
1. Pentru un cetãþean din
Miercurea Ciuc, Bruxelles-ul este
foarte departe. De ce este totuºi
important sã fim prezenþi în
Parlamentul European?

Aderarea europeanã a fost de
multe ori numitã ca un moment de
importanþã istoricã pentru România.
La 1 ianuarie 2007 România a aderat
la Uniunea Europeanã. Dar de multe
ori ne întrebãm � ºi pe bunã dreptate
� ce s-a schimbat odatã cu aceastã
aderare. Ne întrebãm, dacã simþim
acest europenism în viaþa noastrã de
zi cu zi. Rãspunsul multora dintre noi
este, cã deºi am aderat la UE ºi
suntem conºtienþi de acest lucru, nu o
simþim în viaþa noastrã de zi cu zi.
Acum aderarea la Uniune poate acum
sã treacã de pe hârtie în realitate.
Parlamentul European este un
mecanism de luare a deciziilor de
mare importanþã. Odatã cu aderarea a
venit oportunitatea ca cetãþenii din
România sã trimitã ºi ei la rândul lor
reprezentanþi în acest for de decizie.
Este imperios necesar ca aceºti
reprezentanþi sã fie buni profesioniºti,
dar în acelaºi timp sã promoveze
valorile ºi cultura din România. 

2. Ce are UDMR de oferit în plus
faþã de celelalte partide care vor sã
trimitã reprezentanþi în Parlamentul
European?

Uniunea Democratã Maghiarã din
România vine cu o ofertã autenticã,

alãturi de cetãþenii de etnie maghiarã,
pentru toþi cetãþenii României. În
sondajele de opinie, mulþi politicienii
UDMR sunt percepuþi de publicul
larg din România drept excelenþi
profesioniºti. Un top întocmit de o
prestigioasã revistã a societãþii civile
româneºti îi situa pe doi dintre cei trei
miniºtri UDMR între primii cinci
miniºtri ai guvernului actual. În
acelaºi timp � ºi o spun pentru cã este
important ca toþi alegãtorii sã ºtie asta
� UDMR propune cea mai solidã ºi
mai completã structurã de candidaþi
pentru europarlamentare.

Pe lista primilor cinci candidaþi
propuºi de noi se aflã preºedintele
Delegaþiei Românei în Adunarea
Generalã a Consiliului Europei, se
aflã doi miniºtri în funcþie ºi
viceprimarul unui mare oraº din
România. UDMR propune, aºadar o
elitã care acoperã cu experienþa ei
probatã prin rezultate, ºi nivelul
european, nivelul naþional ºi pe cel
local. Este dovada clarã a felului în
care noi pregãtim binele României
europene ºi a importanþei pe care o
dãm acestor alegeri.

Europa în care am intrat este o
Europã a comunitãþilor. Cred cã
UDMR deþine una dintre cele mai
solide expertize în acest domeniu.
Ofertele, ideile, politicile noastre
oferã modele autentice care pot sã
consolideze ºi sã valorizeze comu-
nitãþile locale. 

3. Care este mesajul dumnea-

voastrã cãtre comunitatea din
Miercurea Ciuc?

Vreau sã subliniez faptul  nu
numai cã ne privesc alegerile
europene, ci este responsabilitatea
noastrã cum o sã aparã diferitele
regiuni din România în anii urmãtori
în UE. În loc de sloganuri, acuma
trebuie sã ne prezentãm ca o echipã
unitã cu þeluri concrete ºi un plan de
dezvoltare pentru regiunile þãrii
noastre. Votul din 25 noiembrie dã
posibilitatea tuturor cetãþenilor de a
lua parte din aceastã echipã. 

Dacã nu o sã fim prezenþi în
Parlamentul European deciziile care
afecteazã vieþile noastre de zi cu zi
vor fi luate fãrã noi ºi fãrã cunoºtinþã
de cauzã. Vã îndemn sã vã duceþi sã
votaþi pe un viitor european pe care o
creãm împreunã!
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Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc
s-a întrunit în ziua de 12 octombrie în ºedinþã
extraordinarã, iar în ziua de 26 octombrie în ºedinþã
ordinarã ºi a adoptat urmãtoarele hotãrâri:

Hotãrârea nr. 175
pentru modificarea art. 1 al Hotãrârii nr. 125/2007

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru
investiþia: �REABILITARE CONSTRUCÞIE
EXISTENTÃ � ªCOALA GENERALÃ ªI LICEUL
DE ARTÃ NAGY ISTVÁN� proiect nr. 144/2007
elaborat de S.C. MONTEK S.R.L.

