
În ziua de 2 octombrie a fost
organizatã o conferinþã de presã în sala
de ºedinþe a Primãriei Municipiului
Miercurea Ciuc, ocazie, cu care edilii
oraºului ºi conducerea Asociaþiei Spor-
tive Ciuc au prezentat regulamentul de
funcþionare ºi posibilitãþile de utilizare a
Sãlii Sporturilor din municipiu.

Primarul Ráduly Róbert Kálmán a
relatat faptul, cã popularea imobilului cu
cât mai mulþi iubitori ºi practicanþi ai
sporturilor de salã este privitã de domnia
sa ca o adevãratã provocare, subliniând
ºi faptul, cã se depun în continuare efor-
turi susþinute pentru elaborarea unui
regulament de funcþionare ºi utilizare
optimã. Edilul a evidenþiat cã s-a luat
deja decizia de principiu, conform cãruia
Sala Sporturilor trebuie sã funcþioneze în
regim de platã pentru toþi doritorii
interesaþi (cluburi, ºcoli, asociaþii
amicale, firme etc.), evitând astfel
eventual posibilele dispute privind prio-
ritãþile folosirii gratuite a aºezãmântului.
Primarul a declarat cã dupã negocierile
purtate ºi cu specialiºtii Agenþiei
Naþionale pentru Sport s-a ajuns la
concluzia, cã pentru menþinerea în stare
fiabilã de funcþionare a Sãlii Sporturilor
este necesarã o sumã de 100 000 de euro
anual. Astfel, calculând cu o funcþionare
zilnicã de opt ore, sãptãmânal cinci zile,
costul de închiriere a sãlii ar fi de 100 de
euro pe orã. 

S-a elaborat o tarifare de închiriere
cu ora: astfel pentru folosirea sãlii ºi a
dependinþelor în timpul sãptãmânii, între
orele 7�14 se plãtesc 30 de euro; între
orele 14-16, 40 de euro; iar între orele
16-23, 60 de euro. Aceste preþuri de bazã
se referã la o singurã folosinþã a sãlii. În
cazul în care abonamentul se referã la
utilizarea sãlii o singurã datã pe
sãptãmânã, dar pe durata unei luni,

preþul de bazã (tot pe baza diferitelor
intervale orare prezentate anterior) scade
cu cinci euro. În cazul abonamentelor
trimestriale, cu ore fixe sãptãmânale,
sumele plãtibile scad cu încã 5 euro.
Abonamentele anuale cu ore fixe
sãptãmânale costã 15, 25, respectiv 45
de euro. În final, un abonament care se
referã la cel puþin trei ore de sport
sãptãmânal (în diferite zile ale
sãptãmânii) costã 10, 20, respectiv 40 de
euro. În cazul în care capacitatea sãlii
este folositã integral (cu dependinþele
incluse) pentru programe mai ample
(manifestaþii culturale etc.), costul
închirierii este de 100 de euro pe orã. 

Primarul municipiului a vorbit ºi
despre demersul care vizeazã instituþiile
ºcolare din oraº în vederea folosirii sãlii
de sport � cu precãdere în orele amiezii

�, pentru desfãºurarea în condiþii optime
a orelor de sport din programa ºcolarã. În
cazul acestor instituþii închirierea sãlii ar
costa 10 euro pe orã. Tot el a evidenþiat
ºi faptul, cã � cel puþin pentru moment �
demersul sãu nu a primit rãspunsul
scontat din partea instituþiilor de
învãþãmânt. 

În finalul conferinþei de presã,
primarul a prezentat succint ºi noutãþile
ce privesc manageriatul pe termen scurt
al Sãlii Sporturilor. Personalul auxiliar
(de întreþinere, menþinerea curãþeniei,
pazã) este deocamdatã asiguratã de
Primãrie. Pentru menþinerea ordinii în
timpul diferitelor programe, manifestaþii
s-a apelat la serviciile unei firme
specializate de pazã ºi protecþie.
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Xantus Attila, vicepreºedintele Asociaþiei Sportive Ciuc. 



