
Prezenta procedurã a fost aprobatã prin
Hotãrârea nr. 65/2007 a Consiliului Local al
Municipiului Miercurea Ciuc în ºedinþa
ordinarã din 27 aprilie 2007.

Procedura stabilitã este valabilã în cazul
renunþãrii la serviciile de furnizare a încãlzirii
ºi a apei calde de consum pentru urmãtoarele
categorii de clienþi:
1. Consumatori casnici reprezentaþi de
asociaþia de proprietari
Cazul 1. - Debranºarea totalã a unui
imobil de tip condominiu
Cazul 2. - Deconectarea unui apartament
2. Agenþi economici
Cazul 3. - Cu branºament individual
Cazul 4. - Fãrã branºament individual - în
cadrul unui imobil de tip condominiu
Debranºarea totalã a unui imobil de tip
condominiu (cazul 1.)

1. Proprietarii din acelaºi condomi-
niu, care intenþioneazã sã renunþe la SACET
(sistem de alimentare centralizatã cu energie
termicã), vor obþine acordul scris al asociaþiei
de proprietari exprimat prin Hotãrârea
adunãrii generale a asociaþiei. La lucrãrile
adunãrii generale a asociaþiei în care se
dezbate intenþia de debranºare /deconectare va
fi invitat în mod obligatoriu reprezentantul
furnizorului ºi cel al Compartimentului de
relaþii ºi informaþii publice ºi relaþii cu aso-
ciaþiile de proprietari din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului
Miercurea Ciuc.

2. Asociaþia de proprietari va solicita fur-
nizorului de energie termicã, executarea lucrã-
rii de debranºare prin depunerea dosarului
complet de debranºare care trebuie sã conþinã:
� cererea asociaþiei de proprietari pentru
efectuarea debranºãrii totale;
� hotãrârea adunãrii generale a asociaþiei;
� documentaþia tehnicã cu proiectul tehnic
elaborat pentru lucrarea solicitatã;

3. Asociaþia de proprietari va anunþa în
scris autoritatea administraþiei publice locale
Compartimentul de relaþii ºi informaþii

publice ºi relaþii cu asociaþiile de proprietari
din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Miercurea Ciuc, cu
30 de zile înainte de debranºare.

4. Solicitantul va suporta integral chel-
tuielile de debranºare. Valoarea cheltuielilor
de debranºare va fi stabilitã de Consiliul de
Administraþie al S.C. GOSCOM S.A.

5. Condiþiile tehnice de debranºare
/deconectare a utilizatorilor de energie termicã
se vor stabili de furnizorul unitãþii în
Referatele tehnice de specialitate elaborate
pentru fiecare solicitant în parte, cu
respectarea normativelor tehnice în vigoare ºi
a reglementãrilor emise de A.N.R.S.C.

6. Furnizorul se va îngriji de afiºarea la
intrarea în imobil a anunþului de executare a
debranºãrii cu cel puþin o zi înainte de
efectuarea acesteia, iar dupã terminarea
lucrãrilor solicitate va modifica/rezilia cont-
ractul de furnizare încheiat cu solicitantul.
Deconectarea unui apartament
(cazul 2 ºi 4)

1. Proprietarul apartamentului (persoanã
fizicã sau juridicã) care intenþioneazã sã
renunþe la SACET, obþine acordul vecinilor de
apartament, atât pe orizontal cât ºi pe vertical,
conform formularului tip prezentat în anexa
nr. 2 a Hotãrârii 65/2007. Acordul se
dovedeºte prin act autentificat în faþa notarului
public.

2. Proprietarul de apartament comunicã
în scris conducerii asociaþiei de proprietari din
care face parte, intenþia de deconectare al
apartamentului sãu de la sistemul de alimenta-
re centralizatã cu energie termicã.

3. Asociaþia de proprietari solicitã de la
furnizorul de energie termicã estimarea ºi
prezentarea efectelor modificãrii în cauzã
asupra instalaþiilor interioare/publice afectate.
În acest scop furnizorul va elabora, contra
cost, un referat de specialitate de principiu
în maxim 15 zile de la solicitare.

4. Referatul de specialitate de principiu se
va prezenta ºi analiza în adunarea generalã a
asociaþiei de proprietari (AGAP), care va
aproba/respinge solicitarea de deconectare a
apartamentului în cauzã. La lucrãrile adunãrii
generale a asociaþiei în care se dezbate intenþia
de debranºare/deconectare va fi invitat în mod
obligatoriu reprezentantul furnizorului ºi cel al
Compartimentului de relaþii ºi informaþii
publice ºi relaþii cu asociaþiile de proprietari din
cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Miercurea Ciuc.

