
În cadrul ºedinþei ordinare din luna mai
a Consiliului Local a fost prezentat raportul
trimestrial a poliþiei municipiului Miercurea
Ciuc despre activitatea instituþiei. Au fost
prezentate problemele legate de formarea ºi
menþinerea relaþiei cu cetãþeni, de
conformare la cerinþele Uniunii Europene de
dupã aderare ºi despre cazurile de
infracþiuni soluþionate de poliþie în primele
trei luni ale anului în curs. Dupã prezentare,
ºeful poliþiei a rãspuns la întrebãrile
consilierilor locali, care s-au referit mai ales
la problema creºterii infracþionalitãþii din
municipiu.

Consilierul local Hajdu Gábor a atras
atenþia reprezentanþilor poliþiei asupra douã
cazuri grave de vãtãmare corporalã de la
sfârºitul lunii mai, iar apoi a citit luarea de
poziþie a consiliului cu privire la desele acte
de violenþã din localurile oraºului, solicitând
intervenþia imediatã ºi promptã a forþelor de
ordine pentru stoparea fenomenului.
Consilierul a propus chiar ºi închiderea unor
localuri pânã când acestea nu pot asigura
siguranþa deplinã a clienþilor. 

Primarul Ráduly Róbert Kálmán a
susþinut propunerea domnului consilier,
solicitând acþiuni prompte din partea poliþiei
pentru soluþionarea acestei situaþii.

În continuare publicãm parþial textul
luãrii de poziþie a domnului consilier Hajdu
Gábor, care a fost trimis ºi Poliþiei
Municipiului Miercurea Ciuc:

�Sãrbãtorile Rusaliilor din anul acesta
n-au fost perturbate doar de ploaia cu
grindinã. Organizarea a fost foarte bunã, a
fost o idee bunã construirea strãzii Câmpul
Mare, care a preluat din circulaþia strãzii
Szék. 

Totodatã la Muzeul Secuiesc al
Ciucului este organizatã o expoziþie
senzaþionalã din picturile lui Munkácsy
Mihály. 

Se modernizeazã strada Zöld Péter, se
amenajeazã intersecþia giratorie de la
Tribunal, se refac strãzile Tudor
Vladimirescu ºi Szék, se predã Sala de Sport
Multifuncþionalã ºi altele, cum ar fi: podul
peste Calea Feratã, Zilele Municipiului,

amenajarea strãzii pietonale Petõfi Sándor,
reabilitarea sistemului de conducte de apã
potabilã, canalizarea zonei Topliþa. 

Se pare cã realizãrile anului 2007 au
depãºit pe cele de pânã în prezent:
municipiul se dezvoltã. 

ªi totuºi, spiritul sãrbãtorilor de
Rusalii n-a fost perturbatã doar de ploaia
torenþialã. 

În seara de joi (24. 05. 2007) un bãrbat
tânãr a fost bãtut ºi doborât cu bâte vizavi
de ªcoala Generalã �Nagy Imre�. Szabolcs
a fost transportat cu ambulanþa la urgenþã.

Vineri seara un om de afaceri de 41 de
ani a fost bãtut de 6 indivizi pânã la
pierderea cunoºtinþei la Clubul 76 din
Jigodin. Zoltán a fost transportat tot la
urgenþã prin intervenþia prietenei sale. 

Personalul localului ºi lucrãtorii unor
servicii de pazã ºi protecþie nu au intervenit
deloc, nu au chemat nici poliþia, unul dintre
atacatori fiind o cunoºtinþã al unuia dintre
acestora. O fatã între 20 ºi 30 de ani este
nimeritã ºi tãiatã la artera principalã de
picior de o sticlã aruncatã, Tímea fiind
transportatã la spital cu o gravã pierdere de
sânge. Unde trãim noi, de unde atâta
agresivitate?

Nici n-am observat, fiind ocupaþi de
expoziþie, cu drumuri, cu lucrãrile de
canalizare, infractorii s-au organizat în
grupuri, ºi faptele enumerate sunt la ordinea
zilei. Printre ei sunt indivizi ieºiþi din
închisoare, cãmãtari, aºa numiþi luptãtori
de stradã ºi angajaþi ale unor servicii de
pazã ºi protecþie. 