Tabelurile de mai jos prezintã preþurile
diferite de închiriere a sãlii exprimate în
euro ºi în lei:
TAXELE DE ÎNCHIRIERE ALE SÃLII

SPORTURILOR PENTRU ZILELE
SÃPTÃMÂNII

PREÞUL DE BAZÃ:

O ORÃ PE SÃPTÃMÂNÃ TIMP DE O
LUNÃ:

O ORÃ PE SÃPTÃMÂNÃ TIMP DE TREI
LUNI:

O ORÃ PE SÃPTÃMÂNÃ TIMP DE UN
AN:

SÃPTÃMÂNAL CEL PUÞIN 3 ORE ÎN
DIFERITE ZILE ALE SÃPTÃMÂNII:

Preþurile de mai sus dau dreptul la folosirea
unui vestiar (duº, WC) ºi a sãlii propriu-zise.

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc s-aîntrunit în ziua de 14 septembrie în ºedinþãextraordinarã, iar în ziua de 28 septembrie în ºedinþãordinarã ºi a adoptat urmãtoarele hotãrâri:
Hotãrârea nr. 148privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentruinvestiþia: �CONSOLIDARE LA SALA SE SPORT ªISISTEMATIZARE VERTICALÃ ÎN INCINTA ªCOLIIGENERALE LIVIU REBREANU DIN MUNICIPIULMIERCUREA CIUC�
Hotãrârea nr. 149privind asigurarea contravalorii sumei de 1.466.367Euro, reprezentând cota parte din lucrãrile de bazã ºicontravaloarea taxelor ºi cotelor aferente realizãrii obiec-tivului de investiþie �Reabilitarea reþelei de apã, canalizare ºia staþiei de epurare în Municipiul Miercurea Ciuc�
Hotãrârea nr. 150privind desemnarea unui reprezentant din parteaautoritãþii publice locale în Comitetul Directoral Local aleProiectului �Reforma sistemului de sãnãtate faza a doua� lanivelul Autoritãþilor de Sãnãtate Publicã Judeþene 
Hotãrârea nr. 151pentru rectificarea ºi modificarea Hotãrârii nr. 1/2007privind aprobarea Bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul2007 
Hotãrârea nr. 152privind aprobarea modificãrii statului de funcþii alaparatului de specialitate al primarului municipiuluiMiercurea Ciuc ºi a Serviciilor publice subordonate,începând cu data de 1 septembrie 2007
Hotãrârea nr. 153privind modificarea anexei nr. 2 a Contractului deconcesiune nr. 2764/1998, încheiat cu S.C. GOSCOM SA,prin scoaterea apartamentelor din domeniul privat almunicipiului, cumpãrate din fondul locativ de stat
Hotãrârea nr. 154privind aprobarea închirierii imobilului, situat înMiercurea Ciuc, str. Progresului nr. 20/A.
Hotãrârea nr. 155privind revocarea Hotãrârii nr. 105/2005 privindconcesionarea prin licitaþie publicã deschisã a terenuluiaferent Universitãþii Sapientia din Miercurea Ciuc, cumodificãrile ºi completãrile ulterioare
Hotãrârea nr. 156privind aprobarea Planurilor Urbanistice Zonale Z 06 �Z 07, zona ªumuleu din municipiul Miercurea Ciuc, proiectnr. 73/2007, elaborat de S.C. TOP � FORM S.R.L. Braºov
Hotãrârea nr. 157privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentruinvestiþia �REABILITARE TERMICÃ A CLÃDIRII DELOCUIT� Bloc de locuinþe din str. Culmei nr. 9/A cu regimde înãlþime de P+4 cu acoperiº ºarpantã, cu structura derezistenþã din zidãrie de cãrãmidã
Hotãrârea nr. 158privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentruinvestiþia �REABILITARE TERMICÃ A CLÃDIRII DELOCUIT� Bloc de locuinþe din str. Kõrösi Csoma Sándor nr.4 cu regim de înãlþime P+2, având structura de rezistenþã dinzidãrie de cãrãmidã
Hotãrârea nr. 159privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentruinvestiþia �REABILITARE TERMICÃ A CLÃDIRII DELOCUIT� Bloc de locuinþe din str. Sãlciei nr. 7 A, B curegim de înãlþime P+4, având structura de rezistenþã dinpanouri mari
Hotãrârea nr. 160privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru
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VICEPRIMARUL SZÕKE
DOMOKOS CERCETAT DE

CÃTRE DNA
DIN HOTÃRÂRILE

CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC
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INTERVAL LEI EURO
Orele 7 � 14 100 30
Orele 14 � 16 130 40
Orele 16 � 23 200 60

INTERVAL LEI EURO
Orele 7 � 14 83.5 25
Orele 14 � 16 115 35
Orele 16 � 23 183.5 55

