
1. Evenimentul poate cel mai important a
Zilelor Municipiului din acest an va fi
festivitatea de inaugurare a Sãlii sporturilor
din Miercurea Ciuc. Dumneavoastrã v-aþi
numãrat printre iniþiatorii acestei investiþii
încã de pe vremea când eraþi deputat. Care
este motivul pentru care aþi acordat o
importanþã atât de mare acestui proiect? 

Nivelul de dezvoltare a unui oraº se
mãsoarã pe lângã existenþa a unor instituþii,
cum ar fi  teatrul, muzeele, clãdiri ºi parcuri
publice ºi prin existenþa bazelor sportive. Pânã
în momentul de faþã în Miercurea Ciuc exista
infrastructurã numai pentru sporturile de
iarnã, sporturile de salã fiind practicate în
condiþii extrem de vitrege, în sãlile de sport a
diferitelor ºcoli ºi licee din municipiu.

De aceea, dar ºi datoritã faptului cã în
2001, când am început lobby-ul pentru
construirea sãlii de sport, Miercurea Ciuc era
printre puþinele municipii reºedinþã de judeþ
din þarã, care nu avea încã salã de sport, am
considerat oportun realizarea acestei investiþii.

Cred cã viitorul va demonstra cã am avut
dreptate, pentru cã astfel copii ºi amatorii
sporturilor de salã vor avea posibilitatea sã-ºi
practice sportul favorit în condiþii corespun-
zãtoare. Mã gândesc aici la fotbal de salã,
baschet, handbal sau de ce nu floorball (ho-
chei de salã), judo, sau alte sporturi de salã.

2. Cât de mult a împovãrat aceastã
investiþie bugetul municipiului?

A fost investiþia cea mai importantã a
ultimelor patru ani. Pot sã afirm cã în anul
2003�2004 bugetul municipiului a fost
subordonat acestui proiect, pentru a ne putea
asigura fondurile necesare pentru realizarea
lucrãrilor asumate de bugetul local. În 2005
am reuºit sã terminãm partea noastrã de
lucrãri, ºi am predat investiþia Companiei
Naþionale de Investiþii (CNI). În 2006 s-au
continuat lucrãrile cu finanþarea CNI, fãrã
participare localã, dar în 2007 consiliul local a
aprobat iarãºi o sumã destul de consistentã
pentru finanþarea lucrãrilor de racordare a sãlii
la reþelele de apã, canalizare ºi încãlzire,
respectiv amenajarea împrejurimii acesteia. 

3. Va-º întreba despre modul de
funcþionare a sãlii.

În prezent încercãm sã elaborãm un
sistem de utilizare ºi funcþionare a sãlii,
împreunã cu Asociaþia de Sport Ciuc. Nu este
o sarcinã uºoarã, de exemplu datoritã volumu-
lui imens a sãlii, asigurarea  încãlzirii va fi
grea, însã sunt convins cã împreunã cu
Asociaþia de Sport Ciuc vom reuºii sã
elaborãm un sistem eficient de administrare ºi
astfel vom putea asigura condiþii decente
pentru iubitorii sporturilor de salã.

În prezent existã douã ramuri de sport
care pot sã intre în circuitul naþional datoritã
acestei investiþii. Echipa masculinã de
baschet, care va evolua începând cu anul
acesta în Divizia B, ºi echipa de fotbal de salã,
care a evoluat ºi sezonul trecut în Divizia B,
fiind însã nevoit, din lipsa sãlii de sport sã
joace meciurile de acasã în deplasare, la sala
de sport din Vlãhiþa.

Sala Sporturilor va reprezenta o oportu-
nitate ºi pentru practicarea unor alte sporturi
de echipã, cum ar fi de exemplu floorballul,
dar va putea gãzdui ºi meciurile ale diferitelor
campionate naþionale, europene sau mondiale.
Preºedintele Federaþiei Române de Handbal a

vorbit nu de mult despre o eventualã demisie
din funcþie datoritã inexistenþei sãlilor de sport
care corespund normelor internaþionale. De
acum putem sã spunem, cã Miercurea Ciuc
deþine un astfel de stabiliment, care
corespunde tuturor exigenþelor. Vom invita
aici toþi preºedinþii federaþiilor sporturilor de
salã, sã le arãtãm sala cea nouã, ºi sã le
propunem cã de acum înainte Miercurea Ciuc
poate gãzdui orice competiþie sportivã de salã,
atât pe plan naþional cât ºi internaþional.