Pentru cele întâmplate sunt cercetaþi

numiþii Bartalis Csaba, György Zoltán,
Ráduly Vilmos, Tãnase Daniel ºi doi indivizi
încã necunoscuþi. 

Oamenii sunt bãtuþi de vãzul lumii din
discotecã. Iarãºi avem o bandã care
scandalizeazã oraºul bazându-se pe
intimidare, ºi martorii nu mai vãd ºi nu mai
aud nimic. ªi toate astea se întâmplã zilnic. 

De unde atâta încredere, nu se tem de
poliþie? Nu se tem cã ajung în atenþia
autoritãþilor locale?

Dacã aceºti infractori cred cã pot
acþiona liber, situaþia este foarte gravã. Este
timpul sã vorbim despre aceste probleme,
sã-i tragem la rãspundere, sã intervenim în
colaborare cu poliþia.

O asemenea bandã nu va mai face
scandal în public în oraº cu asistenþa
complicilor lor.

Este considerat complice ºi patronul
clubului susmenþionat, care a lãsat ca
oamenii sã fie bãtuþi mãr în localul sãu.
Trebuie prevenite acþiunile infractorilor,
deci trebuie suspendate autorizaþiile de
funcþionare a unor asemenea locuri. Legea
permite acest demers. 

Sã obligãm localurile publice la
instalarea camerelor de supraveghere. Sã
ajutãm poliþia în lupta contra bandelor
criminale. Sã-i constrângem pe aceºtia la
retragerea lor în întuneric de unde au venit.
Noi suntem mai tari, avem în mãnã
posibilitãþile sã eliminãm acest fenomen.�
(Segment citat din textul iniþial la care a dat
citire dl. Hajdu în limba maghiarã, extras
din documentaþia ºedinþei Consiliului Local
Municipal din data de 31 mai.)
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Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc s-
a întrunit în ziua de 18 mai în ºedinþã extraordinarã,
iar în ziua de 31 mai în ºedinþã ordinarã ºi a adoptat
urmãtoarele hotãrâri:

Hotãrârea nr. 73 
privind asigurarea cofinanþãrii proiectului �Studii

pentru extinderea reþelei de canalizare în sistem unitar în
Miercurea Ciuc, cartierul Jigodin ºi comuna Leliceni� cu
10% ale costurilor totale

Hotãrârea nr. 74 
privind aprobarea listei obiectivelor de incluse în

programul multianual prioritar de mediu ºi gospodãrirea
apelor

Hotãrârea nr. 75 
privind aprobarea Situaþiilor financiare privind

execuþia bugetarã la 31 decembrie 2006
Hotãrârea nr. 76 
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii nr.

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

Hotãrârea nr. 77 
privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale,

precum ºi a taxelor speciale în municipiul Miercurea Ciuc
pentru anul 2008

Hotãrârea nr. 78 
privind aprobarea închirierii prin licitaþie publicã a

spaþiului comercial, situat în municipiul Miercurea Ciuc,
str. Kájoni János nr. 64

Hotãrârea nr. 79 
privind stabilirea chiriei ºi a modalitãþii de

subvenþionare din bugetul local a chiriei locuinþelor sociale
ºi de necesitate situate în Centrul Social

Hotãrârea nr. 80 
privind asigurarea contravalorii sumei de 961.425

Euro, reprezentând cota parte din lucrãrile de bazã ºi cont-
ravaloarea taxelor ºi cotelor aferente realizãrii obiectivului
de investiþie �Reabilitarea reþelei de apã, canalizare ºi a
staþiei de epurare în Municipiul Miercurea Ciuc�

Hotãrârea nr. 81 
privind asigurarea cofinanþãrii cu 15% precum ºi

cheltuielile neeligibile al subprogramului �Lucrãri
prioritare de extinderea reþelei de alimentare cu apã ºi
canalizare, precum ºi construirea unei staþii de epurare� în
municipiul Miercurea Ciuc, judeþul Harghita, finanþat din
bugetul de stat, prin Ministerul Mediului ºi Dezvoltãrii
Durabile

Hotãrârea nr. 82 
privind împuternicirea primarului la semnarea

Convenþiei cu Ministerul Mediului ºi Dezvoltãrii Durabile
privind finanþarea programului �Lucrãri prioritare de
extinderea reþelei de alimentare cu apã ºi canalizare,
precum ºi construirea unei staþii de epurare� în municipiul
Miercurea Ciuc, judeþul Harghita

Hotãrârea nr. 83 
privind aprobarea modificãrii ºi completãrii anexei nr.