INTERVAL LEI EURO
Orele 7 � 14 66 20
Orele 14 � 16 100 30
Orele 16 � 23 165 50

INTERVAL LEI EURO
Orele 7 � 14 50 15
Orele 14 � 16 83.5 25
Orele 16 � 23 148.5 45

INTERVAL LEI EURO
Orele 7 � 14 33 10
Orele 14 � 16 66 20
Orele 16 � 23 132 40

APEL UMANITAR
Olti Melinda din Miercurea Ciuc, studentã în anul doi

la Facultatea de Medicinã din Târgu Mureº are urgentã
nevoie de un transplant de ficat. În prezent bolnava este
internatã la Spitalul Fundeni din Bucureºti ºi aºteaptã un
donor compatibil. Rugãm pe toþi cei care au posibilitatea
sã ajute pe Melinda în lupta sa pentru supravieþuire.

Donaþiile pot fi depuse la Banca ING, în conturile:
LEI � RO73INGB0000999900708473, sau
EURO � RO94INGB0000999900708483. 
Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc a

aprobat un ajutor de urgenþã în valoare de 10 mii lei în
cadrul ºedinþei extraordinare din 12 octombrie pentru
sprijinirea cheltuielilor de spitalizare ºi de medicamente.

În data de 9 octombrie anul curent
primarul Ráduly Róbert Kálmán ºi
viceprimarul Szõke Domokos au þinut o
conferinþã de presã pe tema denunþurilor
începute în ultimul timp împotriva Primãriei
ºi a edililor municipiului. 

La început primarul a vorbit despre
situaþia ingratã în care se aflã conducerea
municipiului, fiind nevoiþi sã iroseascã din ce
în ce mai mult timp pentru clarificarea
acestor situaþii conflictuale. Cu toate acestea,
afirma primarul, am început sã ne obiºnuim
cu aceastã atmosferã, ºi având în vedere
numãrul denunþurilor cu care trebuie sã se
confrunte în mod regulat instituþia primãriei,
sau primarii înºiºi, nici n-am fi convocat
aceastã conferinþã de presã, însã de curând
viceprimarul Szõke Domokos a fost înºtiinþat
de cãtre DNA (Direcþia Naþionalã
Anticorupþie) cã este anchetat sub acuzaþia
de trafic de influenþã, lucru care, dupã
pãrerea noastrã trebuia adusã la cunoºtinþã
publicã. 

Preluând cuvântul, viceprimarul Szõke
Domokos a început cu un citat din spusele
unui secui bãtrân: �Cine lucreazã pentru o
comunitate, trebuie sã înveþe în primul ºi în
primul rând, sã nu se aºtepte niciodatã la
mulþumiri pentru cea ce face, ci mai degrabã
la calomnii� (Publicaþia culturalã Székely-
föld, ediþia X, numãrul 1., pag. 314 � n. r.). 

ªtiam la ce sã mã aºtept, când am
acceptat funcþia de viceprimar. Am spus de
nenumãrate ori, cã pe mine nu mã mai poate
surprinde nimic, dar se pare, cã m-am înºelat.
Am încercat ºi mã voi strãdui ºi în continuare
sã-mi fac datoria, cum pot eu cel mai bine,
însã ambiþia noastrã de �a pune oraºul pe o
nouã pistã de dezvoltare�, ne-a adus ºi
numeroase conflicte. Pânã acum am fost
denunþaþi aproape la fiecare investiþie
efectuatã, fie la Agenþia de Mediu, la Poliþie,
la Consiliul Naþional de Combatere a
Discriminãrii, la protecþia consumatorului
sau instituþia monumentelor istorice, la
aproape toate instituþiile statului. Pot sã
afirm, cã m-am obiºnuit cu aceastã situaþie, ºi
nu mã aºtept la mulþumiri pentru realizãri.
Îmi este de ajuns, dacã primesc câte o
recunoaºtere din când în când, fapt care mã
recompenseazã pentru toate neplãcerile
avute. ªi desigur, m-a ambiþionat ºi credinþa,
cã oraºul merge în direcþia potrivitã. În zilele



trecute însã mi-am pus des întrebarea, dacã în
aceste condiþii vreau sã mai continui ceea ce
fac, pentru cã toate au o limitã! Am simþit cã
am rãmas singur cu toate acuzaþiile aduse, ºi
la toate acestea s-a adãugat ºi presa care mã
condamna cu urã ºi ea. Dar au început sã
soseascã ºi  telefoanele ºi mesajele de
susþinere, am fost sunat chiar ºi de cãtre Nagy
Zsolt, care m-a atenþionat cã nu este de ajuns
doar faptul cã am dreptate. Datoritã acestor
mesaje, am decis cã trebuie sã-mi continui
treaba.

