
1. S-a terminat vacanþa de varã ºi a început
noul an ºcolar. Cum s-a pregãtit Consiliul Local,
finanþatorul instituþiilor de învãþãmânt pentru noul
an ºcolar?

Pot sã afirm cã, ne-am pregãtit atât în modul
obiºnuit, cât ºi inedit, deopotrivã. Pe de o parte, ºi
anul acesta fondurile de reparaþii � în valoare totalã
de 500 000 lei � au fost repartizate instituþiilor de
învãþãmânt pe bazã de concurs de proiecte: încã din
primãvarã am totalizat pe baza formularelor
tipizate � completate de cãtre directorii instituþiilor
� necesitãþile, iar dupã ce colegii noºtri au fãcut o
examinare a situaþiilor ºi la faþa locului, am finalizat
lista lucrãrilor propuse pentru finanþare. Cred cã,
deºi nu am putut finanþa toate lucrãrile propuse, din
cei 500 000 de lei alocaþi, am reuºit sã pregãtim
relativ bine toate instituþiile de învãþãmânt pentru
anul ºcolar care tocmai a început.

Lucrãri mai ample au fost realizate la Liceului
Segítõ Mária, unde s-a amenajat internatul, mai
apropiat exigenþelor, dar în majoritatea instituþiilor
s-au efectuat lucrãri la instalaþii, ca de exemplu la
grãdiniþele Napocska sau Micimackó, unde a fost
necesarã schimbarea totalã, sau parþialã a reþelei
electrice. Au existat ºi cazuri în care era necesarã
renovarea acoperiºului, sau amenajarea de noi int-
rãri, ºi desigur, au fost efectuate la toate instituþiile
lucrãrile de igienizare planificate. Anul trecut am
dotat deja toate clãdirile instituþiilor cu contoare de
energie termicã proprii, iar anul acesta am efectuat
curãþarea elementelor de încãlzire la instituþiile
unde nu am reuºit sã facem acest lucru în 2006.

Pe de altã parte, aceastã varã a fost una mai
specialã, pentru cã a trebuit sã luãm în calcul ºi pro-
iectele de lucrãri de reabilitare, investiþii �  de o valo-
are fãrã precedent � finanþate din bugetul central. A
trebuit sã programãm lucrãrile de reparaþii în aºa fel,
încât acestea sã se adapteze la lucrãrile de investiþii
care s-au demarat. În cazurile în care �pe hârtie� am
primit deja finanþarea guvernamentalã, dar era
previzibil, cã pânã la începutul anului ºcolar nu se
vor realiza lucrãrile de anvergurã, am fost nevoiþi sã
realizãm lucrãrile de reparaþii cele mai necesare din
bugetul local. Aceste situaþii necesitau o coordonare
continuã ºi minuþioasã cu directorii instituþiilor.

2. Câte investiþii finanþate din bugetul
central sunt în curs de desfãºurare ºi care este
valoarea totalã a acestora?

În momentul de faþã sunt în curs de
desfãºurare 12 investiþii mari, aflate în diverse
stadii � dintre care sunt ºi instituþii, unde sunt în
curs de derulare concomitent mai multe programe
de investiþii � de exemplu la Grupul ªcolar
Industrial Székely Károly, unde pe lângã reabili-
tarea clãdirii principale, care se aflã deja în stadiu
de realizare, lucrãm ºi la reabilitarea cantinei, ºi la
modernizarea ºi extinderea internatului. Pe hârtie
aratã bine aceste numere � 12 programe de
investiþii cu o valoare totalã mai mare de 6,5
milioane de lei � însã, din pãcate în realitate ne
confruntãm cu mai multe situaþii stranii.