5. În cazul aprobãrii deconectãrii, prin
hotãrârea adunãrii generale se va stabili ºi
modul de determinare a consumurilor
individuale ºi a cotelor pãrþi din consumurile
totale ce vor fi suportate în continuare de
proprietarul apartamentului deconectat.

6. Lucrãrile de deconectare se executã
exclusiv de cãtre furnizorul utilitãþii în baza
referatului tehnic definitiv. Pentru elaborarea
acestuia solicitantul va depune la sediul S.C.
GOSCOM S.A. dosarul complet de
debranºare individualã care va conþine urmã-
toarele:
- comanda scrisã pentru executarea lucrãrii de
deconectare;
- hotãrârea Adunãrii Generale a Asociaþiei de
Proprietari;
- documentaþie tehnicã pentru modificarea
instalaþiilor interioare de energie termicã
afectate, întocmitã ºi avizatã conform
prevederilor legale în vigoare;

Dosarele de debranºare individualã se
vor depune în perioada 1 mai � 15 august.

7. Valoarea cheltuielilor de debranºare va
fi stabilitã de Consiliul de Administraþie al
S.C. GOSCOM S.A. 

8. Vor fi programate ºi executate doar
lucrãrile ale cãror dosar este complet, data
executãrii deconectãrii fiind stabilitã de
furnizor ºi comunicatã ulterior solicitantului.

9. Furnizorul se va îngriji de afiºarea la
intrarea în imobil a anunþului de executare a
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deconectãrii cu cel puþin o zi înainte de
efectuarea acesteia, iar dupã terminarea
lucrãrilor solicitate va modifica/rezilia
contractul de furnizare încheiat cu solicitantul.

10. Deconectarea efectivã se va executa
în maxim 45 zile calendaristice, de la data
depunerii dosarului complet pentru deco-
nectare ºi dupã achitarea integralã a costurilor
de deconectare.
Deconectarea agenþilor economici cu bran-
ºament individual (cazul 3)

- În cazul în care agentul economic
doreºte sã renunþe la energia termicã furnizatã
în sistem centralizat trebuie respectate
clauzele din contractul de furnizare referitoare
la condiþiile în care se poate rezilia contractul.

- Procedura se va derula respectând paºii
descriºi la cazul 1.

COMPLETARE:
În legãturã cu Hotãrârea nr. 65/2007 a

Consiliului Local Miercurea Ciuc cu privire la
reglementarea debranºãrilor de la sistemul de
încãlzire centralizatã precizãm urmãtoarele:

Taxa de debranºare de 2000 lei, iniþial
inclusã în proiectul de hotãrâre, a fost în cele
din urmã respinsã de Consiliului Local, acesta
luând decizia, ca costul debranºãrii sã fie
calculatã pentru fiecare consumator în parte
de cãtre S.C. Goscom S.A., în baza referatului
tehnic.

A rãmas neschimbatã însã obligaþia de a
cere în scris acordul tuturor vecinilor de
apartament, pe verticalã ºi orizontalã, ºi ca
acest act sã fie autentificat în faþa notarului
public. De asemenea, pe baza prezentei
hotãrârii, o responsabilitate sporitã vor avea ºi
adunãrile generale a asociaþiilor de propri-
etari, aceºtia fiind învestiþi de a solicita studii
de impact, referate de specialitate, pe baza
cãrora adunarea generalã poate decide asupra
acordului sau respingerii cererii de debran-
ºare, având în vedere ºi faptul cã debranºarea
unor apartamente dintr-un bloc va avea efect
ºi asupra celorlalte apartamente (iar în cazul în
care 70% din apartamentele unui bloc se vor
debranºa, Goscom S.A. va putea sista
furnizarea energiei termice ºi a apei calde în
toate apartamentele blocului respectiv).