În legãturã cu �cazul�: Eu nu am cerut,
nu am primit ºi nu am acceptat niciodatã nici
un leu, nici o �micã atenþie� de la nimeni
pentru a-mi face datoria. Am devenit
�suspect� ºi în cazul de faþã datoritã faptului,
cã nu am acceptat cele 2000 de euro pregãtiþi
pentru flagrant. Despre pregãtirea acestui
flagrant s-a întocmit un proces verbal, ºi de
aici a început toate povestea. Urmãrirea
penalã s-a dispus pe baza acestui proces
verbal � în care este menþionat cã s-au marcat
bancnotele pregãtite pentru flagrant �, ºi a
unui denunþ, despre care s-a dovedit cã se
bazeazã pe o neînþelegere. Denunþul s-a

formulat pe baza unei convorbiri telefonice,
în care eu a-ºi fi afirmat, cã �dacã ne plãtiþi ºi
nouã cât plãtiþi CFR-ului...� înþelegând prin
asta, cã dacã plãteºte ºi la bugetul local taxa
de concesiune, cât plãteºte ºi CFR-ului (1600
de lei lunar, timp de 3 ani), deoarece
amplasamentul se aflã pe un teren, care
parþial aparþine CFR-ului, iar restul este
spaþiu public, care aparþine municipalitãþii.
Este mult mai interesant însã cum s-a ajuns la
denunþ. Una dintre pãrþi (Görbe Károly)
afirmã, cã a fãcut denunþul numai pentru cã
�a fost ascultat convorbirea  mea cu domnul
viceprimar� ºi �n-am fost în situaþia sã mã
opun DNA-ului�. Partea cealaltã (DNA-ul)
însã, când am solicitat înregistrarea audio
pentru a clarifica mai exact cine ºi ce a
afirmat acum 6 luni, a replicat cã nu au
cunoºtinþã de o eventualã înregistrare ºi cã au
început ancheta numai pe baza denunþului, ºi
cã le parã rãu dar ºi-au fãcut numai datoria.

Asta a fost clarificat în cadrul
confruntãrii, nimic nou faþã de cele spuse ºi
la conferinþa de presã. Cu toate acestea se
pare cã trãim într-o lume în care nu conteazã
dacã eºti nevinovat. De exemplu ziarul
�Krónika� ºi-a continuat ancheta, iar ziarul

�Csíki Hírlap� m-a ºi pus sub acuzare. Toate
astea, pe când eu eram/sunt doar suspectat de
autoritãþi. Se pune întrebarea, ce va face în
continuare DNA-ul, având în vedere cã ºi
localnicii, care ar trebui sã mã cunoascã,
considerã cã �Szõke nu poate fi chiar aºa de
curat�... s-ar putea ca ºi DNA-ul sã-ºi
continue ancheta.

ªi încã un lucru: am luat decizia ca toate
costurile legate de elucidarea acestui caz sã le
suport eu, pentru cã vreau sã evit sã fiu
acuzat ºi cu amestecarea treburilor publice cu
�problemele mele personale discutabile�.

Din pãcate trãim într-o lume în care se
gãsesc întotdeauna �oameni de bine�, care
abia aºteaptã sã gãseascã ceva nelalocul ei în
trecutul sau prezentul edililor. Dacã aº
dispune de banii ºi timpul necesar, a-ºi cãuta
modalitatea sã împãrþim cheltuielile care
derivã din aceste �greºeli�, sã nu fie suportate
numai de cel denunþat, iar sumele aferente
anchetei sã nu fie suportate numai de cãtre
cetãþenii plãtitori de taxe, ci ºi de alþii, care
astfel ar învãþa din greºeli, ca în viitor sã nu
se facã denunþuri false, chiar aºa, fãrã nici o
consecinþã pentru denunþãtor.

continuare din pagina 2.