3. Cãrui fapt i se datoreazã aceste difi-
cultãþi?

Pentru a începe o investiþie, pe lângã asigu-
rarea fondurilor necesare, este nevoie de timp ºi
multã muncã profesionalã, de specialitate pânã la
demararea efectivã a investiþiei, la execuþia
lucrãrilor. Pregãtirea reabilitãrii generale a unei
clãdiri dureazã cel puþin jumãtate de an � studiul
de prefezabilitate, licitarea ºi atribuirea
proiectãrii, dezbaterea ºi aprobarea studiului de
fezabilitate de cãtre consiliul local, întocmirea

proiectelor de execuþie, avizãrile ºi autorizãrile
necesare, întocmirea caietelor de sarcini ºi a
documentaþiei de licitaþie, achiziþia publicã a
execuþiei lucrãrilor � practic, pânã la începerea
efectivã a lucrãrilor, de obicei trece ºi un an întreg.
Finanþatorul ar trebui sã þinã cont de aceste
circumstanþe � care nu þin de voinþa sau
profesionalismul primãriei, ci de legislaþia în
vigoare, procedurile ºi normativele în vigoare
privind cheltuirea banului public.

Este foarte nefericit, ca la douã investiþii de
reabilitare, la care am parcurs toate aceste
proceduri anul trecut, nu s-a continuat finanþarea, la
grãdiniþele Kis Herceg ºi Micimackó practic tot
anul stagneazã lucrãrile din lipsã de finanþare, iar la
alte instituþii nu vom putea cheltui toþi banii alocaþi
din bugetul central, pentru cã documentaþia acestor
investiþii nu poate fi realizatã înainte de iarnã. Am
putea progresa într-un ritm mai susþinut la
investiþiile deja începute de la ªcoala Generalã
Petõfi Sándor, respectiv clãdirea nouã a Liceului de
Artã, dacã am avea mai multe fonduri la dispoziþie,
pe când în cazul unor lucrãri, cum ar fi construirea
noii grãdiniþe din strada Morii, extinderea Grupului
ªcolar Kós Károly, sau reabilitarea sãlii de sport a
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Grupul ªcolar Industrial Székely Károly. Reabilitarea clãdirii principale. * Foto: Ady András



Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc
s-a întrunit în ziua de 27 iulie în ºedinþã ordinarã, iar în
ziua de 14 august în ºedinþã extraordinarã ºi a adoptat
urmãtoarele hotãrâri:

Hotãrârea nr. 126
pentru rectificarea ºi completarea Hotãrârii nr.

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

Hotãrârea nr. 127
privind aprobarea modificãrii statului de funcþii al

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

Hotãrârea nr. 128
privind premierea elevilor ºi sportivilor evidenþiaþi, a

profesorilor ºi antrenorilor lor cu rezultate deosebite
obþinute la diferite concursuri ºi competiþii naþionale ºi
internaþionale, cu ocazia �Zilelor Municipiului Miercurea
Ciuc 2007� din luna august 2007

Hotãrârea nr. 129
privind invitarea delegaþiilor oficiale ale oraºelor

înfrãþite în perioada 2�5 august 2007 la sãrbãtorirea
�Zilelor Municipiului Miercurea Ciuc 2007 � Csíkszeredai
Városnapok 2007� precum ºi aprobarea programului
provizoriu al manifestãrilor 

Hotãrârea nr. 130 
privind aprobarea dãrii în folosinþã gratuitã a

spaþiului în suprafaþã de 60 m2, situat în municipiul
Miercurea Ciuc, str. Petõfi Sándor nr. 59, în favoarea
Caritasului Alba Iulia � Filiala Miercurea Ciuc

Hotãrârea nr. 131
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,ZONA

MORII�, din municipiul Miercurea Ciuc, proiect nr. U 020
ZM/2007, elaborat de S.C. PLANWERK S.R.L. � Cluj-
Napoca

Hotãrârea nr. 132
privind aprobarea Planurilor Urbanistice Zonale �Z�

� 10 ºi Z 11, zona ªumuleu din municipiul Miercurea -
Ciuc, proiect nr. 71/2007 ºi 72/2007, elaborat de S.C. TOP
� FORM S.R.L. Braºov 

Hotãrârea nr. 133 
privind aprobarea Planului Urbanistic De Detaliu

,,CASÃ DE LOCUIT� pe strada Tudor Vladimirescu f.n.,
din municipiul Miercurea Ciuc, proiect nr. 5/2007, elaborat
de S.C. PORTA GHEORGHENSIS S.R.L. 

