
1. Având în vedere realizãrile anului
2007, vã rog sã prezentaþi proiectele cele
mai importante ale anului curent. 

Anul 2007 s-a caracterizat printr-o
muncã de pregãtire foarte serioasã, ale
cãrui rezultate se ºi vãd. Aº putea începe
enumerarea cu lucrãrile de investiþii
semnificative la instituþiile ºcolare, pot
continua cu realizarea clãdirii Liceului de
Artã Nagy István, sau reabilitarea
sistemului de încãlzire a sãlii mari ale
Teatrului Csíki Játékszín, datoritã cãruia
publicul iubitor de teatru poate asista la
spectacole în condiþii plãcute.

Trebuie sã amintim ºi faptul, cã am
încheiat o înþelegere cu Agenþia
Naþionalã de Investiþii privind investiþiile
de apã ºi canalizare din municipiu, pe
baza cãruia bugetul investiþiilor în
perioada 2008 � 2010 se va tripla,
deoarece guvernul va suporta douã treimi
ale costurilor. De asemenea, avem
înþelegere ºi pentru pregãtirea a douã
mari proiecte: reamenajarea Cetãþii Mikó
ºi a împrejurimii acesteia, respectiv
reamenajarea staþiunii Harghita-Bãi ºi a
împrejurimii acesteia. Municipiul încercã
de un timp sã realizeze proiecte ºi
investiþii mari ºi prin atragerea de fonduri
externe pe lângã sursele bugetului local.

Astfel, în 2008 municipiul va men-
þine creºterea ritmului de dezvoltare
începutã în anul trecut. Pânã la sãrbãtorile
de Rusalii se vor termina lucrãrile de
modernizare ale strãzii Szék începute
anul trecut; la sfârºitul lunii mai se vor
termina ºi lucrãrile de amenajare a
împrejurimii Sãlii Sporturilor; elevii
Liceului de Artã vor începe noul an ºcolar
în clãdirea cea nouã din str. Libertãþii, ºi
pânã la sfârºitului anului se vor termina ºi
lucrãrile de canalizare a zonelor Topliþa ºi
Tudor Vladimirescu. În paralel cu aceste

lucrãri, vor începe ºi numeroase investiþii
noi, cum ar fi modernizarea strãzilor
Topliþa ºi Sadoveanu, modernizarea
reþelei de apã potabilã, ºi construirea
reþelei de canalizare ºi a unei staþii de
epurare la Harghita-Bãi.

2. Este bine ºtiut faptul, cã sunteþi
printre cei mai înfocaþi susþinãtori ale
vieþii sportive din municipiu. Având în
vedere realizãrile anului trecut, cum se
contureazã anul sportiv în 2008?

Anul 2007 a fost un an de succes ºi în
aceastã privinþã. Programul de lãrgire-
modernizare a infrastructurii sportive
începutã în anii 2000 a început sã dea
roade. În anii trecuþi s-a construit ºi Sala
Sporturilor; am modernizat sãlile de sport
ale ºcolilor Székely Károly ºi Nagy Imre,
ºi am început ºi lucrãrile de consolidare ºi
reabilitare a sãlii sportului a ºcolii

generale Liviu Rebreanu. Este planificat
ºi construirea a trei noi stabilimente
sportive: în vecinãtatea clãdirii vechi ºi a
clãdirii noi a Liceului de Artã Nagy
István; respectiv în vecinãtatea Grupului
ªcolar Kós Károly.

Acordãm o deosebitã importanþã
prezenþei competiþiilor sportive ºi de
agrement organizate elevilor. Din 2005
nu numai cã finanþãm, dar ºi organizãm
astfel de evenimente. Cupa Miercurea
Ciuc organizatã pe terenul de iarbã
artificialã din spatele Patinoarului Vákár
Lajos, Cupa de Futsal Miercurea Ciuc
organizatã în Sala Sporturilor, sau
sesiunile de aerobic deschise tuturor
doritorilor sunt doar câteva dintre
acestea. Dar putem menþiona aici ºi
Supermaratonul Secuiesc Miercurea
Ciuc�Tuºnad care se organizeazã în

continuare în pagina 2.
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Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc
s-a întrunit în ziua de 05, respectiv 12 decembrie în
ºedinþã extraordinarã, iar în ziua de 20 decembrie în
ºedinþã ordinarã ºi a adoptat urmãtoarele hotãrâri:

Hotãrârea nr. 212
pentru rectificarea ºi completarea Hotãrârii nr.

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

Hotãrârea nr. 213
pentru modificarea art. 1. al Hotãrârii nr. 204/2006

privind recalcularea preþului de producere ºi distribuþie a
energiei termice ajustat anterior prin Hotãrârea nr.
98/2006 a Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc
de cãtre S.C. GOSCOM S.A.

Hotãrârea nr. 214
pentru rectificarea ºi completarea Hotãrârii nr.