NAªTERI
János Patrik 
Miklós Tamás
Ábrahám Sára
Kassay Hajnalka
Szabó Alexandra
Bács Anna
Tankó Krisztián-Zsolt
László Kende
Bakó Kinga
Fülöp Krisztina
Baraboi Botond
Török Emese
Lazãr Raluca-Gabriela
Kristó Beáta
Dincã Alexandru-Dávid 
András Etele
Mag Sarolta
Illyés Ágota
Csiszér Helga-Henrietta
Pizlo Tamara
Vleju Roland
Horváth Szilárd-Hunor
Szabó András-Albert
Gârþu Miruna-Maria
Máthé Balázs
Turcu Camelia-ªtefania
Gábor Babrinka
Trandafir Denisa-Maria
Voinea Andrada-Diana
Veress Dávid
Kajcsa Sára-Lili

László Andrea
László Judit-Sára
DECESE
Ambrus Terezia
Fákó Elisabeta
Cardãs-Orban Nicolae
Kelemen Ludovic
Demeter Andrei
Biro Carol
Finta Elisabeta
Gál Ioan
Ion Florea
Bara Mária-Laura
Ferenczi Zsolt
Xantus Iosif
Szilveszter Veronica
András Imre
CÃSÃTORII
Mureºan Valad-Rãzvan � Nistor Olimpia
Rãhãu Romeo-Constantin � Mihály Erika
Silye Loránd � Mezei Zsófia
Antal Zsombor-József � Megyes Enikõ
Csordás-Lõrincz Tamás � Sándor Katalin
Dénes Loránd � Simon-Szabó Zsuzsánna
Sándor Elemér � Péter Angéla
Chiorean Adrian-Alexandru � Gergely Andrea
Czirják Gábor-Árpád � Bán Emese
Oltean Ioan � Savin Alina-Mihaela
Radu Zoltán � Ferencz Zsuzsánna

Antal Tibor � Deáky Zsófia
Gegõ Attila � Bene Emõke
Bentea Robert-Claudiu � Fazakas Erika
Nagy Loránd � Máthé Katalin
Hajdó Barna � Papp Katalin-Ibolya
Kolumbán Szilárd � Bács Mónika-Mária
Szõcs Róbert � Csilip Enikõ
Crangaci Serghei � Leonte Elisaveta
Szõke Levente � Dóczy Annamária
Kajcsa Iosif � Bara Magdalena
Nica Nicolae � Silivaº Elena-Sorina
Ertsey Attila-István � Száva Emese
Bilibok Péter � Asztalos Mária-Erika
Tankó Nicolae � Rovinaru Iuliana
Mãrcuþ Ion � Vãrlan Ramona
Szigyártó Attila � Erdei Katalin-Hajnalka
Andrási Szabolcs � Csibi Réka
Vaszi Gábor � Bálint Piroska
Gothárd Zsolt � Mánya Andrea
Karácson István � ªutca Enikõ
Ilinca Gheorghe � János Éva
Nagy Zsolt � Turi Bella-Lucia
Andrioaie Aurel � Zoltay Veronika
Avãtoaie Robert-Liviu � Grãdinariu Diana-Andreea
Dãnilã Luchian-Liviu � Pãncescu Alina-Mariana
PRECIZARE
În rubrica �Din registrul stãrii civile�, capitolul
�Naºteri� din luna august nu a fost trecut numele
noului nãscut Virágh-Dabóczi Örs. Cerându-ne
scuzele de rigoare, remediem în numãrul actual
omisiunea fãcutã.

3

MIERCUREA CIUCNr. 9., 2007.

DIN REGISTRUL STÃRII CIVILE
� SEPTEMBRIE 2007 �



MIERCUREA CIUC

continuare din pagina 2.

4

Nr. 9., 2007.

Editor: Municipiul Miercurea Ciuc, Piaþa Cetãþii nr. 1, cod 530110., tel.: 0266-315120,
fax: 371165, e-mail: primaria@miercureaciuc.ro; varoshaza@szereda.ro, http://www.szereda.ro,

Miercurea Ciuc, 2007. Echipa de redacþie: Ady András, Cseke Gábor, Prigye Kinga, Sándor Elemér.
Tipar: ALUTUS S.A.

REGULAMENTUL CUPEI DE
FUTSAL MIERCUREA CIUC
Organizatori: Primãria Municipiului

Miercurea Ciuc ºi Asociaþia Sportivã Ciuc.
Sistemul de desfãºurare:
ªapte etape (cupe) la care se pot înscrie 16

echipe, ºi care se terminã cu o Superfinalã de 8
echipe, conform tabelului de mai jos.