Hotãrârea nr. 176
pentru modificarea art. 1 din Hotãrârea nr. 115/2007

al Consiliului Local Municipal, privind aprobarea
PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
,,CONSTRUIRE DE NOI EDIFICII ÎN CADRUL
PROGRAMULUI S.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. 177 
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii nr.

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

Hotãrârea nr. 178
pentru completarea ºi modificarea Hotãrârii nr.

77/2007 privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale,
precum ºi a taxelor speciale în municipiul  Miercurea
Ciuc pentru anul 2008

Hotãrârea nr. 179
privind aprobarea includerii suprafeþei de 10.000 mp

teren extravilan, identificat prin C.F. nr. 1837/N cu nr.
top. al parcelei 2896 � Miercurea Ciuc, în intravilanul
municipiului Miercurea Ciuc, în scopul elaborãrii
PLANULUI URBANISTIC ZONAL ,,REGISTRUL
AUTO ROMÂN R.A.R. Harghita�, situat pe strada
Topliþa f.n., proiect nr. 288/2007, elaborat de S.C.
WELTIM S.R.L.

Hotãrârea nr. 180 
pentru modificarea art. 1 al Hotãrârii nr. 137/2007

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru
investiþia: �REABILITARE TERMICÃ CORP
PRINCIPAL � COLEGIUL NAÞIONAL OCTAVIAN
GOGA, MIERCUREA CIUC� proiect nr. 22/2007
elaborat de BIA ZAHARESCU CRISTIAN

Hotãrârea nr. 181 
privind acordarea unui ajutor de urgenþã de 10 mii

lei pe seama bolnavei Olti Melinda, pentru finanþarea
tratamentului 

Hotãrârea nr. 182 
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii nr.

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

Hotãrârea nr. 183 
privind aprobarea modificãrii statului de funcþii al

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

Hotãrârea nr. 184
privind sprijinul financiar acordat persoanelor care

au împlinit vârsta de 65 de ani pentru achitarea
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1. De ce aþi ales sloganul noua �des-
cãlecare�?

Pentru cã trebuie sã cucerim Europa din
nou, de data aceasta fãrã sãbii ºi suliþe, numai
cu ºtiinþã. Acum a sosit vremea
�descãlecatului� ºi datoria noastrã este de a
pãstra cea ce este bun, dar gândind totodatã ºi
la o eventualã schimbare. Strãmoºii noºtri au
procedat la fel, asta trebuie sã facem ºi noi.

Dacã stãm sã ne gândim mai bine, naþiunea
maghiarã dupã descãlecat a început sã
clãdeascã þara. Aceasta a fost posibilã datoritã
colaborãrii ºi datoritã perspectivelor.

Uniunea Europeanã însemnã colaborare ºi
un nou început. De aceea UDMR a ales
sloganul �noua descãlecare�.

Dacã maghiarii din Transilvania sunt
capabili de a forma o alianþã, atunci nu existã
imposibil. Haideþi sã ne arãtãm cã se poate!
UDMR nu înseamnã un singur candidat,
UDMR înseamnã o echipã, o alianþã,
înseamnã un milion ºi jumãtate de cetãþeni
maghiari. Trebuie sã fim uniþi, fiindcã aceasta
este punctul nostru forte.

Un vechi proverb zice aºa: �dacã vrei sã
mergi iute, du-te singur. Dacã vrei sã ajungi
departe du-te împreunã cu ceilalþi�. Acesta
este sfatul meu cetãþenilor pentru 25
noiembrie.

2. Ce doriþi sã realizaþi în Uniunea
Europeanã?

UDMR va sprijini în Uniunea Europeanã
viitorul aºezãrilor maghiare. Dorim ca fiecare
cetãþean sã trãiascã în bunãstare în locul sãu
natal. Maghiarii din Ardeal trebuie sã trãiascã
într-un Þinut Secuiesc puternic, cu autonomie
localã, care sã le permite ºi maghiarilor din
diasporã sã se sprijine reciproc. Pentru noi
fiecare cetãþean maghiar este important.
Împreunã cu domnul Frunda György vom
iniþia sistemul de protecþie minoritarã, pentru
cã este important, ca fiecare minoritate sã se
simtã acasã în Europa.