Hotãrârea nr. 134 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia �REABILITARE TERMICÃ A CLÃDIRII DE
LOCUIT� bloc de locuinþe din str Cântar nr. 2 cu regim de
înãlþime P+4, având structura de rezistenþã din panouri mari;

Hotãrârea nr. 135 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia: �INSTALAÞII ELECTRICE DE ILUMINAT
PUBLIC ÎN STR CÂMPUL MARE� proiect nr. 24/2007
elaborat de ELECTRI CAD � PROIECT SRL 

Hotãrârea nr. 136 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia: �DEVIERE LEA 20 KV RADIO ªI AMI-
LEMN� proiect nr. 23/2007 elaborat de ELECTRI CAD �
PROIECT SRL 

Hotãrârea nr. 137 
pentru aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia �REABILITARE TERMICÃ CORP PRINCIPAL
� COLEGIUL NAÞIONAL OCTAVIAN GOGA, MIER-
CUREA CIUC�

Hotãrârea nr. 138 
pentru aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia �REABILITARE SALÃ DE SPORT �
COLEGIUL NAÞIONAL OCTAVIAN GOGA, MIERCU-
REA CIUC�

Hotãrârea nr. 139 
pentru aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia �REAMENAJARE INTERIOARÃ CANTINÃ

LA GRUPUL ªCOLAR SZÉKELY KÁROLY, MIERCU-
REA CIUC�

Hotãrârea nr. 140 
pentru modificarea ºi completarea art. nr. 1 a Hotãrârii

nr. 21/2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate
�LUCRÃRI DE CONSTRUIRE ªI AMENAJARE
LOCURI DE PARCARE STR. REVOLUÞIEI DIN
DECEMBRIE�ºi revocarea Hotãrârii nr. 22/2007 al
Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc

Hotãrârea nr. 141 
pentru modificarea ºi completarea art. nr. 1 a

Hotãrârii nr. 20/2007 privind aprobarea Studiului de
fezabilitate �LUCRÃRI EDILITARE, AMENAJARE
DRUM ªI SISTEMATIZARE VERTICALÃ LA SALA
DE SPORT MULTIFUNCÞIONALÃ� proiect nr.
779/2007 elaborat de S.C. KONTUR SRL

Hotãrârea nr. 142 
privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de

alimentare cu energie termicã în municipiul Miercurea Ciuc
Hotãrârea nr. 143 
privind aprobarea Regulamentului Serviciului public

de alimentare cu apã potabilã ºi de canalizare în municipiul
Miercurea Ciuc

Hotãrârea nr. 144 
privind invitarea unui grup de copii din oraºul înfrãþit

Óbuda în tabãra de varã de la Potyand
Hotãrârea nr. 145 
privind invitarea unui grup de copii din oraºul înfrãþit

Tiszaújváros în tabãra de varã de la Potyand
Hotãrârea nr. 146 
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii nr.

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

Hotãrârea nr. 147
privind participarea municipiului Miercurea Ciuc la

Programul Naþional de Îmbunãtãþire a Calitãþii Mediului
prin Realizarea de Spaþii Verzi în Localitãþi.

ªcolii Generale Liviu Rebreanu, nu vom putea
cheltui anul acesta toþi banii alocaþi din bugetul
central.

Pot sã afirm cã ne bucurãm de faptul cã,
oraºul nostru beneficiazã de fonduri guvernamen-
tale, dar folosirea acestora ar fi mult mai eficientã
dacã, ar exista o cooperare ºi consultare continuã ºi
reciprocã dintre finanþator ºi beneficiar despre
prioritãþi ºi realizabilitate. 

Trebuie sã menþionez ºi efortul directorilor
de instituþii, care s-au ocupat toatã vara de aceste
programe de investiþii, lucrând din rãsputeri ºi
fãcând tot posibilul pentru modernizarea insti-
tuþiilor lor. 

