurea Ciuc
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