Trebuie sã fim prezenþi la acele dezbateri,
unde se decid cotele de lapte, sprijinul
producþiei de cartofi, sã clarificãm situaþia
noastrã, ºi tot ceea ce dorim sã fie luat în
seamã. Interesele noastre nu vor fi
reprezentate de cãtre alþii.

Noi trebuie sã reprezentãm valorile din
Transilvania, trebuie sã fim ascultaþi de
deputaþii din Bruxelles.

3. De ce v-aþi asumat mandatul?

Dupã eºuarea aranjamentului, sondajele au
arãtat, cã nici candidatul independent, nici
UDMR nu va ajunge pragul electoral. Nu
puteam sã privesc nepãsãtor.

Eu cred în faptul, cã maghiarii din Tran-
silvania meritã sã aibã deputaþi ºi în Parla-
mentul European. Persoana mea reprezintã
garanþia pentru continuarea reformelor, a
dialogului, a colaborãrii ºi a reprezentãrii
valorilor noastre creºtine la Bruxelles.

Valorile creºtine înseamnã în viaþa politicã,
cã niciodatã nu existã imposibil, ºi cã omul în
sine nu se poate realiza doar în faptele sale.
Din cauza certurilor de zi de zi suntem în stare
de a uita realizãrile colaborãrii precedente.

Culorile din afiºele electorale ne aduc
aminte de costumul popular maghiar: roºu,
alb, albastru, verde ºi negru. Roºul a fost adus
din Asia. Semnificaþia culorii este ordinea
obºteascã ºi disciplina. Albul, culoarea pãcii.
Verdele semnificã speranþa ºi munca, iar
albastrul este culoarea Uniunii Europene ºi a
ºansei. Câteodatã apare ºi negrul, culoarea
doliului, înfrângerii, dezbinãrii. Avem
norocul, cã ultima culoare apare foarte rar, ºi
de aceea doresc sã lucrãm pentru comunitatea
maghiarã. Trebuie sã ne decidem, ne asumãm
sau nu sã fim mereu în afara atenþiei, ca
Transilvania sã fie un loc uitat de ochii lumii,
sau participãm activ la deciziile din Uniunea
Europeanã.

Maghiarii din Transilvania nu î-ºi pot
permite de a nu ieºi învingãtori din aceastã
aderare. Responsabilitatea este uriaºã.

Pentru aceastã cauzã vã cer sprijinul Dvs.



CAMPANIE NAÞIONALÃ DE
COLECTARE A DEªEURILOR DE
ECHIPAMENTE ELECTRICE ªI

ELECTRONICE
La iniþiativa Ministerului Mediului ºi

Dezvoltãrii Durabile pe data de 3 noiembrie s-
a desfãºurat o campanie de colectare a
deºeurilor de echipamente electrice ºi
electronice ºi în municipiul Miercurea Ciuc.

Scopul campaniei a fost de a atrage atenþia
cetãþenilor asupra importanþei colectãrii
selective a deºeurilor în conformitate cu
prevederile directivelor UE.

Deºeurile electrice ºi electronice conþin
materiale nocive, de aceea este extrem de
importantã colectare ºi depozitarea lor în
condiþii corespunzãtoare.

Primãria Municipiului Miercurea Ciuc a
adus la cunoºtinþa locuitorilor, instituþiilor ºi
societãþilor comerciale din municipiu, cã în
cadrul campaniei, îºi pot depune articolele de
uz casnic electrice ºi electronice de care nu
mai au nevoie lângã punctele de colectare a
gunoiului menajer din cartier, în faþa porþii în
cazul caselor particulare, sau la poarta de
intrare în cazul instituþiilor ºi a societãþilor
comerciale, de unde acestea au fost ridicate ºi
transportate de cãtre S. C. Huron Export
Import SRL.

S-A FINALIZAT SCHIMBAREA
CONDUCTELOR DE APÃ POTABILÃ

ÎN CARTIERUL TUDOR 
Au fost terminate lucrãrile de schimbare a

conductelor de apã potabilã din cartierul
Tudor, astfel rezolvându-se ºi problema
marilor pierderi ce s-au semnalat în reþea.
Costul investiþiilor se ridicã la suma de
137.969,54 lei, parþial acoperite din bugetul
central, iar parþial plãtibil din bugetul local. La
finele lunii octombrie s-a efectuat ºi preluarea
lucrãrilor. 