4. Care sunt exemplele pozitive, pe care le-aþi
evidenþia?

Avem o relaþie de muncã excelentã cu proiec-
tanþii ºi executantul lucrãrilor Liceului de Artã,
care pe lângã priceperea profesionalã, participã trup
ºi suflet la realizarea lucrãrilor. Þin sã evidenþiez

reabilitarea ªcolii Generale József Attila: aici nu
trebuie sã uitãm faptul cã, pãrinþii, profesorii ºi con-
ducerea ºcolii au fost cei care, cu ani în urmã, au
iniþiat ºi demarat investiþia, când finanþarea guver-
namentalã încã nici nu se întrevedea. Aceastã iniþia-
tivã a fost sprijinitã de consiliul local, iar demersu-
rile repetate a domnului primar înaintate la inspec-
toratul ºcolar au fost acceptate, astfel fiind posibilã
asigurarea continuitãþii finanþãrii. Fãrã angajamen-
tul ºi devotamentul manifestat al conducerii ºcolii,
realizarea acestui lucru nu ar fi fost posibil. 

Din nefericire acelaºi angajament ºi devota-
ment manifestat de conducerea instituþiilor nu a
fost suficient, exemplul este conducerea colegi-
ului Octavian Goga, a ºcolii generale Petõfi
Sándor ºi Liviu Rebreanu, a liceului Nagy István,
Kós Károly sau Székely Károly, care au lucrat
toatã vara la pregãtirea investiþiilor care însã nu s-
au realizat în acest rãstimp. Nu este vina lor cã
aceste proiecte nu au ajuns încã în faze de
realizare. Sper, cã peste un an, dupã al doilea an
al investiþiilor începute în 2007, vom putem vorbi
de aceeaºi realizãri remarcabile, asemenea ªcolii
Generale József Attila. 

5. Care este situaþia grãdiniþelor?

Din pãcate, anul acesta guvernul nu a
sprijinit reabilitãri de grãdiniþe. Am primit
fonduri pentru a începe construirea unei grãdiniþe
noi. Aceastã sumã însã este prea mult pentru
costurile de proiectare, dar este infimã pentru
execuþia lucrãrilor. Sperãm ºi în cazul acesta cã,
vom reuºi sã finalizãm documentaþia necesarã
anul acesta, ºi cã vom putea începe procesul de
achiziþie publicã pentru executarea lucrãrilor pânã
la primãvarã.

Sper, cã sumele pe care nu le vom putea
cheltui anul acesta pentru construirea noii grãdi-
niþe, vor putea fi redirecþionate pentru finanþarea
reabilitãrii altor grãdiniþe, începute anul trecut.
De asemenea, lucrãrile la ªcoala Generalã Petõfi
Sándor ºi la clãdirea cea nouã a Liceului de Artã
sunt într-un stadiu în care pot fi continuate ºi pe
timpul iernii.

Sã sperãm doar cã vom gãsi înþelepciune ºi
înþelegere din partea guvernului, pentru a permite
regruparea fondurilor existente la alte lucrãri.

2

MIERCUREA CIUC Nr. 8., 2007.

DIN HOTÃRÂRILE CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL
PERIOADA: IULIE-AUGUST 2007

continuare din pagina 1.



NAªTERI
Bahnã Denisa-Maria
Balázs Richárd 
Radu Cezara-ªtefania
Deáky Zsombor
Osváth Beáta
Kopacz Hanna
Szabó Botond
Kõrössy Judit
Bilibok Tamás-Norbert
Nagy Szabolcs
Pop Emilia-Crina
Nagy Norbert
Szabó András
Derzsi-Vágási Szilárd
Cojocaru Rãzvan-Marian
Keresztes Kincsõ-Mária
Banea Bianca
Portik Mátyás Daniel
Lukács Dorottya
Birtalan Orsolya
Vaslaban Csongor
Moldovan Laura
Despu Cristian
Botez Alaxandru
Részeg Norbert
DECESE
Veres Ana
Domokos Alexa