1 al Contractului de concesiune nr. 2764/1998, încheiat cu
S.C.GOSCOM S.A. 

Hotãrârea nr. 84 
privind aprobarea modificãrii statului de funcþii al

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

Hotãrârea nr. 85 
privind aprobarea concesionãrii fãrã licitaþie publicã a

terenurilor în suprafaþã de 38 mp în favoarea S.C.
RODIPET S.A., aferente punctelor de vânzare a presei,
situate în municipiul Miercurea Ciuc, str. Pieþii nr. 13 (zona
pieþii agroalimentare), P-þa Majláth Gusztáv Károly fn. B-
dul Frãþiei nr. 2 ºi B-dul Frãþiei fn.

Hotãrârea nr. 86 
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC

ZONAL ,,SALON DE PREZENTARE ªI SERVICE
FORD�, zona Subpãdure, strada Harghita din municipiul
Miercurea Ciuc, prin includerea suprafeþei de 4.000 mp
teren extravilan în intravilanul localitãþii, ºi prin schim-
barea destinaþiei terenului din zonã de locuit, în zonã
pentru servicii, proiect nr. 003/2007, elaborat de S.C. Aura
Consulting S.R.L. � Râmnicu Vâlcea

Hotãrârea nr. 87 
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC

ZONAL ,,CENTRU SPORTIV MIERCUREA CIUC �,
proiect nr. 138/2006, elaborat de S.C. MONTEK S.R.L.

Hotãrârea nr. 88 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia: �REABILITAREA REÞELEI DE APÃ
POTABILÃ ÎN STR ARSENALULUI� proiect nr.
119/2007 elaborat de S.C. AQUAMED S.R.L.

Hotãrârea nr. 89 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia: �REABILITAREA REÞELEI DE APÃ
POTABILÃ ÎN STR. LUNCA MARE�INIMII� proiect nr.
118 /2007 elaborat de S.C. AQUAMED S.R.L. �
MIERCUREA CIUC

Hotãrârea nr. 90 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia: �EXTINDEREA REÞELEI DE APÃ
POTABILÃ � ZONA SUBPÃDURE� proiect nr. 62/2007
elaborat de S.C. GOSCOM S.A.

Hotãrârea nr. 91 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia: �REABILITAREA CONDUCTELOR DE APÃ
POTABILÃ LA BLOCURILE DIN B-dul FRÃÞIEI nr. 12
� 28 ªI ALEEA AVÂNTULUI Nr. 10-14� proiect nr.
63/2007 elaborat de S.C. GOSCOM.S.A.

Hotãrârea nr. 92 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia: �EXTINDEREA REÞELEI DE APÃ
POTABILÃ ÎN STR. CÂMPUL MARE� proiect nr.
813/2007/2007 elaborat de S.C. KONTUR S.R.L.

Hotãrârea nr. 93 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia: �EXTINDEREA REÞELEI DE CANALIZARE
ÎN STR. CÂMPUL MARE� proiect nr. 813/2007 elaborat
de S.C. KONTUR S.R.L.

Hotãrârea nr. 94 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia: �REABILITAREA REÞELEI DE APÃ
POTABILÃ ÎN STR ZÖLD PÉTER ETAPA II� proiect nr.
812/2007 elaborat de S.C. KONTUR S.R.L.

Hotãrârea nr. 95 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia: �REABILITAREA REÞELEI DE APÃ
POTABILÃ ÎN STR SZÉK-ªUMULEU ETAPA II� pro-
iect nr. 814/2007 elaborat de S.C. KONTUR S.R.L.

Hotãrârea nr. 96 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia: �EXTINDEREA REÞELEI DE CANALIZARE
ÎN STR SZÉK-ªUMULEU ETAPA II� proiect nr.
815/2007 elaborat de S.C. KONTUR S.R.L.