4. Existenþa sãlii de sport reprezintã o
oportunitate pentru iubitorii de sport din
municipiu. Cum vor putea sã profite cetãþenii
municipiului de aceasta?

Sala sporturilor va funcþiona pe baza unui
plan economic bine gândit, care va asigura
fondurile necesare pentru acoperirea costu-
rilor de funcþionare. Desigur, ne-am gândit ºi
la cluburile de amatori, sau grupurile de
prieteni, adepþi ai sporturilor de salã, care vor
avea posibilitatea de a închiria sala.

Sper, ca interesul publicului va fi mare
încã de la început, ºi cã sala va fi utilizatã fãrã
întrerupere de iubitori ai sporturilor de
dimineaþa pânã seara ºi de luni pânã duminicã.
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Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc s-
a întrunit în ziua de 11 iunie în ºedinþã extraordinarã,
iar în ziua de 29 iunie în ºedinþã ordinarã ºi a adoptat
urmãtoarele hotãrâri:

Hotãrârea nr. 103
privind alocarea unor sume din Fondul de rezervã

bugetarã 
Hotãrârea nr. 104
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia: �Reabilitarea reþelei de apã potabilã în str.
Kossuth Lajos ºi strãzile adiacente�

Hotãrârea nr. 105 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia: �Reabilitarea reþelei de apã potabilã în str. Obor
ºi Bãilor�

Hotãrârea nr. 106 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia: �Reabilitarea reþelei de apã potabilã în str.
Leliceni ºi strãzile adiacente�

Hotãrârea nr. 107
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia: �Reabilitarea reþelei de apã potabilã în str.
Copiilor�

Hotãrârea nr. 108 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia: �Reabilitarea reþelei de apã potabilã în str.
Zsögödi Nagy Imre ºi strãzile adiacente�

Hotãrârea nr. 109
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia: �Reabilitarea reþelei de canalizare menajerã în p-
þa Majláth Gusztáv Károly�

Hotãrârea nr. 110 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia: �Reabilitarea reþelei de canalizare menajerã în
str. Culmei�

Hotãrârea nr. 111
pentru modificarea art. nr. 1 al Hotãrârii nr. 35/2006

privind Studiul de Fezabilitate pentru �Extinderea reþelei
de apã potabilã � Cioboteni�

Hotãrârea nr. 112 
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii nr.

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

Hotãrârea nr. 113 
privind aprobarea modificãrii statului de funcþii al

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

Hotãrârea nr. 114 
privind aprobarea prelungirii Contractului de

colaborare pe anul 2007, încheiat între Consiliul Local
Municipal Miercurea Ciuc ºi Asociaþia RIEHEN în
vederea cofinanþãrii cheltuielilor de funcþionare a
�Clubului social cu microcantinã�

Hotãrârea nr. 115 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

,,Construire de noi edificii în cadrul programului ª. A. M.
� Grupul ªcolar de Construcþii Kós Károly�, din
municipiul Miercurea  Ciuc, proiect nr. 206/2007, elaborat
de S.C. VALLUM S.R.L.

Hotãrârea nr. 116 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia: �Reabilitarea instalaþiei de încãlzire ºi ventilare
la Casa de Culturã Municipalã Miercurea Ciuc� proiect
nr.34/2006 elaborat de S.C. BLUETERM S.R.L.

Hotãrârea nr. 117 
pentru modificarea art. 1 a Hotãrârii nr. 62/2007 al

Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc pentru
modificarea art. 1 a Hotãrârii nr. 76/2006 privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate pentru investiþia: �Reparaþii
capitale strada Tudor Vladimirescu�

Hotãrârea nr. 118 
privind aprobarea trecerii din domeniul public al

municipiului Miercurea Ciuc în domeniul privat al
acestuia, a mijloacelor fixe, propuse pentru casare

Hotãrârea nr. 119
privind modificarea anexei nr. 2 a Contractului de

concesiune nr. 2764/1998, încheiat cu S.C. GOSCOM
S.A., prin scoaterea apartamentelor din domeniul privat al
municipiului, cumpãrate din fondul locativ de stat

Hotãrârea nr. 120 
privind aprobarea închirierii prin licitaþie publicã a

spaþiului comercial, situat în municipiul Miercurea Ciuc,
str. Petõfi Sándor nr. 59

Hotãrârea nr. 121
privind propunerea pentru constituire dreptului de

proprietate a suprafeþei de teren intravilan persoanelor
îndreptãþite conform art. 36 din Legea nr. 18/1991,
republicatã