Salamon Ianos
Török Regina
Duduj Joan-Vilhelm
Kalóz Ioan
Salló Vilhelm
Kiss Berta
Bartis Elisabeta
Ács Lehel
Lõrincz Ludovic
Rodé Ana-Eva
Ciocan Valeria
Tomulescu Valeria
Tanka Elena
Darvas Josif
Andras Pavel
Racoviþa Safta
Gábosi Magdalena
Imre Ileana
Gál Vilma
CÃSÃTORII
Lampi Tibor � Majlat Helga-Ady-Beatrice
Várday Zsolt � Simma Kinga
Tamás Ferenc � Kristof Irina
Mezei Csaba � Horvát Csilla
Kristóf László � Kádár Enikõ
Kovács László � Sinka Éva-Magdolna
Vaszi Lõrinc � Vrencean Enikõ
Marti László � Guczui Adél
Orbán László � Gombocz Annamária
Salamon Lóránt-János � Magyari Éva

Demian Dénes-Robert � Iarca Rozália
Lõrincz Szabolcs � Olti Borbála
Pál Péter � Szõke Erika
Németi Attila � Laczkó Zsuzsanna
Sulyok Örs � Szakács Bodor Anna
Bucur Marius-Cãtãlin � Bándi Enikõ
Tiboldi István � Péter Beáta-Katalin
Tõkés Ferenc � Nagy Melinda
Costoiu Sándor � Csáki Izabella
Antal Robert � Simó Réka
Somogyi Alfréd-Zoltán  � Bõjte Teréz
Markos Sándor � Bogdan Melinda
Ioniþã Ionuþ-Traian � Lõrincz Pálma
Csoti Géza � Illés Veronika
Kajtár Tibor � Voroveanu Cristina
Gyarmati Zsolt � Zsigmond Csilla-Dalma
Kovács Attila � Sideriaº Elena-Daniela
Turoczi Barna � Farkas Mária Tünde
Mariciuc Romeo-Petruþ � Genes Simona
Oana Gheorghe Nicolae � Nechifor Maria
Hudak Zoltán-Ferenc � Tuzson Maria
Pora Eugen � Tankó Tünde
Biró Attila � Vincze Ella
Galaczi László � Pál Ana-Mihaela
András László � Veres Izabella
Molnár József � László Erika
Imecs Lóránt � Pãtrãuceanu Alina-Cristina
Erõs Dan-Andrei � Iancu Maria
Birta Lóránt � Ilyés Erika
Sárosi Zsolt � Kovács Katalin
Kató Attila � Szóra Annamária
Duicã Adi-Ionuþ � Antal Gabriella

NAªTERI
Balog Tamás
Topliceanu Daniela-Maria
Szabó Botond
Xántusz Elõd
Csog Réka
Sinka Orsolya
Fazakas Bálint
Ványolós István
Bodor Szabolcs
Apetrii Daniel
Fekete Zsombor
Simon Viola
Basa Réka
Ferencz Kincsõ
Tamás Zalán
Szenek Zsuzsanna
Beke-Böjte Bence
Váncsa Mihály-Dávid
Dobai Dénes
Ötvös Dalma
Oltean Delia-Anamaria
Péter Bálint
Ravasz Cintia
Fejér Bernadett-Anita
Ferencz-Csibi Róbert
Dezsõ Tündér-Ilona
Farkas Tímea
Mészáros Hunor
Bijec Filoteea
Szentes Botond
Marton Lilla

Karácsoni Kincsõ
Urkon Dávid
Németh Balázs
Micu Andrei-Gheorghe
Török-Láday Gergõ-Károly
László Renáta-Emõke
Netedu Alin-Raul
DECESE
Boér László-György
Keresztes Ágneta
Pop Irina
Bakó Ladislau
Bálinth Árpád
Borbély Ioan-Adalbert
Nagy Géza 
Mozes Áron
Ambrus � Piroska Katalin
András Elisaveta
Puskás-Tompos Francisc
Saghe Rozica
Vass Jolanda
Gráncsa Emese-Adriana
Kopacz Vilhelmina
Székedi Francisc-Ladislau
Szentgyörgyi Ferenc
CÃSÃTORII
Máthé Szilárd � Czikó Réka
Bodó Ernõ � Lönhárd Zsuzsa-Boglárka
Kelemen Gyõzõ � Bodó Rozália
Balázs Zsolt � Péter Olga