Hotãrârea nr. 97 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia: �EXTINDEREA REÞELEI DE CANALIZARE
ÎN CARTIERUL TOPLIÞA-CIUC ETAPA II� proiect nr.
816/2007 elaborat de S.C. KONTUR S.R.L.

Hotãrârea nr. 98 
pentru modificarea art. nr. 1 a Hotãrârii nr. 189/2006

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru
investiþia�REABILITAREA REÞELEI DE APÃ
POTABILÃ LA HARGHITA-BÃI� proiect nr. 99/2006
elaborat de S.C. INTER-PROIECT S.R.L.� 

Hotãrârea nr. 99 
pentru modificarea art. 1 al Hotãrârii nr. 104/2006

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind dez-
voltarea localitãþii componente HARGHITA-BÃI 

Hotãrârea nr. 100 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia: �REABILITAREA REÞELEI DE CANA-
LIZARE ÎN STR. SZÉK�

Hotãrârea nr. 101
privind interzicerea comercializãrii bãuturilor

alcoolice ºi interzicerea funcþionãrii cluburilor de internet
în apropierea unitãþilor de învãþãmânt, într-o razã de 100
m, pe teritoriul administrativ al municipiului Miercurea
Ciuc

Hotãrârea nr. 102 
privind aprobarea participãrii municipiului Miercurea

Ciuc la înfiinþarea Asociaþiei de Dezvoltare
Intercomunitarã �Pro Þinutul Secuiesc � Szövetség a
Székelyföldért Egyesület�
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DIN HOTÃRÂRILE CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL
PERIOADA: MAI 2007

FOR PUBLIC PENTRU DEZBATEREA PLANURILOR
URBANISTICE ZONALE DIN ºUMULEU

La casa de culturã din ªumuleu au fost
prezentate ºi dezbãtute, cu participarea
locuitorilor, alternative pentru proiectele unor
planuri urbanistice zonale (PUZ) din ªumuleu. 

Municipiul Miercurea Ciuc a fãcut
demersurile necesare pentru realizarea planurilor
urbanistice zonale (PUZ) a zonei � Z10, Z11, Z16
(delimitatã de strãzile Fodorkert, Câmpul Mare ºi
Ferencesek), respectiv a zonei Z6, Z7 (delimitatã de
strãzile Szék, Sarkadi Elek ºi Széked) din ªumuleu. 

Planurile ºi soluþiile alternative realizate au
fost prezentate ºi discutate în cadrul dezbaterii
publice pe data de 11 iunie în vederea aprobãrii
variantei finale ale lor.

Din partea Primãriei au participat la discuþii

primarul Ráduly Róbert Kálmán, viceprimarii
Szõke Domokos ºi Antal Attila, arhitectul ºef
Kakasi Zsuzsa, reprezentanþii comisiei de
urbanisticã, respectiv au fost prezenþi ºi
reprezentanþii firmei executante precum ºi un numãr
mare de locuitori interesaþi.

Reprezentanþii firmei care a elaborat planurile,
au prezentat câte douã variante de planuri pentru
fiecare zonã, cerând opinia locuitorilor în legãturã
cu acestea.

Decizia finalã va fi luatã de Consiliul Local al
Municipiului Miercurea Ciuc, la propunerea
Comisiei de organizare ºi dezvoltare urbanisticã,
realizarea lucrãrilor publice ºi protecþia mediului
înconjurãtor.



Prima sâmbãtã a lunii iulie
� tradiþionala datã de organizare
a Zilei Celor O Mie De Fete
Secuience � anul acesta cade pe
7 iulie. La eveniment vor
participa grupuri de dans
popular din întregul Þinut
Secuiesc. Programul începe cu
defilarea pe trãsuri ºi cai a
participanþilor îmbrãcaþi în
porturi populare, pe traseul
Miercurea Ciuc � ªumuleu. ªi
în acest an evenimentele vor
avea loc în apropierea altarul
Hármashalom de pe muntele
ªumuleu.