Datele de desfãºurare ale etapelor:
(1) 3�4. noiembrie 2007,
(2) 24�25. noiembrie 2007,
(3) 15�16. decembrie 2007,
(4) 5�6. ianuarie 2008,
(5) 26�27. ianuarie 2008,
(6) 16�17. februarie 2008,
(7) 8�9. martie 2008.
La fiecare dintre cele ºapte etape pot fi

obþinute urmãtoarele puncte: locul 1. 10
puncte, locul 2. 8 puncte, locul 3.  6 puncte,
locul 4. 5 puncte, în cadrul sferturilor de finalã
echipa care cãºtigã primeºte 4 puncte, cei care
terminã pe locul trei 2 puncte, iar ultimii
primesc câte 1 punct.

Sistemul de desfãºurare a competiþiei:
În primele ºapte etape vor participa câte

16 echipe, înscrierea fãcându-se pe baza
principiului primul venit primul servit.
Echipele vor fi distribuite în patru grupe pe
baza unei trageri la sorþi. Începând cu etapa a
doua echipele clasate pe primele patru locuri în
etapa precedentã vor deveni capii de serie a
celor patru grupe.

Înscrierea:
Pot fi înscrise echipe cu un lot de cel mult

18 jucãtori, aceiaºi jucãtori la fiecare etapã.
Transferarea jucãtorilor între echipe este
interzisã. Taxa de înscriere este de 300 lei
pentru prima etapã, sumã care va creºte cu câte
10 lei la fiecare etapã.

Reguli:
Meciurile se vor juca cu echipe de 5+1,

timpul de joc fiind de 2x20 minute, cu mingi de
fotbal salã ºi pe baza regulamentului de fotbal
salã.

Programul etapelor:
Sâmbãtã ºi duminicã dimineaþa: meciuri

de grupã, câte 3 meciuri pentru fiecare echipã,
în total 24 partide. Duminicã: înainte de masã
sferturile de finalã, dupã masã: semifinalele,
seara: finalele.

Superfinala:
29-30. martie 2008. Vor intra în

Superfinalã primele 8 echipe care au acumulat

cele mai multe pe parcursul etapelor. În caz de
egalitate de puncte se va juca baraj.
Distribuirea pe grupe se va realiza pe baza
punctelor acumulate, astfel: Grupa A � echipa
care obþine punctajul cel mai mare, cu echipele
de pe locurile 4, 5 ºi 8; Grupa B � echipele de
pe locurile 2, 3, 6 ºi 7. Programul superfinalei:
sâmbãtã: meciuri de grupã, duminicã înainte de
masã semifinale, seara finalele.

Persoana de contact/Înscrieri:
Brügger Sándor, 0740-293880.

9. OCTOMBRIE �
COMEMORAREA VICTIMELOR

HOLOCAUSTULUI 
În ziua de 9 octombrie cu ocazia Zilei

Holocaustului, Municipiul Miercurea Ciuc a
adus un pios omagiu victimelor holocaustului
din Miercurea Ciuc. Comemorarea a avut loc
în cimitirul evreiesc din str. Venczel József nr.
33. 

La festivitate au fost prezenþi primarul
Municipiului Miercurea Ciuc, Ráduly Róbert
Kálmán, prefectul judeþului, d-nul Constantin
Strujan, iar din partea Consiliului Judeþean
Harghita d-nul vicepreºedinte Petres Sándor.

În cadrul festivitãþii elevii liceului Kájoni
János au pregãti un scurt program festiv cu
recitãri de poezii ºi citirea unei scrisori-
document despre evreii deportaþi din Miercurea
Ciuc.

Ceremonia a luat sfârºit cu rugãciunea
comunã a reprezentanþilor cultelor religioase
din oraº ºi depunere de coroane.

COMUNICAT PRIVIND
ELIBERAREA VIZELOR

COMERCIALE 
Municipiul Miercurea Ciuc atrage atenþia

operatorilor economici care desfãºoarã
activitãþi economice de alimentaþie publicã în
baza codurilor CAEN 5530, 5540, 5551, 5552
asupra obligativitãþii solicitãrii autorizaþiei de
funcþionare, în conformitate cu HG. nr. 843 /
1999.