Tulbure Lucian-Mihai � Erõss Irina
Oltean Miklos � Ráduly Zsuzsánna
Fogas Zsombor-András � Bács Lenke
Volontir Liviu � Jitcovici Lenuþa
Morar Marian � Máthé Judit
Ghiþã Mihai � Laslo Viorica
Bedõ István � Tankó-Bege Csilla-Mária
Covaci Imre-Attila � Kovács Erika
Vrencean Csaba � Nyulas Katalin
Tarcãu Florin-Lucian � Ailincãi Ramona
Deáky Tibor � Mészáros Erika
László Manassé � Kedves Katalin
Csiszér Lajos � Kelemen Kinga
Ádám Zoltán � Szabó Ilona
Bebi Zoltán � Dánel Csilla
Ciocan Nicolae � Gabor Lujza
Erös Szilárd-Jószef � Miklos Emõke
Kiss László � Rácz Mónika
Kelemen Attila � Szabó Réka
Baliga Róbert � András Judith-Borbála
Burlacu Gabriel-Lucian � Jiga Maria-Monica
Munteanu Daniel-Constantin � Tanco Margit-Eniko
László Zsolt � Gyarmati Izabella
Kiss Csaba-Zsolt � Zsók Tímea-Gabriella
Fânariu Adrian � Stereº Maria-Ramona
Csiszér Benjamin � Tankó Erika
Balogh Attila � Zöld Mónika
Portik Botond � Kristó Enikõ
Hempel Hans-Dieter � Fénya Nóra
Glodean Dragoº-Andrei � Bardaºu Delia-Oana
Gerczuj Zsolt � Bors Katalin
Jakab Szabolcs � Hemmer Réka-Erika
Bodor Gabriel � Bilibok Mária
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ACTUALITÃÞI ÎN DOMENIUL SERVICIILOR COMUNITARE
INTERVIU REDACTAT CU DUDA TIHAMÉR, DIRECTORUL SOCIETÃÞII

COMERCIALE GOSCOM S.A. 
1. Consiliul Local al Municipiului

Miercurea Ciuc a aprobat recent Regula-
mentul serviciului public de alimentare cu
apã potabilã ºi de canalizare respectiv de
alimentare cu energie termicã în municipiul
Miercurea Ciuc. Care a fost scopul iniþierii
ºi elaborãrii acestor regulamente?

Regulamentele în cauzã pot fi consi-
derate un ghid util atât pentru furnizori, cât ºi
pentru utilizatori ºi s-au elaborat cu scopul
stabilirii cadrului juridic unitar privind servi-
ciile publice. Totodatã ele definesc condiþiile
de furnizare, relaþiile dintre operator ºi
utilizator ºi condiþiile de proiectare-
executare-exploatare-întreþinere a sistemelor
publice de apã-canalizare ºi de energie
termicã. 

2. Care este temeiul legal al acestor
regulamente? 

Legile organice ale serviciilor publice
stabilesc obligaþia elaborãrii ºi aprobãrii aces-
tor regulamente, iar autoritatea naþionalã de
specialitate (ANRSC) a elaborat regulamen-
tele-cadru care au stat la baza celor douã regu-
lamente valabile pentru municipiul nostru.

3. Regulamentele aprobate conþin
elemente care sunt specifice municipiului
Miercurea Ciuc?

Da. Conform prevederilor legale în
vigoare regulamentele conþin atât prevederi
generale, cât ºi o serie de reglementãri
valabile numai municipiului nostru. Acestea
din urmã se referã la stabilirea cantitãþilor de
apã consumatã în sistem pauºal (utilizat în
lipsa aparatelor de mãsurã), definirea
punctului de delimitare dintre reþeaua publi-
cã ºi instalaþia interioarã a consumatorului,
contractarea serviciului cu persoanele fizice,
precum ºi condiþiile de debranºare de la
sistemul public de energie termicã.

4. Faþã de regulamentele existente ce
alte noutãþi demne de amintit sunt incluse în
noile regulamente? 

Meritã sã amintim noutãþile privind ter-
menul de platã a contravalorii serviciilor

(care s-a modificat la 15 zile de la data
emiterii facturii), obligaþia utilizatorilor de
apã de a se racorda la canalizarea publicã
stradalã ºi condiþiile de realizare a serviciilor
în caz de calamitate (cutremur, inundaþii).