Ca ºi în anii precedenþi,
ziua se va termina cu o
producþie pe scenã liberã de
mare anvergurã, fiind
prezentatã opera rock Székely
Golgota (Golgota Secuiascã)
scrisã ºi regizatã de Papp
Kincses Emese, cu prelucrãri de
muzicã a formaþiei localã Role
ºi participarea actorilor amatori
din regiune.

În cadrul ediþiei din 2007 se vor putea urmãri timp de 8 zile: 27 concerte ºi evenimente muzicale, oferite de circa 180 de artiºti sosiþi
din 9 þãri ale Europei. Spectacole simultane vor avea loc doar în prima zi a festivalului, organizate dupã slujbele de duminicã din bisericile
din Miercurea Ciuc.

Sub înaltul patronaj al d-lui MARKÓ BÉLA, preºedintele UDMR
Festivalul de Muzicã Veche va fi organizat de Centrul Cultural Judeþean Harghita ºi Fundaþia Thalia, Cu sprijinul Guvernului

României, Departamentul pentru Relaþiile Interetnice, ºi concursul direct al Consiliului Judeþean Harghita ºi al Primãriei Municipiului
Miercurea Ciuc. 

Director de Festival: Emese Karda
Directorul artistic al Festivalului: Francisc László, muzicolog
Consilieri artistici: Mihail Ghiga, Radu Rãdescu
Sponsorul principal al Festivalului de Muzica Veche din Miercurea Ciuc ºi în acest an este Orange Romania � MELOMANUL DE

ÎNCREDERE
Invitaþii acestei ediþii:
Mary Collins, Adrian Butterfield, Laurence Cummings (Marea Britanie), Clemencic Consort (Austria), Kvinterna (Cehia), Les

Basses réunis (Franþa), Kobzos Kiss Tamás, Musica Historica, Canlar (Ungaria), Erdal Salikoglu (Turcia), Ulrike Titze, Guido Titze
(Germania), Kostyák Botond (Elveþia), Codex (Sfântu Gheorghe, Braºov), Béres Melinda, Erich Türk, Ciprian Câmpean, Ilse L.
Herbert, Mihaela Maxim, Flauto Dolce, Passamezzo, Schola Gregoriana Monostoriensis, Ansamblul Baroc Transylvania, Les
Plaisirs, Wilhelm Schmidts (Cluj), Collegio Stravagante, The Harmonious Blacksmith, Lyceum Consort (Bucureºti), Steffen
Schlandt, Paul Cristian (Braºov), (Cluj), Kajoni Consort (Baraolt), Orchestra de Camerã Ciuc (Miercurea Ciuc), un grup de artiºti ai
Teatrului Naþional de Operetã din Bucureºti ºi ai Studioului Experimental de Operã ºi Balet al Operei Naþionale din Bucureºti etc.

Zile ºi producþii tematice:
Shakespeare în muzicã
Stelele muzicii vechi
Concerte in memoriam Georg Philipp Telemann 
Muzica �alla maniera italiana��
Muzica �en style français��
Spiritul medieval
Un secol de muzicã germanã. De la Schütz la Bach
Transilvania ºi Europa
Principalele locaþii:
Curtea Cetãþii Mikó, Teatrul Municipal din Miercurea Ciuc, Biserica Franciscanã de la ªumuleu Ciuc, Biserica Reformatã din

Miercurea Ciuc, Biserica Unitarianã Miercurea Ciuc, Biserica Millennium Miercurea Ciuc, Casa de Culturã din Odorheiu Secuiesc,
Biserica catolicã din Gheorgheni, sala festivã a Gimnaziului Márton Áron, Castelul din Lãzarea.