În vederea clarificãrii unor aspecte
legate de problema în cauzã, am întrebat
directorul general al S.C. GOSCOM S.A.,
dl. Duda Tihamér Attila:

1. De ce a fost necesarã elaborarea ºi
aprobarea prezentei hotãrâri?

Datoritã noilor prevederi ale legii
energiei termice (nr. 325/2006) privind
deconectarea de la sistemul centralizat, s-a
impus necesitatea elaborãrii ºi aprobãrii unei
proceduri locale. Hotãrârea în cauzã nu are
caracter restrictiv ºi a fost elaboratã cu scopul
reglementãrii întregului proces de debran-
ºare/deconectare de la sistemul centralizat,
respectiv pentru a crea posibilitatea protejãrii
celor rãmaºi pe acest sistem (actualmente
80% din totalul apartamentelor din oraº).

Totodatã, conform prevederilor legale,
este dreptul ºi obligaþia furnizorului de a
evalua consecinþele debranºãrii, care se
comunicã pãrþilor interesate ºi vizate, care
astfel, înaintea luãrii deciziei de aprobare a
debranºãrii, cunosc toate efectele acesteia
asupra sistemului comun de alimentare cu
energie termicã. Ca atare, prezenta hotãrâre
vine în ajutorul tuturor pãrþilor implicate în
procesul de debranºare/deconectare de la
sistemul centralizat: utilizatori dornici sã
rãmâne beneficiarii acestui sistem, furnizor, ºi
asociaþiile de proprietari, inclusiv proprietarii
care doresc sã renunþe la serviciile noastre.

2. Dupã cum se ºtie, la Dvs. ajung toate
reclamaþiile legate de calitatea serviciului de
încãlzire ºi de asigurarea apei calde de
consum. Care sunt problemele cu care se
confruntã S.C. GOSCOM S.A. în acest sens?

Toate problemele legate de calitatea
serviciului de energie termicã sunt în atenþia
noastrã, majoritatea reclamaþiilor sunt cauzate
de calitatea apei calde de consum. Problemele
sunt reale, rezolvarea lor este cuprinsã în
programul actual ºi de perspectivã a societãþii
noastre iar efectele se vor simþi deja în toamna
anului în curs.

Dorim sã continuãm lucrãrile de moder-
nizare-reabilitare a întregului sistem de pro-
ducere ºi distribuþie, lucrãri care sunt
condiþionate de asigurarea surselor financiare
necesare.

3. În cazul în care cineva doreºte totuºi
instalarea unei centrale proprii, dupã pãrerea
Dvs., ce are de fãcut?

Dacã se doreºte realizarea unei centrale
proprii, cel interesat nu are altceva de fãcut,
decât sã respecte întocmai prevederile
Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Miercurea Ciuc privind aprobarea procedurii
de deconectare/debranºare.

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc s-
a întrunit în ziua de 27 aprilie în ºedinþã ordinarã ºi a
adoptat urmãtoarele hotãrâri:

Hotãrârea Nr. 48
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã

bugetarã
Hotãrârea Nr. 49
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii nr.

1/2007 privind aprobarea Bugetului de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2007

Hotãrârea Nr. 50
privind reactualizarea tarifelor de colectare, pre-

colectare ºi transport al deºeurilor menajere ºi industriale
pentru persoane fizice, societãþi comerciale ºi instituþii
publice, practicate de cãtre S.C.Huron Export-Import
S.R.L, începând cu data de 1 mai 2007 Hotãrârea Nr. 51.
privind achitarea cotizaþiei pe anul 2007 cãtre Asociaþia
Microregiunea ALCSÍK

Hotãrârea Nr. 51privind achitarea cotizaþiei pe anul 2007 cãtre Asoci-aþia Microregiunea ALCSÍK
Hotãrârea Nr. 52
privind achitarea cotizaþiei pe anul 2007 cãtre

Asociaþia Municipiilor din România
Hotãrârea Nr. 53
privind stabilirea nivelului contribuþiei comunitãþii

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

Hotãrârea Nr. 54
privind stabilirea nivelului contribuþiei comunitãþii

locale la finanþarea activitãþii de protecþie a copilului
Hotãrârea Nr. 55
privind modificarea ºi completarea Hotãrârii nr.

30/2002 a Consiliului Local al Municipiului  Miercurea
Ciuc cu privire la aprobarea închirierii prin licitaþie publicã
a douã spaþii comerciale de la etajul clãdirii Pieþei
Agroalimentare Miercurea Ciuc

Hotãrârea Nr. 56
privind aprobarea concesionãrii fãrã licitaþie publicã

a terenului în suprafaþã de 90 m2 aferent Spaþiului
comercial IX situat în Complexul comercial � Piaþa
Agroalimentarã din Miercurea Ciuc str. Pieþii nr. 2.