Hotãrârea nr. 122
proiect - act constitutiv al Asociaþiei de Dezvoltare

Intercomunitarã pentru implementarea proiectului �Sistem
integrat de management al deºeurilor în judeþele Harghita
ºi Covasna�

Hotãrârea nr. 123 
privind aprobarea Planului de Analizã ºi Acoperire a

Riscurilor Municipiul Miercurea Ciuc
Hotãrârea nr. 124 
pentru modificarea art. 1 din Hotãrârea nr. 81/2005

privind desemnarea Comisiei de atestare pentru atestarea
administratorilor ai asociaþiilor de proprietari din
municipiul Miercurea Ciuc

Hotãrârea nr. 125 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia: �Reabilitare construcþie existentã � ªcoala Ge-
neralã ºi Liceul de Artã Nagy István� proiect nr. 144/2007
elaborat de S.C.  MONTEK S.R.L.

AUTOMAT TOURIST-
INFORMATOR ÎN MUNICIPIU

De curând a fost amplasat la colþul
magazinului Tulipán un automat de
informare turisticã tip �Tourist-
informator�.

Instalaþia de informare de ultima
generaþie, oferã informaþii turistice la zi,
în mai multe limbi ºi într-un mod uºor de
revizuit, despre locurile de cazare libere,
gastronomia locului, servicii ºi atracþii
turistice, diferite programe, spectacole,
evenimente, ºi alte informaþii utile, atât
pentru locuitorii oraºului cât ºi pentru
turiºtii care sosesc în Miercurea Ciuc.

Prin instalaþia pusã în funcþiune de
GW Concept S.R.L., turiºtii au
posibilitatea sã trimitã e-mailuri cu
fotografiile lor fãcute pe faþa locului cu
ajutorul camerei amplasate deasupra
monitorului.
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La data de 15 iulie, într-o serie de lãcaºe de
cult din oraº a început sãrbãtoarea muzicii vechi
din Miercurea Ciuc, care s-a încheiat la data de
22 iulie, în mod tradiþional cu concertul
Orchestrei de Camerã Ciuc, în biserica fran-
ciscanã din ªumuleu Ciuc.

ªirul de manifestãri dintre aceste douã date,
constituia tot atâtea noutãþi, momente de neuitat,
valori demne de remarcat ºi a fost rezultatul
minunat al activitãþii asidue desfãºurate de
interpreþii invitaþi la Miercurea Ciuc. În ciuda
faptului cã numãrul concertelor programate a
fost mai mic faþã de anul trecut, oferta, varietatea
genurilor ºi a stilurilor au rãmas deosebit de
bogate.

Din þara noastrã au participat la festival
muzicieni ºi ansambluri din Cluj, Bucureºti,
Braºov, Baraolt, Sfântu Gheorghe ºi Miercurea
Ciuc, iar Europa a fost prezentã prin interpreþii
din Ungaria, Anglia, Franþa, Austria, Turcia ºi
Cehia. De remarcat cã în afara primelor concerte
de duminicã, cei care au dorit sã urmãreascã
integral suita de evenimente muzicale, au putut
sã-o facã fãrã nici-o dificultate, concertele
nefiind programate simultan. Publicul a
beneficiat din plin atât de momente muzicale de
neuitat, cât ºi de o serie de proiecte special
pregãtite pentru acest festival.

(Prin bunãvoinþa Biroului de Presã a
Festivalului de Muzicã Veche din Miercurea
Ciuc.)

Pe data de 10 iulie, de la ora 13.00 Ministrul Mediului, Korodi Attila a þinut o conferinþã de presã în
sala de ºedinþã a Primãriei. Korodi ºi reprezentaþii presei au fost întâmpinaþi de primarul Ráduly Róbert
Kálmán. Ministrul mediului a dezvãluit presei cã a sosit cu veºti bune în Miercurea Ciuc. Pe baza unei
Hotãrâri Guvernamentale, 23 de localitãþi din þarã vor primii finanþare pentru dezvoltarea reþelelor de apã
potabilã ºi canalizare, printre care ºi municipiul Miercure Ciuc, pentru un proiect de dezvoltare a reþelei de
apã potabilã ºi canalizare din Harghita Bãi. 