In premierã: pe tot parcursul Festivalului, în fiecare searã dupã orele 22 Clubul Festivalului la Casa Harghita din Miercurea Ciuc
(Bd. Frãþiei nr. 30) � cu audiþii, dezbateri profesionale, conferinþe de presã etc. Informaþii pe internet la adresa: www.musica-antiqua-hr.ro

NAªTERI
Gergely István-Róbert
Balázs Szabolcs
Miklós Endre
Boga Szabolcs
Trifon Mihai-Vlad
Croitor Dan-Gabriel
Ozsváth Balázs
Bálint Bálint-Bendegúz
Pál Ágota
Mihály Andrea
Puscás Boglárka
Ványolos Nikolett
Gábor Szidónia-Zsuzsanna
Fejér Eszter
László Imre
Farkas Zsolt
Boér Ákos 
Chindea Marius
Oniche Laura-Elena
Gábor Krisztina
Varga Loránd
Ghica Delia-Denisa
Berecz Vivien
Pál Zalán
Ciobanu Sebastian-Carlos
Vitos Lilla
Gaál Tamás
Sándor-Nagy Ágota
Hajdu Mária-Magdolna

Pãnescu Alexia
Timár Gyöngyvér
Oanea Cristian-Márk
Bajkó Kincsõ
DECESE
Szakács-Erõss Martin
Darvas Elisabeta
Kulpinszky Gizela
Lakatos Dionisie
Stiaszny Margareta
Nagy Ferenþ
Szántó Gavril
Kovacs Mihaly
Váta Rozália
Váncsa Roza
Bors Magdalena
Balló Terézia
Szabó Regina
Ligetfalvi Erzsébet
Butacu Alexandru
Todor Francisc
Lõrincz Gabriella
Gabor Maria
Bors Alexandru
Elekes Ignaþie
Ráduly Árpád
Miclos Ioan
Petres Josif
Kánya Terezia

Mihály Zelma
Váta Elisabeta
CÃSÃTORII
György Attila � Antal Emõke
Vass István � Tankó Izabella
András Zoltán � Tankó Edit
Kiss László � Ambrus Ibolya
László Barna � Páll Szerén-Katalin
Bodor Lorand � László Mónika
Todor Zsolt � Gergely Renáta
Kelemen József � Mandrik Mónika
Veress István � Kercsó Erika
Ferchiu Radu-Simion � Platon Roxana-Maria
Zsebe Ferenc-Jozsef � Mihálcz Márta
Gál Romeo � Ágoston Csilla
Jánosi Miklós � Bartos Veronika
Basa Antal � Antal Ibolya
Postolachi Cãtãlin � Suciu Éva
Hoidreag Tudorel-Robert � Jánosi Noémi
Karácson Szilárd � Mare Cristina
Biró Róbert � Bogos Tünde
Borbáth László � György Csilla
Marthy Mátyás � Molnár Tünde-Tímea
Szõcs Zoltán � Gidró Kinga
Kacsó András-Levente � Benkõ Csilla
Nagy László � Kuna Ágnes
Gál-Farkas Árpád � Szabó Edit
Senteº Viorel � Dascãlu Marinela
Sajter Erwin � Ambrus Stefania
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DIN REGISTRUL STÃRII CIVILE
� MAI 2007 �

FESTIVALUL DE MUZICÃ VECHE DIN MIERCUREA CIUC� EDIÞIA: 15-22 IULIE 2007 �
OPERÃ ROCK

CU OCAZIE ZILEI
CELOR

O MIE DE FETE



CARAVANA BICICLETA 2007 Radio Târgu Mureº
Caravana anualã pe biciclete a Radioului Târgu Mureº a trecut,

conform tradiþiei ºi prin municipiul Miercurea Ciuc. Echipa a ajuns în oraº
miercuri, 13 iunie, fiind întâmpinaþi la marginea oraºului de primarul Ráduly
Róbert Kálmán ºi viceprimarul Antal Attila, care au urmat la rândul lor pe
biciclete caravana echipei radioului pânã la clãdirea Primãriei. 

În continuare îl citãm pe domnul Kádár Zoltán, reporterul radioului:
�... Abia am parcurs câþiva kilometrii, când la marginea oraºului

Miercurea Ciuc am fost întâmpinaþi de primarul Ráduly Róbert Kálmán ºi
viceprimarul Antal Attila. Spre bucuria noastrã reprezentanþii reºedinþei
judeþului Harghita au participat activ, pe biciclete în acþiunea radioului.
Într-un municipiu cu astfel de conducãtori probabil ºi cicliºtii se simt acasã.
În Miercurea Ciuc existã deja piste pentru cicliºti, iar o altã pistã este în
curs de construcþie. ªi noi suntem invidioºi pe biciliºtii din Miercurea Ciuc...