Hotãrârea Nr. 57
privind aprobarea concesionãrii fãrã licitaþie publicã

a terenului în suprafaþã de 80 m2 aferent Spaþiului
comercial X situat în Complexul comercial � Piaþa
Agroalimentarã din Miercurea Ciuc str. Pieþii nr. 2

Hotãrârea Nr. 58
privind aprobarea modificãrii prevederilor PLA-

NULUI URBANISTIC ZONAL ,,CSÍKI CENTER� din
municipiul Miercurea Ciuc, proiect nr. 300/2006, elaborat
de S.C. ARHITECTURA S.R.L., aprobat cu Hotãrârea nr.
45/2006 al Consiliului Local Municipal � cu prevederile
PLANULUI URBANISTIC ZONAL ,,B-dul TIMI-
ªOAREI�, proiect nr. 782/2007, elaborat de S.C.
MULTINVEST S.R.L. � Tg.-Mureº
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Pe data de 5 mai s-a deschis în Muzeul
Secuiesc al Ciucului expoziþia de renume europea-
nã ºi mondialã a pictorului maghiar Munkácsy
Mihály.

Expoziþia este alcãtuitã din colecþia privatã a
colecþionarului de artã Pákh Imre, completatã de
colecþia Galeriei Naþionale Maghiare ºi a Muzeului
Munkácsy Mihály din Békéscsaba. Cele patruzeci
ºi ºapte de picturi ºi treizeci de obiecte personale
ale artistului sunt expuse în premierã în România.

Expoziþia este organizatã sub înaltul patronaj
a preºedintei Parlamentului Republicii Ungare, dr.
Szili Katalin ºi a vice prim-ministrului României,
Markó Béla.

În cadrul festivitãþii de deschidere organizatã
în curtea Cetãþii Mikó, dr. Szili Katalin a înmânat
Medalia de Aur a Parlamentului Republicii Ungare
colecþionarului de artã Pákh Imre, primarului
Ráduly Róbert Kálmán ºi directorului Muzeului
Secuiesc al Ciucului Gyarmati Zsolt.

Primarul Ráduly Róbert Kálmán a înmânat
premiul Pro Urbe colecþionarului v. Pákh Imre
pentru ajutorul ºi sprijinul acestuia cu care a
contribuit la organizarea expoziþiei în Miercurea
Ciuc. Dupã festivitatea de premierã invitaþii au
avut ocazia de a vizita expoziþia, care va fi deschisã
publicului pânã pe 15 iulie.

Despre primele impresii cu privire la expo-
ziþie am discutat cu d-ul Gyarmati Zsolt, direc-
torul Muzeului Secuiesc al Ciucului (interviu
acordat pe data de 9 mai � nota redactorului).

�Dupã deschiderea oficialã (dedicatã unui
cerc mai restrâns de invitaþi) a expoziþei, sâmbãtã,
în ziua de 5 mai, de la ora 9.00 am deschis
expoziþia ºi pentru publicul larg. Primul grup de
vizitatori a sosit din Sfântu Gheorghe, ºi fiind
primii, au primit diplome ºi câte o micã atenþie din
partea conducerii muzeului.

Sunt deosebit de bucuros cã muzeul a �prins
viaþã� din nou, existã o miºcare continuã în incin-
tã, unde sosesc permanent grupuri de vizitatori
(deja am primit mai mult de 30 de grupuri de
elevi). Cei 300 de vizitatori în medie pe zii sunt cu
mult peste media obiºnuitã a muzeului, însã este
sub numãrul de vizitatori la care ne-am fi aºteptat
pentru vizitarea expoziþiei. Sperãm, cã impresiile
personale cu care oaspeþii noºtri pleacã de la noi se
vor rãspândi repede, atrãgând ºi mai mulþi oameni
dornici sã vadã picturile lui Munkácsy. Þin sã
accentuez cã dupã închiderea expoziþiei majori-
tatea picturilor vor fi retrimise în America, în mod
plauzibil pentru totdeauna. Suntem bucuroºi cã ºi-
au semnalat prezenþa tot mai multe grupuri de

ºcolari, mai ales cã aceºtia reprezintã una dintre
categoriile de vizitatori-�þintã� dintre cele mai
importante ale expoziþiei