Ministrul a þinut sã evidenþieze importanþa acestei dezvoltãri din punct de vedere turistic ºi al
locuibilitãþii, ºi  a predat semnat contractul de finanþare primarului, precizând cã în urmãtoarea perioadã
Ministerul Mediului va finanþa lucrãrile de dezvoltare a reþelelor de apã potabilã ºi canalizare cu 2 483 700
Euro. La aceastã sumã va trebui sã contribuie ºi municipiul Miercurea Ciuc, suma totalã a investiþiilor
depãºind suma de 3 milioane de Euro.

Ministrul Korodi Attila a mulþumit conducerii municipiului pentru profesionalismul cu care au
elaborat dosarele pentru concursul de proiecte, facilitând astfel alocarea fondurilor guvernamentale.

NAªTERI
Jánó Örs
Cismaº-Gergely Róbert-Leonard
Nagy Márk-István
Túros Bence
Farkas Kriszta
Imets Csaba
Bilibok Attila
Kajtár Örs-Hunor
Iarca Noémi
Baricz Zsolt
Agache Elena-Alexandra
Bârsan Richárd-Botond
Barcsa Mária
Kurkó Janka-Dóra
ªerban Victor
ªerban Victoria
Balázs Krisztina
Parfenie Andrada-Beatrice
Szilveszter Orsolya
András Hunor
Derbanciuc Patrik
Mánya Szilas
Kovács Zsanett
Mirk-Lázár Lenke
Bodor Andrea
Benedek Márta
Sebestyén Kristóf
Hîrjãu Ema-Diana

Boda András
Veres István
Kedves Leopold
DECESE
András Ioan
Pál Tamas
Borbat Emeric
Sánta Eugen
Simon Ioan
Pallos Gheorghe
Császár-Pál Attila
Dani Rozalia
Lajos Anton
Tõke Maria-Magdalena
Pal Edith-Erzsébet
Veress Szilveszter
Nagy Agneta
Szotyori Elisaveta
Airizer Magdalena-Ianca
Görbe Maria
Dávidovics Zita-Terézia
Simon Maria
Koncz Irina
Borbély Ghizela
Cheþa Maria
Ádám József
Stanczki Anicuþa

CÃSÃTORII
Radu Cosmin-Ciprian � Anghel Georgeta
Ambrus Levente � Farkas Tünde-Katalin
Chindea Eugen � Ioni Claudia
Bakó István-László � Kovács Erzsébet-Szidónia
Cabalaº Valentin � Cochior Veronica
Szõcs Dénes � Sajgó Sarolta
Budai József-Lóránt � László Csilla
Karácsoni György � Farkas Tünde
Diac Florin � Costraºel Cristina-Laura
Egyed László � Csõg Éva
Ábráhám Elõd-Lajos  � Antal Emõke
Teleky Szabolcs � László Beáta
Gedõ Lajos-Géza � Medveczky Melinda
Vonica Cristian � Tök Noémi-Kinga
Bodor Dezsõ � Bodó Zsuzsánna
Gál Endre � Kulcsár Erzsébet
Ferenc Ilie � Farkas Ana
Antal Botond � Ferencz Ágnes
Dénes Ernõ � Sipos Ursula
Seres László-Csaba � Fekete Eszter
Nagy Antal-Károly � Rencz Edina-Erzsébet
Máthé Szilárd � Soare Adriana
Szász Oszkár-Attila � Vajda Emese
Ferencz Attila � Karácsony Éva-Erika
Baliga Levente � Ferencz Katalin
Pasztor Milhály � Tamás Zsuzsánna
Buhãianu Cristian-Mihai  � Ciubucã Mirela-Lucreþia
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Ora Eveniment Loc de desfãºurare
MIERCURI, 1 august
17.30 Duet de chitarã Nagy Mihály ºi Farkas Szabolcs Cetatea Mikó
18.00 � 19.30 Deschiderea expoziþiei pictorului  Sövér Elek Cetatea MikóJOI, 2 august
14.00 � 15.30 ªedinþã comemorativã ºi lansare de carte Nagy István Cetatea Mikó
15.00 Deschiderea expoziþiei de istorie sportivã Casa de Culturã a Sindicatelor
16.00 � 20.00 Cursuri de ritm ºi percuþie � DOB-BAN Cetatea Mikó
17.00 Arborarea drapelului municipiului P-þa din faþa Teatrului Csíki Játékszín
17.30 Festivitatea de inaugurare a Sãlii Sporturilor Sala de Sport
18.00 Concertul Orchestrei de Camerã Ciuc Sala de Sport
19.00 ªedinþa festivã a Consiliului Local