...De la marginea oraºului am ajuns la clãdirea Primãriei vizitând mai
întâi sediul Fundaþiei pentru Parteneriat (Romanian Environmental
Partnership Foundation) din Miercurea Ciuc...

...Ca ºi gazde primitoare, cei doi edili ai oraºului ne-au acompaniat
pânã la Consiliul Judeþean ºi Prefecturã...

...Am mai avut un singur obiectiv de realizat, vizitarea expoziþiei
pictorului maghiar Munkácsy Mihály, aflatã pentru prima datã în
Transilvania. Expoziþia înseamnã un mare prestigiu pentru Miercurea Ciuc
ºi Muzeul Secuiesc al Ciucului, prin faptul cã s-a reuºit aducerea acestor
picturi de valoare în urbe, tocmai aici în inima Secuimii. Mare parte a
lucrãrilor prezente fac parte din colecþia privatã a d-lui Pákh Imre,
colecþionar de origine maghiarã din America...�

(fragmente din interviul d-lui Kádár Zoltán � Radio Târgu Mureº.
Sursa:  www.erdely.ma)

ACÞIUNE DE CURÃÞENIE CU OCAZIA ZILEI
MONDIALE A MEDIULUI

În data de 5 iunie, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului,
Compartimentul de informare ºi consiliere pentru tineret, IFI-INFOTIN din
cadrul Municipiului Miercurea Ciuc cu participarea elevilor din patru
instituþii de învãþãmânt preuniversitar din Miercurea Ciuc, a organizat o
amplã acþiune de curãþenie în jurul Lacului ªuta. 

Au participat elevi ai Grupului ªcolar de Prelucrarea Lemnului
"Venczel József", Liceului Teoretic Márton Áron, Liceului Telogic �Segítõ
Mária� ºi Liceului de Artã �Nagy István�. 

În cadrul acþiunii au fost strânse mai mult de 40 de saci de gunoi, care
a fost transportate de cãtre angajaþii Secþiei Floricole a Municipiului. 

Organizatorii au mulþumit elevilor devotamentul cu care au participat
la acþiune, oferindu-le mici cadouri constând în dulciuri.

DEZVOLTÃRI INFRASTRUCTURALE
S-a terminat reabilitarea strãzii Zöld Péter, însã stratul nou de asfalt nu

poate fi luat în folosinþã încã integral � cu toate cã strada poate fi accesatã
dinspre strada Braºovului � pânã la terminarea lucrãrilor de amenajare a
sensului giratoriu la capãtul de sus a strãzii. Trotuarul din faþa Palatului
Justiþiei deja poate fi folositã. S-a început ºi amenajarea spaþiilor verzi de pe
lângã trotuar. Este de aºteptat ca de la începutul lunii iulie sã se schimbe
circulaþia: se va elibera între P-þa Cetãþii ºi strada Dózsa György, ºi se va
închide între strada Dózsa György ºi B-dul Frãþiei � zona în care se circulã
în prezent. Pe timpul lucrãrilor, partea de jos a B-dului Frãþiei va putea fi
accesatã prin strãzile Arsenalului ºi Leliceni.

În zona centralei termice Tudor III. vor fi schimbate nu numai
conductele de încãlzire, ci ºi þevile învechite de apã potabilã. În total vor fi
amplasate circa 15 km de þevi izolate, valoarea investiþiei este de 6,4
milioane de lei. Deºi termenul de predare a lucrãrilor a fost iniþial anul 2008,
se pare cã buna desfãºurare a lucrãrilor va permite predarea acestora în anul

în curs. În curând se terminã ºi lucrãrile pe partea de jos a strãzii Tudor
Vladimirescu, pe tronsonul Consulatului Republicii Ungare � strada Müller
László, lucrãrile de asfaltare fiind executate, în prezent se deruleazã amena-
jarea trotuarelor. Executantul lucrãrilor ne-a informat cã reabilitarea strãzii
va fi terminatã pânã la intersecþia strãzii cu B-dul Frãþiei pânã la începutul
lunii iulie, urmând sã se continue cu reabilitarea porþiunii dintre B-dul
Frãþiei ºi strada Bradului. ªi aici va fi redirijatã circulaþia în direcþia strãzilor
Bradul ºi Arsenalului.