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

Hotãrârea nr. 215
privind alocarea unor sume din bugetul local al

Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc pe anul
2007 pentru acordarea unor sprijine financiare sub formã
de contribuþie pentru unitãþile de cult

Hotãrârea nr. 216
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii nr. 1 /

2007 privind aprobarea Bugetului de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2007 

Hotãrârea nr. 217
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã

bugetarã la dispoziþia Consiliului Local Municipal
Miercurea Ciuc pe anul 2007, unor persoane fizice, care
au suferit pagube materiale în urma inundãrii locuinþelor
lor

Hotãrârea nr. 218
privind alocarea unor sume din Bugetul de venituri

ºi cheltuieli pe anul 2007 în vederea serbãrii Pomului de
Crãciun 2007

cadrul Zilelor Municipiului ºi la care
participã pe lângã cei mai buni alergãtori
din þarã ºi concurenþi din Elveþia ºi
Japonia.

Pe lângã acestea conducerea Asoci-
aþiei Sportive Ciuc doreºte organizarea
unor competiþii interºcolare (baschet,
handbal, fotbal etc.), iar pentru primãvara
anului 2008, dorim sã organizãm o
olimpiadã a liceenilor. 

3. V-aº întreba ºi despre viaþa cultu-
ralã a municipiului.

Va fi foarte greu sã ne ridicãm an de
an la nivelul expoziþiei Munkácsy, dar
trebuie sã avansãm ºi în aceastã direcþie.
Mulþumitã Galeriei Naþionale din
Ungaria, în perioada 8 mai � 18 iulie
Muzeul Secuiesc al Ciucului va gãzdui o
expoziþie din operele ªcolii de Picturã din
Baia Mare. Vor sosi cincizeci de picturi
care în ultimii o sutã de ani nu au fost
expuse în Transilvania.

Anul acesta vom gãzdui pentru a
treia oarã consecutiv ºi festivalul filmului
documentar maghiar�român Film.dok,
eveniment, care reprezintã un real succes.
În fiecare an creºte atât numãrul
participanþilor, cât ºi numãrul specta-
torilor prezenþi. Iar o bucurie în plus
pentru noi este faptul, cã din ce în ce mai
mulþi concurenþi sunt prezenþi la festival
ºi din regiunea noastrã. 

Sunt convins, cã ºi Teatrul Csíki
Játékszín va putea repeta stagiunea de
succes din anul trecut. Pe lângã varietatea
programelor culturale este foarte îmbu-
curãtor ºi faptul, cã interesul locuitorilor
zonei este din ce în ce mai mare. De
asemenea reprezintã o satisfacþie mare
dezvoltarea continuã al Ansamblului
Naþional Secuiesc Ciuc ºi al Orchestrei
de Camerã Ciuc. 

Anul 2008 aduce ºi o noutate în viaþa
culturalã a municipiului, care pe lângã
producerea valorilor culturale se pregã-
teºte ºi de intermedierea acestor valori.
Pe 22 ianuarie se va deschide la Kaposvár
(Ungaria) � localitate înfrãþitã cu muni-
cipiul nostru � o expoziþie din operele
pictorului Nagy Imre. În afarã de
Kaposvár, în cursul anului 2008,
expoziþia va mai fi prezentatã la Gyula
(în martie), Tiszaújváros (în mai), Cegléd

(în septembrie) ºi purtãm negocieri ºi cu
muzeele din Miskolc ºi Debrecen.
Miercurea Ciuc va fi oaspete de onoare în
cadrul Zilelor Oraºului Tiszaújváros,
unde la cererea gazdelor noºtri trupa
Teatrului Csíki Játékszín va prezenta
spectacolul  �Hegedûs a háztetõn� ºi vor
gusta din specialitãþile culinare Secuieºti.
La eveniment va fi prezent ºi Ansamblul
Naþional Secuiesc ca reprezentant al
culturii populare din zonã.

4. Pentru sfârºit spuneþi-ne care vor
fi principalele investiþii ale anului 2008?

În afarã de investiþiile deja menþi-
onate pentru anul acesta, începem
pregãtirea a cinci investiþii mari care vor
face oraºul mai atrãgãtor. Dintre acestea,
douã sunt leagã de circulaþie, iar trei de
potenþialul turistic a zonei.