În prezent se efectueazã lucrãrile de
reabilitare a sistemului de termoficare
centralizat, lucrãri ce se preconizeazã a fi
finalizate pânã la sfârºitul lunii noiembrie.
Costul investiþiilor se ridicã la suma de
3.149.732,48 lei, integral plãtibili din bugetul
central.

LUCRÃRI ÎNCEPUTE PE STRADA
MÁRTON ÁRON (COªBUC)

Se continuã lucrãrile de reaºezare a
cablurilor telefonice, de alimentare electricã ºi
a cablurilor TV pe strada Márton Áron, în
spaþiile de înnisipare, respectiv conductele din
intersecþie, în prealabil pregãtite. Lucrãrile pot
fi efectuate doar în aceastã perioadã, deoarece

S.C. Electrica S.A., respectiv S.C. Romtele-
com S.A., nu a beneficiat de sumele necesare
lucrãrilor de cablare pânã în prezent. 

Lucrãrile efective nu vor lua mult timp,
însã racordarea tuturor gospodãriilor va
necesita o perioadã mai lungã. 

Primãria Municipiului Miercurea Ciuc
solicitã colaborarea proprietarilor de locuinþe,
a firmelor ºi instituþiilor care îºi au sediul în
strada Márton Áron (Coºbuc) ºi roagã
cetãþenii sã semnaleze eventualele probleme ºi
observaþiile legate de aceste lucrãri.

CONDUCTA MAGISTRALÃ DE APÃ
POTABILÃ DIN CIOBOTENI 

Au fost finalizate lucrãrile de construcþie a
conductei magistrale de apã potabilã din
Cioboteni ºi Agyagfalva, de acum în toate
strãzile adiacente existã posibilitatea de
racordaj la sistem.

Urmãtoarea fazã va fi racordarea
gospodãriilor la sistemul existent. Pentru buna
rezolvare a lucrãrilor de racordare, locuitorii
din zonã sunt rugaþi sã se adreseze societãþii
de gospodãrire comunalã S.C. Goscom S.A.,
iar pentru avizele necesare lucrãrilor de
spargere a drumurilor sã se intereseze la sediul
Primãriei Miercurea Ciuc.

NAªTERI
Melcu Alexandru-SebastianOlti HannaVizi ZselykeKató JúliaXántus Zalán-AttilaBencze DávidIchim Amalia-IoanaCovaci AdrianKarda NorbertLorenzovics BotondVarga Örs-LehelBadiu Raul-AndreiDemeter EmõkeIncze BélaElek CsengeJánó Hunor-GézaDénes CsillaMarton BorókaVornicu LeonardMészáros BernadettAtomulese Cãtãlina-GabrielaSilló AporKozák DenisaNyírõ Magdolna-MáriaBoldizsár IzabellaBoldizsár ImreBenedek Etelka

Nyáguly BoglárkaKiss BalázsSzentes LászlóBasa RebekaKovács IlkaErös NikolettCojocariu Bianca
DECESE
Bodor IlonaVirág AdalbertOrbán Mária-MargaretaSzopos Mária-IlonaAlbert RozaliaKarda AlexandruCsiki Judit-IldikóSebõk LudovicElekes IosifVrencean ªtefanMegyaszai TerézAndras BertaDemeter Eliza-MartaBersan RozaliaCsizmas IrinaPataki Elisabeta-CaterinaFarkas Coloman-NicolaeCrãciun IzoldaCrãciun Arnold

Lajos JosifPelczer Vilhelm-LudovicFarkas AndrásMátyus IosifFazakas AlexandruSzabó ImreNyirõ Magdolna-MáriaTulit Irén
CÃSÃTORII
Kurkó Vilhelm � Török CsillaDumitru Florin-Leonard � Roca VeronicaSzász Attila � ªtefãnescu PamelaBoros György � Mozes CsillaJánó Elemér � Kész Edit-AndreaÁcs Szabolcs � Bereczki JudithBecze István � László BeátaVorzsák Gyula � Kari AnnamáriaAntal Robert � Kedves JuditElekes Csaba � Demeter OlgaKinda Árpád � Szõcs KatalinMihály Barna � Borsos KatalinDomahidi Levente � Dóczy IldikóAlmãºan Marian � Farkas KatalinPetres Sándor � Balázs-Fülöp BíborkaSzõcs Attila � Ercsei TímeaFãtul Cãtãlin-Vasile � Aenoaei Monica
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ANUNÞ DE DESZÃPEZIRE 
Stimaþi locuitori! 
Primãria Municipiului Miercurea Ciuc atrage