ªi pe aceastã cale doresc sã dezmint zvonurile
lansate cu rea credinþã în presã, potrivit cãrora
expoziþia Munkácsy Mihály a fost/este deschisã
numai pentru invitaþi ºi vizitatori de etnie
maghiarã. Trebuie sã precizez cã am putut primi
mai multe grupuri româneºti (din Regat ºi din Iaºi)
care au vizitat deja expoziþia, una dintre aceste
grupuri fiind ghidat prin sãlile de expoziþie
personal chiar de cãtre primarul municipiului,
Ráduly Róbert Kálmán. Þin sã accentuez cã arta
nu are conotaþii etnice, noi ne primim cu drag
vizitatorii fãrã a þine seama de etnia lor. Aici aº
aminti ºi faptul cã am avut deja ºi un grup vizitator
din Suedia, ºi de asemenea aº atrage atenþia
publicului asupra campaniei de promovare a
expoziþiei din Bucureºti, care toate dezmint
pretinsul caracter discriminatoriu al expoziþiei.

În final doresc sã atrag atenþia ca pentru evi-
tarea aglomeraþiei ºi a perioadelor lungi de aºtep-
tare este recomandat ca grupurile vizitatoare sã ne
consulte în prealabil cu privire la data vizitei lor.
Acest lucru desigur nu se referã ºi la vizitatorii

continuare în pagina 4.

NAªTERI
Ötvös Márk
Balog-Pál Hanna
ªtefãnescu Ana-Maria
Lupaº Dorottya
Florariu Raluca-Daria
Szabó Lajos
Gergely Richárd
Bordean Larisa-Vanesa
Mihály Balázs
Zsók Arnold
Vécsey Boglárka
András István
Kiss Kincsõ
Varga Brigitta
Teslovan Andrei
Dobondi Zsolt
Ványolós Evelin
Berdei Ioshua-Romulus
Vancza Melinda
Benchea Eduard
Szõke Eszter
Farkas Alpár
Pantea Ede
Molnár Magor
Németh Attila

Vrencean Otto
Gherghel Teodor-Octavian
DECESE
Gál Alexandru
Turay Dora
Bara Zoltán
Ligetfalvi Daniel
Bartalis Irina
Kosa Gheorghe
Lukács Agneþie-Regina
Szõcs Laurenþiu
Lazar Amalia
Graur Floarea
Andor Iosif
Czikó Francisc-Gavrilã
Biró Barnabás
Molnár Joan
Kopacz Iosif
Préda Dionisie
Petres Arpad
Pelczer Erzsébet
Erõs Ignaþie
Györffy Zoltán
Xantus Margareta-Gizela
Biederman Viktória

Szentes Borbála
Orban Mihail-Ernest
Veréb Saveta
CÃSÃTORII
Moldovan Petru-Valentin � Neteda Vera
Adorján Ludovic � Antal Valeria
Sebestyén Zsolt � Gyõrgy Hortenzia
Mihály Ervin � Miklós Andrea
Paºcan Gabriel � Csirák Mária-Cristina
Derzsi Ödön � Vágás Laura-Juliánna
Balázs Károly � Bodor Edith
Bilibok Róbert � Pál Judit
Korodi Zsolt � Páll Gabriella
Mihály Lóránt � Szakács Ildikó
Mag Zsolt � Bara Brigitta
Popovici Ovidiu-Dumitru � Grosu ªtefania
Szõcs Zoltán � Bota Otilia
Pãscãrel Teodor-Valentin � Paraschiv Oana-Gabriela
Despu Lucian � Vitos Imola
Juhász Attila � Erdei Zsuzsánna
Ábrahám Gábor � László Mária
Tamás Adolf � András Aranka
Busuioc Vasile-Ciprian � Uncescu Gabriela-Angela
György István � Román Zelma
Dudu Ovidiu � Hurubã Dorina-Aurora
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Hotãrârea Nr. 59
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE

DETALIU ,,HALA PRELUCRARE ªI DEPOZITARE
LEMN�, pe strada Zorilor din municipiul Miercurea Ciuc,
proiect nr. 1/2007, elaborat de S.C. CAD PROJECT S.R.L.
� Sfântu Gheorghe

Hotãrârea Nr. 60
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE

DETALIU ,,Strada Tanorok III �, din municipiul Miercurea
Ciuc, proiect nr. 663/2007, elaborat de S.C. ARHITECTURA
S.R.L., în scopul construirii unor case de locuit individuale