Având în vedere art. 268 din Legea nr. 571
/ 2003, privind Codul Fiscal ºi HCL. nr. 215 /
2006, privind stabilirea impozitelor ºi taxelor
locale, precum ºi a taxelor speciale în
municipiul Miercurea Ciuc pentru anul 2007,
aceste autorizaþii se vizeazã anual.

Municipiul Miercurea Ciuc atrage atenþia
posesorilor de autorizaþii P.F. (persoane fizice)
ºi A. F. (asociaþii familiale), emise în baza
Legii nr. 507/2002 ºi a Legii nr. 300/2004, cã în
conformitate cu art. 268 din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, pânã la data de
31 decembrie a anului în curs au obligativitatea
vizãrii autorizaþiilor.

investiþia �REABILITARE TERMICÃ A CLÃDIRII DELOCUIT� Bloc de locuinþe din str. Sãlciei nr. 11 A, B curegim de înãlþime P+4, având structura de rezistenþã dinpanouri mari
Hotãrârea nr. 161privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentruinvestiþia �REABILITARE TERMICÃ A CLÃDIRII DELOCUIT� Bloc de locuinþe din str. Sãlciei nr. 9 A, B curegim de înãlþime P+4, având structura de rezistenþã dinpanouri mari
Hotãrârea nr. 162privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentruinvestiþia �REABILITARE TERMICÃ A CLÃDIRII DELOCUIT� Bloc de locuinþe din str. Sãlciei nr. 1 A, B curegim de înãlþime P+4, având structura de rezistenþã dinpanouri mari
Hotãrârea nr. 163privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentruinvestiþia �REABILITARE TERMICÃ A CLÃDIRII DELOCUIT� Bloc de locuinþe din str. Sãlciei nr. 2 cu regim deînãlþime P+4, având structura de rezistenþã din panouri mari
Hotãrârea nr. 164privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentruinvestiþia �REABILITARE TERMICÃ A CLÃDIRII DELOCUIT� Bloc de locuinþe din str. Kossuth Lajos nr. 30 curegim de înãlþime P+8, având structura de rezistenþã dincadre de beton armat cu pereþi cortinã din zidãrie BCA
Hotãrârea nr. 165privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentruinvestiþia �REABILITARE TERMICÃ A CLÃDIRII DELOCUIT� Bloc de locuinþe din str. Tudor Vladimirescu nr.21 cu regim de înãlþime P+10, cu structura de rezistenþã dindiafragme de beton armat executatã în cofraje glisante, toateracordate la sistemul centralizat de încãlzire
Hotãrârea nr. 166privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentruinvestiþia �REABILITAREA REÞELEI DE APÃPOTABILÃ ÎN STR. KOSSUTH LAJOS ªI STRÃZILEADIACENTE, MONITORIZAREA SISTEMULUI DEALIMENTARE CU APÃ A MUNICIPIULUI MIERCU-REA CIUC� ºi revocarea Hotãrârii nr. 104/2007 alConsiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc
Hotãrârea nr. 167privind realizarea unui monument comemorativ pentrucei 10 eroi martiri condamnaþi ºi executaþi în procesul�Szoboszlay� din 1958
Hotãrârea nr. 168privind schimbarea denumirii strãzii Dózsa György în,,Strada � Szász Endre � utca� din municipiul Miercurea Ciuc
Hotãrârea nr. 169privind schimbarea denumirii strãzii George Coºbuc în,,Strada � Márton Áron� utca� din municipiul Miercurea Ciuc
Hotãrârea nr. 170privind atribuirea denumirii de ,,Piaþa � 1956� Tér� dinmunicipiul Miercurea Ciuc
Hotãrârea nr. 171privind atribuirea denumirii ,,Aleea � FORTUNAPARK � sétány� din municipiul Miercurea Ciuc
Hotãrârea nr. 172privind aprobarea dãrii în folosinþã gratuitã a terenuluiaferent Universitãþii Sapientia, în suprafaþã de 4223 mp,situat în municipiul Miercurea Ciuc, P-þa Libertãþii nr. 1, înfavoarea Fundaþiei Sapienþia
Hotãrârea nr. 173privind includerea în domeniul public al municipiuluiMiercurea Ciuc a Sãlii de Sport Multifuncþionale, situatã înMiercurea Ciuc, str. Stadion nr.1
Hotãrârea nr. 174privind amenajarea unei rampe de ieºiri provizorie depe trotuarul de la intrarea principalã a clãdirii TribunaluluiHarghita