atenþia populaþiei ºi pe aceastã cale, cã potrivit
Hotãrârii Consiliului Local, nr. 80/2004, modificat,
privind Normele de bunã gospodãrire pe teritoriul
municipiului Miercurea Ciuc:

�Persoanele fizice ºi juridice care au în
folosinþã imobil cu orice titlu ºi asociaþiile de
proprietari sau de locatari de la blocurile de locuit
sunt obligate sã asigure, ori de câte ori e necesar,
curãþarea trotuarelor de zãpadã ºi gheaþã pe
porþiunile aferente imobilelor. Zãpada ºi gheaþa se
depoziteazã lãsând liber gurile de scurgere ale
canalelor, fãrã a stânjeni circulaþia autove-
hiculelor.�

Încãlcarea prevederilor hotãrârii sus amintite
constituie contravenþie, ºi se sancþioneazã cu
amendã de la 70-180 lei în cazul persoanelor fizice,
iar în cazul persoanelor juridice de la 120-540 lei. 

Vã invitãm sã îndepliniþi aceastã obligaþie
cetãþeneascã, astfel facilitând circulaþia pietonilor în
oraº ºi în timpul iernii.

Vã mulþumim pentru colaborare!

RESTRICÞII ÎN CIRCULAÞIE 
Având în vedere condiþiile de circulaþie de

iarnã Primãria Municipiului Miercurea Ciuc atrage
atenþia conducãtorilor auto, cã datoritã riscului mare
de alunecare, au fost închise circulaþiei urmãtoarele
strãzi din municipiu: str. Arsenalului, str. Venczel
József, str. Joiþa ºi drumul de legãturã între str.
Zsögödi Nagy Imre ºi str. Braºovului.

Vã rugãm respectaþi regulile de circulaþie.
Mulþumim pentru înþelegere!

SPRIJIN FINANCIAR PENTRU
ACHITAREA CONTRAVALORII APEI

CALDE MENAJERE PERSOANELOR CARE
AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 65 DE ANI

Consiliului Local al Municipiului Miercurea
Ciuc a hotãrât în cadrul ºedinþei ordinare din 26
octombrie, acordarea unui sprijin financiar la
achitarea contravalorii consumului de apã caldã
persoanelor care au împlinit vârsta de 65 ani,
locuiesc în bloc ºi folosesc apã caldã din reþeaua
centralizatã. 

Compensarea poate fi solicitatã pentru
perioada 1 noiembrie 2007 � 31 martie 2008,
valoarea maximã a sprijinului fiind de 20 lei /
persoanã, în funcþie de consumul real.

Condiþiile cumulative pentru acordarea
sprijinului financiar: 

� persoana îndreptãþitã sã fie proprietarul sau
coproprietarul locuinþei pentru care solicitã sprijinul
financiar;

� locuinþa sã fie încãlzitã în întregime ºi
exclusiv prin sistemul centralizat de furnizare a

energiei termice, ºi solicitantul sã locuiascã efectiv
în aceastã locuinþã;

� sã aibã cheltuielile comune, respectiv toate
facturile scadente privind serviciile publice de apã,
canalizare, salubrizare, energie termicã, respectiv
impozitele, taxele ºi celelalte datorii cãtre bugetul
local achitate la zi, inclusiv în ceea ce priveºte
dobânzile ºi penalitãþile de întârziere.

Cererile tip pentru compensare pot fi
solicitate la asociaþiile de proprietari, ºi vor
trebui depuse tot acolo lunar, pânã la cel târziu
la data de 20 a lunii respective.