Hotãrârea Nr. 61
pentru modificarea art. 1. a Hotãrârii nr. 75/2006

privind aprobarea �Studiului de fezabilitate pentru
investiþia: Reabilitare strada Zöld Péter�

Hotãrârea Nr. 62
pentru modificarea art. nr. 1. a Hotãrârii nr. 76/2006

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru
investiþia: �REPARAÞII CAPITALE STRADA TUDOR
VLADIMIRESCU�

Hotãrârea Nr. 63
privind completarea ºi modificarea art. nr. 1. a

Hotãrârii nr. 10/2006, privind desemnarea reprezentanþilor
Consiliului Local în comisiile de evaluare a ofertelor
pentru achiziþiile publice

Hotãrârea Nr. 64
privind aprobarea scoaterii unui imobil din

patrimoniul public al municipiului Miercurea Ciuc, care va
fi restituit persoanelor îndreptãþite pe baza Legii nr.
10/2001

Hotãrârea Nr. 65
privind aprobarea Procedurii de debranºare/

deconectare de pe sistemul public de alimentare centralizatã
cu energie termicã în municipiul MIERCUREA CIUC

Hotãrârea Nr. 66
privind stabilirea criteriilor de prioritate pentru

repartizarea locuinþelor sociale ºi - de necesitate, situate în
municipiul Miercurea Ciuc

Hotãrârea Nr. 67
privind stabilirea ordinii de prioritate pentru

repartizarea locuinþelor de necesitate situate în Centrul
Social din municipiul Miercurea Ciuc, Aleea Copiilor nr. 9.

Hotãrârea Nr. 68
pentru avizarea schimbãrii denumirii Bibliotecii

Judeþene Harghita în �Biblioteca Judeþeanã Kájoni János �
Megyei Könyvtár�

Hotãrârea Nr. 69
privind aprobarea modificãrii statului de funcþii al

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

Hotãrârea Nr. 70
pentru aprobarea listelor de prioritate conform

prevederilor Programului anual privind reabilitarea termicã
ºi arhitecturalã a clãdirilor de locuit, pe anul 2007 ºi
asigurarea fondurilor ce revin bugetului local, conform
Ordonanþei de Urgenþã nr. 174/2002 aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 211/2003, modificatã ºi completatã

Hotãrârea Nr. 71
privind transmiterea fãrã platã comunei Sâncrãieni a

bunurilor: doi cai de tracþiune, hamuri, cãruþa cu platformã
Hotãrârea Nr. 72
privind acordarea de scutiri de la plata impozitelor pe

clãdiri pe anul fiscal 2007, în cazul clãdirilor utilizate
pentru activitãþi social umanitare

individuali. În prezent mai ales orele de dupã
amiazã ºi searã sunt libere. Expoziþia este deschisã
în fiecare zii între orele 9-21.

Pentru mai multe informaþii consultaþi
site-ul expoziþiei la www.munkacsy.ro (nota
redactorului).
FESTIVAL DE FILME DOCUMENTARE ÎN

MIERCUREA CIUC
Între 14-20 mai Miercurea Ciuc a fost pentru

a doua oarã gazda Festivalului de Filme
Documentare Maghiar�Român, FILM.DOK.

Festivitatea de deschidere a FILM.DOK IV. a
avut loc pe 14 mai de la ora 18.00 la Sala Mare a
Teatrului Csíki Játékszín, ºi a fost urmat de
concertul renumitului saxofonist St. Martin.

Timp de o sãptãmânã cei interesaþi au putut
viziona 52 de filme documentare, ºi au putut parti-
cipa la numeroase programe adiþionale colorate,
dintre care prezentarea Academiei Faludi ºi Festi-
valului Jihlava, sau dezbaterea despre persona-
litatea lui Szilágyi Domokos.

Zilnic între orele 11 ºi 19 au fost proiectate
filme documentare, iar de la ora 20 filme artistice.

În ziua de 19 mai, cu ocazia festivitãþii de
închidere a festivalului, ºi a decernãrii premiilor s-
a fãcut un scurt bilanþ al sãptãmânii dedicate filmu-
lui documentar. Pe parcursul festivalului a fost
estimatã o prezenþã de public de circa 2500 persoa-
ne, fapt ce evidenþiazã succesul programului. 