Premierea elevilor ºi sportivilor cu rezultate deosebite
Sala de Sport

VINERI, 3 august
10.00 Întâlnirea pensionarilor la sediul Primãriei Sala de ºedinþe a Primãriei
11.00 Deschiderea expoziþiei Kohán György Cetatea Mikó
11.00 Expoziþia ºi târgul artiºtilor populari � festivitate de deschidere Parcul Central
13.00 � 16.00 Cursuri de ritm ºi percuþie � DOB-BAN Cetatea Mikó
16.00 � 23.00 16.00 � 22.30 Competiþii sportive

16.00 � Baschet17.00 � Judo
18.00 � Futsal /Fotbal salã/
19.30 � Floorball /Hochei salã/
21.00 � Handbal feminin

Sala de Sport

18.00 � 19.00 Lansare de carte � Vofkori György: Csíkszereda és Csíksomlyó képes története (lb.
magh.)

Aula mare a Universitãþii Sapentia�EMTE
18.30 � 23.00 Festivalul de ritm ºi percuþie DOB-BAN � Concerte Cetatea Mikó
16.00 � 23.00 Scena mare16.00 � GINA

16.45 � REAL DANCE
17.45 � DANCS ANNAMARI
19.00 � RITMO DEL FLAMENCO
20.15 � TÜNDÉRGROUND
21.30 � HOT JAZZ BAND

P-þa Libertãþii

SÂMBÃTÃ, 4 august
9.00 � 16.00 Festivalul Cartofului Parcul central
9.00 � 14.00 Competiþie tenis de masã Terenul AMIGO
9.00 � 15.00 Fotbal tenis tradiþional B-dul. Timiºoarei, piaþeta din faþa

Romtelecom
10.00 � 15.00 Cursuri de ritm ºi percuþie � DOB-BAN Cetatea Mikó
11.00 Spectacol pentru copii � Kejfeljancsi Komédiás Kompánia Parcul Central
11.00 Face painting pentru copii Parcul Central
12.00 Programe pentru copii � Pörgettyû Parcul Central
13.30 Spectacol de pãpuºi - Görömbõ Kompánia Parcul Central
16.00 Spectacol pentru copii � Kejfeljancsi Komédiás Kompánia Parcul Central
17.30 � 23.00 Festivalul de ritm ºi percuþie DOB-BAN � Concerte Cetatea Mikó
17.00 � 23.00 Concerte ºi dansuri populare cu artiºtii ºi formaþiile  populari: Ördögtérgyecske,

Kikerics, Biborka, Gyöngyvirág, Ördögtérgye, Vesztergám Miklós, Máté Ottilia,
Jóni Gyula, Ansamblul Popular Somogy, Ansamblul Naþional Secuiesc Harghita,
formaþia TransylMania

P-þa Libertãþii

18.30 � 23.00 Concerte de ritm ºi percuþie � DOB-BAN
18.30 � Prezent
19.30 � Eldad Tamu20.30 � Trio Olamar & Fatima
22.00 � Show de flãcãri

Cetatea Mikó

DUMINICÃ, 5 august
9.00 SUPERMARATONUL SECUIESC APEMIN TUªNAD P-þa Libertãþii
10.00 Programe pentru copii � Talentum Cetatea Mikó
11.00 Face painting pentru copii Parcul Central
12.00 Spectacol pentru copii � Kejfeljancsi Komédiás Kompánia Cetatea Mikó
13.00 Spectacol de pãpuºi - Görömbõ Kompánia Cetatea Mikó
14.00 � 16.00 Prezentare ºi show de modele aeronautice Cetatea Mikó
17.00 Spectacol teatru de pãpuºi Parcul Central
16.00 � 17.00
17.20 � 19.00
19.30 � 23.00

Concert - Fabatka
Harry Tavitian ºi Cserey CsabaSpectacolul Teatrului Csíki Játékszín: Hegedûs a háztetõn

Cetatea Mikó

17.00 � 23.00 17.00 � DIRTY JOB
18.00 � SESSION JAZZ BAND
19.15 � ROLE20.30 � IRIS
21.30 � CHARLIE

P-þa Libertãþii
Scena mare

23.00 Foc de artificii
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Focul de artificii ce va încheia suita de programe ale Zilelor Municipiului Miercurea Ciuc 2007 va fi prestatã de cãtre Sputnic Star S.R.L.
(Tel.: 0266-323 196)

PROGRAM