CONSILIUL LOCAL A APROBAT
STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU
CONSTRUIREA UNEI GRÃDINIÞE NOI

ÎN MUNICIPIU
Studiul de fezabilitate a grãdiniþei cu program

prelungit care urmeazã sã fie construitã în Cartierul
Morii a fost elaboratã de cãtre S.C. VALLUM S.R.L.
Investiþia va costa în jur de 4,3 milioane de lei,
sumã asiguratã din bugetul central ºi din bugetul
local. Clãdirea în formã de L va avea trei niveluri cu
a suprafaþã totalã construitã de 1025 m2 ºi are un
termen de realizare de 24 luni de la începerea
efectivã a lucrãrilor.
SÃRBÃTORIREA CELEI DE-A II-A EDIÞII

A ZILEI ECONOMISIRII DE CÃTRE
OTP BANK ROMÂNIA

OTP Bank România a organizat în data de 25
octombrie a.c. cea de-a doua ediþie a evenimetului
Ziua Economisirii la Palatul Regal din Bucureºti.
Evenimentul organizat de bancã s-a desfãºurat sub
forma unei gale, în cadrul cãreia au fost premiaþi toþi
cei care au contribuit la dezvoltarea instituþiei pe
piaþa din România. În cadrul festivitãþii a fost
premiat ºi Ráduly Róbert Kálmán, primarul
municipiului Miercurea Ciuc. Premiul a fost preluat
de viceprimarul Antal Attila.

Evenimentul cu tradiþie în 28 de þãri este
sãrbãtoritã în România din 2006 la iniþiativa OTP
Bank România.

contravalorii apei calde menajere în perioada 1
noiembrie 2007 � 31 martie 2008

Hotãrârea nr. 185 
privind aprobarea trecerii din domeniul public al

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

Hotãrârea nr. 186 
privind aprobarea scoaterii unui imobil din patri-

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

Hotãrârea nr. 187 
privind aprobarea asocierii Municipiului  Miercurea

Ciuc cu S.C. OTP Consulting Romania S.R.L.
Hotãrârea nr. 188 
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE

DETALIU ,,PENSIUNE TURISTICÃ�, zona Bãile
Jigodin din municipiul Miercurea Ciuc, proiect nr.
97/2007, elaborat de arh. Mirk Lázár Lilla

Hotãrârea nr. 189 
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE

DETALIU ,,PRIMA PÉK�, pe strada Harghita nr. 97 din
municipiul Miercurea Ciuc, proiect nr. 123/2007,
elaborat de B.I. arh. Mirk Lázár Lilla

Hotãrârea nr. 190
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC

ZONAL ,,PARCARE AUTO � S.C. WABERER�S RO
S.R.L.�, zona Subpãdure, strada Harghita din municipiul
Miercurea Ciuc, pe suprafaþa totalã de 23.800 mp, prin
includerea suprafeþei de 15.280 mp teren extravilan în
intravilanul localitãþii, identificat cu C.F. nr. 2885/N, cu
nr. top. 4276 ºi C.F. nr. 4749/N, cu nr. top. 7501 �
Miercurea Ciuc, proiect nr. 215/2007, elaborat de S.C.
VALLUM S.R.L.

Hotãrârea nr. 191 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia �CONSTRUIRE GRÃDINIÞÃ CU
PROGRAM PRELUNGIT�

Hotãrârea nr. 192 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia: �REABILITARE ªI EXTINDERE PRIN
MANSARDARE INTERNAT � GRUPUL ªCOLAR
SZÉKELY KÁROLY� proiect nr. 323/2007 elaborat de
S.C. EL-SZA SRL MIERCUREA CIUC

Hotãrârea nr. 193
privind desemnarea unei comisii de analizã privind

darea în folosinþã a spaþiului, în suprafaþã de 189,20 mp.,
situat în municipiul Miercurea Ciuc strada Kossuth
Lajos nr. 12, în favoarea Asociaþiei Atelier Deschis

Hotãrârea nr. 194 
privind propunerea pentru constituire a dreptului de

proprietate asupra terenurilor intravilane, persoanelor
îndreptãþite conform art. 36 din Legea nr. 18/1991,
republicatã

Hotãrârea nr. 195
pentru modificarea anexei nr. 1 a art. 1 din Hotãrârea

nr. 222/2006 privind aprobarea programului de
modernizare a serviciului regulat de transport public
local de persoane, cu mijloace rutiere de transport în
comun 2007 � 2009

Hotãrârea nr. 196 
privind aprobarea asocierii Municipiului Miercurea

Ciuc cu S.C. EUROMEDIA GROUP S.A.