Sunt în curs de desfãºurare ºi lucrãrile de amenajare a parcãrii din
spatele magazinului Ocean, unde în locul garajelor din metal va fi amenajatã
o parcare modernã de 130 de locuri. Aici s-a efectuat ºi schimbarea
conductelor de apã ºi încãlzire a blocurilor din jur. Investiþia va fi terminatã
ºi predatã la sfârºitul lunii iulie.

S-a început de asemenea ºi reabilitarea strãzii Szék, ca o continuare a
lucrãrilor dintre fosta casã de copii ºi strada Széked. Prima etapã a lucrãrilor
va viza tronsonul dintre cele douã capete a strãzii ªumuleu, aici fiind
instituite ºi restricþionãri de circulaþie. Pe timpul închiderii traficului,
circulaþia va fi redirijatã pe strada ªumuleu. Pânã la sfârºitul anului va fi
reabilitatã toatã porþiunea dintre strada Széked ºi Liceul Márton Áron.

În legãturã cu lucrãrile de canalizare din strada Topliþa am aflat de la
viceprimarul Szõke Domokos, cã etapa I. de pe strada Lacului ºi Progresului
a fost deja finalizatã, iar lucrãrile care ating strada Câmpul Mare ºi strada
Grãdinarilor sunt în curs de desfãºurare. S-a început ºi amenajarea conductei
principale de canalizare pe strada Topliþa. Din aceastã cauzã circulaþia pe
aceastã arterã va fi restricþionatã în cursul lunii iulie.

S-A TERMINAT MÃSURÃTOAREA CADASTRALÃ
GENERALÃ

În continuare este nevoie ºi de cooperarea proprietarilor de
terenuri ºi imobile.

La solicitarea Primãriei Municipiului Miercurea Ciuc începând din
ianuarie 2006 specialiºtii firmei cadastrale TOPO SERVICE din Miercurea
Ciuc au efectuat mãsurãtori cadastrale pe teritoriul administrativ a
municipiului, cu scopul de a realiza harta cadastralã exactã a municipiului ºi
pentru a facilita marcarea exactã a rapoartelor de proprietate, respectiv
identificarea proprietarilor. Realizarea cadastrului general al municipiului
este un interes comun, ºi fiecare proprietar de imobil poate contribui, ºi chiar
este obligat prin lege sã contribuie la alcãtuirea sa.

Specialiºtii firmei au efectuat mãsurãtorile efective, lucrând în prezent
la colectarea de date, identificarea proprietarilor, clasarea terenurilor ºi
completarea fiºelor tuturor imobilelor. Delimitarea ºi reproducerea exactã a
parcelelor ºi clãdirilor nu este de ajuns, pentru cã din pãcate existã multe
cazuri în care nu existã informaþii despre proprietari, sau situaþia juridicã a
terenurilor, imobilelor.

Cadastrul general reprezintã baza de plecare a investiþiilor publice de
dezvoltare a municipiului � canalizare, reabilitãri, construiri de drumuri �,
dar ºi a proiectelor de construire, investiþie a persoanelor fizice. Clasarea
parcelelor pe diferite categorii de taxe ºi impozite de teren, tot pe baza
acestui cadastru general este calculatã. Ca urmare, clarificarea, precizarea
situaþiei imobilelor este în interesul tuturor proprietarilor de terenuri, pentru
cã în lipsa acestora soluþionarea problemelor legate de imobilele respective
(emiterea de adeverinþã de locuinþã, autorizaþie de construire, demolare,
canalizare etc.) pot fi mult întârziate.

Pentru ca în sistemul de informaþii al cadastrului general al
municipiului sã fie introduse date reale, rugãm proprietarii terenurilor ºi a
imobilelor sã se prezinte cât mai urgent posibil la biroul nr. 26 al Primãriei
Municipiului Miercurea Ciuc, cu urmãtoarele documente doveditoare: carte
funciarã, titlu de proprietate, documentaþie cadastralã � dacã încã nu a fost
cadastrat �, autorizaþie de construire.
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