5. Cei interesaþi unde pot consulta
regulamentele aprobate ?

La sediul societãþii S.C. Goscom S.A.
sau la Primãria Municipiului, biroul de
relaþii cu asociaþiile de proprietari.

6. Cu ce probleme deosebite vã
confruntaþi în ultima perioadã în asigurarea
serviciilor de bazã?

Probleme deosebite nu sunt, însã unele
persistã de ani de zile. În acest sens se poate
aminti temperatura scãzutã a apei calde de
consum la robinetul utilizatorului. Pentru
remedierea situaþiei, la solicitarea asocia-
þiilor de proprietari interesaþi, se poate monta
un robinet termostat cu sondã prin care se va
evacua apa caldã cu temperaturã mai micã
de 30°C. Contravaloarea montajului ºi a apei
evacuate se deconteazã conform procedurii
stabilite în acest scop de societatea noastrã,
procedurã care a fost comunicatã la toate
asociaþiile de proprietari.

Cealaltã problemã permanentã este
faptul cã, existã diferenþe între volumul de
apã indicat de contorul de scarã ºi volumul
apei consumate conform contoarelor secun-
dare montate în apartamente. Cauza acestora
a fost analizatã cu mai multe ocazii, dar
consider cã, nu este lipsit de interes dacã
facem trecerea lor în revistã:

- 1. defecþiune pe instalaþia interioarã a
clãdirii (pe o fisurã de 1 mm se pierd
zilnic aproximativ 2 m3 de apã);
- 2. contoarele secundare sunt defecte
sau nu au fost verificate metrologic la
termenul scadent;
- 3. clasa de precizie superioarã a con-
torului de scarã faþã de contorul secun-
dar care se considerã repartitor de
costuri;
- 4. probleme de citire a contoarelor
secundare (nu se citesc la data stabilitã
sau se citesc eronat).

7. Iarna bate la uºã. Sunteþi pregãtiþi
pentru sezonul rece?

Consider cã da. Datoritã lucrãrilor de
reabilitare-modernizare a instalaþiilor de
producere ºi distribuire a energiei termice
calitatea serviciului se va îmbunãtãþi esenþial
în zona de locuit a cartierului Tudor III,
cartierului Zona IV ºi cartierului Morii unde
se aflã în fazã de finalizare schimbarea
întregului sistem de distribuþie. Totodatã
avem speranþe cã, utilizarea peleþilor � ca un
nou tip de combustibil � va da rezultate
pozitive în zona cartierului Eroilor, cartie-
rului Morii ºi cartierului Patinoarului.

Aceste lucrãri fac parte din programul
multianual de reabilitare-modernizare a
întregului sistem public centralizat de
alimentare cu energie termicã în municipiul
Miercurea Ciuc, program care, conform
strategiei aprobate de Consiliul Local al
Municipiului (Hotãrârea nr. 25/2005), se
preconizeazã a se termina pânã în anul 2015.
Valoarea lucrãrilor în anul în curs se ridicã la
10 milioane lei.

8. Care este evoluþia prognozatã a
cheltuielilor comune în sezonul urmãtor?

Tarifele practicate de societatea noastrã
la serviciile de bazã (apã, canalizare, energie
termicã) nu se vor modifica în sezonul de
iarnã 2007�2008. 

9. Care sunt perspectivele de dezvol-
tare-modernizare a sistemului public de
alimentare cu apã ºi de canalizare-epurare?

Municipiul nostru a participat cu succes
la programele UE privind reabilitarea ºi
extinderea sistemelor de apã-canalizare-
epurare, ºi a obþinut fonduri în valoare de
aproximativ 6,5 milioane euro. Acestea
vizeazã atât lucrãrile de reabilitare a reþelei
de distribuþie a apei, a sistemului de canali-
zare, a staþiei de epurare, cât ºi extinderea
reþelelor în cartierele noi sau în cele care nu
dispun de aceste utilitãþi. Lucrãrile sunt în
fazã de pregãtire-proiectare ºi se vor demara
încã din anul 2008.