La gala de premiere, primarul Ráduly Róbert
Kálmán a înmânat premiul special a Municipiului
Miercurea Ciuc filmului documentar al D-nei
Daczó Katalin (Ha eljõ az öregség). Printre realizã-
rile premiate ale festivalului s-a aflat ºi filmul
experimental al regizorului Adrian Pîrvu (Throw-
up), scurtul metraj de istorie al regizorului ªtefan
Munteanu (Undeva în Casa Poporului) � premiul
mass mediei române � ºi filmul portret �Fierarii� al
regizorului Cosmin Tiglar � premiul Centrului
Cultural al Republicii Ungare. Premiul juriului
pentru cel mai bun film documentar a fost decernat
creaþiei Campion balcanic � regia Kincses Réka.

DEZBATERE PUBLICÃ LA TOPLIÞA
Pentru informarea locuitorilor din Topliþa

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc a
organizat o dezbatere publicã având ca temã con-
struirea sistemului de canalizare menajerã în zona
Topliþa.

Dezbaterea a fost organizatã în clãdirea casei
de culturã din Topliþa, în prezenþa a unui numãr
mare de interesaþi. Au fost prezenþi primarul
municipiului, Ráduly Róbert Kálmán, viceprima-
rul Szõke Domokos, care au prezentat detaliile
practice legate de construirea sistemului de canali-
zare, ºi au prezentat celor prezenþi firma execu-

tantã a lucrãrilor. Cei interesaþi au putut afla cã
lucrãrile de canalizare nu mai au obstacole
financiare, pentru cã municipiul a reuºit sã obþine
pentru aceste lucrãri ºi fonduri guvernamentale pe
lângã fondurile proprii. Termenul de predare a
lucrãrilor de canalizare va fi de 8 luni.

Edilii oraºului ºi reprezentanþii firmei exe-
cutante au cerut cooperarea ºi înþelegerea locui-
torilor pe timpul lucrãrilor pentru a evita obsta-
colele care ar putea întârzia terminarea canalizãrii.

În cadrul dezbaterii a fost discutatã ºi prob-
lema depozitului regional de deºeuri care urmeazã
a fi construitã la Topliþa. Pentru liniºtirea locuito-
rilor primarul a prezentat ideile ºi posibilitãþile
existente în legãturã cu aceastã problemã. La sfârºi-
tul dezbaterii edilii oraºului au ascultat opiniile
locuitorilor ºi au rãspuns la întrebãrile acestora.

ETAPA LOCALÃ A CONCURSULUI
�ZIUA EUROPEI�

Pe data de 3 mai 2007 a fost organizatã la
Primãria Municipiului Miercurea Ciuc etapa lo-
calã a deja tradiþionalului concurs - Ziua Europei.

La concurs s-au prezentat cinci echipe repre-
zentând liceele Kós Károly, Nagy István, Octavian
Goga, Petõfi Sándor � din Dãneºti ºi Székely
Károly. Întrebãrile de concurs au fost elaborate de
cãtre un juriu compus din ºeful de serviciu a
Biroului de integrare europeanã ºi managementul
proiectelor, ºi angjaþii Compartimentului cultural
din cadrul Primãriei Municipiului Miercurea Ciuc,
precum ºi de cãtre delegatul Prefecturii Judeþului
Harghita - inspectorul Janovics Zsolt.

Conform regulamentului de concurs fiecare
instituþie a fost prezentã cu o echipã compusã din
maximum cinci membrii. Rãspunsurile au fost
corectate pe loc de cãtre membrii juriului, puncta-
jul cel mai mare fiind atins de cãtre echipa
Colegiului Naþional Octavian Goga.

Membrii echipei câºtigãtoare au fost premiaþi
cu cãrþi ºi materiale informative utile de cãtre
preºedintele juriului, iar prin rezultatele lor
meritorii au câºtigat dreptul de participare la etapa
judeþeanã (organizatã de cãtre Prefectura Judeþului
Harghita) a aceluiaºi concurs.

COMUNICAT
EXERCIÞII DE TRAGERE

Conform comunicatului unitãþii militare
01101 în luna mai vor fi efectuate exerciþii de
tragere pe zona Legelõdomb, Pãdurea Harom,
Pârâul Szécseny ºi Jigodin între orele 08.00 ºi
00.00 în intervalul de mai jos:

� 28 mai � 1 iunie.
Rugãm locuitorii sã evite zonele de mai

sus, în perioadele menþionate!

continuare din pagina 2. continuare din pag. 3