Este vorba despre construirea
drumului de centurã a oraºului, ºi
amenajarea gãrii de cale feratã ºi a
împrejurimii acestuia în aºa fel, încât sã
realizãm un nod de circulaþie, unde se vor
întâlni cursele de autobuze de distanþã cu
cele orãºeneºti, ºi unde dorim sã
amplasãm ºi un numãr de locuri de
parcare suficiente. Pentru dezvoltarea
atractivitãþii turistice ale oraºului dorim
sã reamenajãm împrejurimea Cetãþii
Mikó, a Bisericii Franciscane din
ªumuleu ºi a zonei Harghitei-Bãi. Dintre
aceste cinci proiecte mari, lucrãrile legate
de drumul de centurã ºi cele din Harghita-
Bãi se vor începe chiar din 2008. Muncã
avem din plin, chiar ºi pentru mai multe
mandate.
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În 2007 consiliul local a continuat dezvol-
tarea municipiului pe baza unui plan bine
întocmit. Mã gândesc aici la cea mai importantã
realizare urbanistica a mandatului nostru:
strategia de corectare pe termen mediu ºi lung a
dezvoltãrii municipiului elaborat în colaborare
cu firma Planwerk din Cluj Napoca.

Am reuºit sã elaborãm planul de
dezvoltare în detaliu a mai multor zone ale
acestui studiu general: am realizat planul de
dezvoltare zonalã a zonelor ªumuleu (pe mai
mult de 80 de hectare!) ºi Morii.

Din pãcate, în 2007 nu am reuºit sã
elaborãm planul de dezvoltare a zonei
spitalului, zonei strãzii Tanorok ºi a zonei
Csiba, dar cu siguranþã în viitorul apropiat le
vom finaliza ºi pe acestea.

Este foarte important cã am reuºit sã
finalizãm investiþiile infrastructurale mari, ca
de exemplu realizarea drumului ºi a canalizãrii
pe strada Câmpul Mare, paralel cu zona
Topliþa, canalizarea ºi reconstruirea totalã a
sistemului de apã potabilã pe strada Szék etc.
în concordanþã cu aceste idei.

Vom începe elaborarea a mai multor
planuri urbanistice de detaliu de mare
importanþã, ca:

� a zonei Ferencesek din ªumuleu
� realizarea cercetãrii, evaluãrii, inventa-

rierii în detaliu a strãzii Petõfi, care sã poatã
sta la baza activitãþilor viitoare de proiectare,
executare

� amenajarea împrejurimii Sãlii Sporturilor
� amenajarea parcãrii din spatele magazi-

nului Ocean
� elaborarea pânã la faza de executare a

planului de reamenajare a Pieþii Cetãþii
� regândirea totalã a zonei gãrii feroviare

în colaborare cu arhitectul Makovecz Imre,
care sperãm, cã se va realiza în paralel cu
programul de reabilitare a clãdirilor de garã a
companiei feroviare. 

� elaborarea conceptului arhitectural a
Pieþii Libertãþii în paralel cu reabilitarea Pieþii
Majláth Gusztáv Károly

� pregãtirea schimbãrii funcþiei zonei
industriale de est etc.

continuare în pagina 4.
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NAªTERI
Petres Ágnes
Karácson Beáta
Csobot Csongor
Albert Szidónia
Ferencz Dorottya
Daniel-Toró Gergõ
Kopacz Bálint
György Boglárka
Illés Norbert
Mâþel Mark
Mãgirescu Bianca
Lõrincz Zoltán
Radu Mark
Bálint Kristóf
Gál-Farkas Tímea
Tamás Balázs
Tompos Viktória
Simon Adela
Bote Paul-Alin
Radu Irina-Teodora
Miklos János-Szabolcs
Lakatos Levente

Ferencz Zsolt
Nagy Márton
Bajkó Brigitta
Novák Ingrid
Hobaj Aylin-Kiara-Anissza
László Mátyás
Szentes László
Boldizsár Szimona
Iftime Raul-ªtefan
Iftime Dragoº-Pavel
DECESE
Bololoi Ion
Szabó Dominic
Gavriluº Aurel
Palkó Iosif
Köpefalnagy ªtefan
Tófalvi Imre
Márton Ghizela
Szilveszter Ladislau
György Iosif
Tõke Anna
Albert Andrei

Kajtár Teresia
Székely József
Fülöp Andrei
Megyes Tiberiu
Gergely Rozalia
Balogh Gyula
Zerkula János
László Petru
Firtelmeister Iosif
Kádár Árpád
Virág Terezia
Fülöp Eva
CÃSÃTORII
Dobos Attila � Mátéffy Eszter
Ilyés Mihály-László � Tankó Mónika
Katona Ferenc � Tompos Erika
Banea Claudiu � Erdély Erzsébet
Derzsi István-Levente � Tõke-Barabás Juditka
Demeter Ferenc-Csaba � Ilyes Ana
Fehér János � Simon Dalma
Szilveszter Attila � Erdély Anikó
Kurkó Dénes � Varga Andrea-Monika

DESPRE ACTIVITATEA COMISIEI DE ORGANIZAREºI DEZVOLTARE URBANISTICÃ, REALIZAREA LUCRÃRILOR
PUBLICE ºI PROTECÞIA MEDIULUI ÎNCONJURÃTOR

Hotãrârea nr. 219
pentru modificarea ºi completarea anexei nr. 1 a

Hotãrârii nr. 2/2007 al Consiliului Local al Municipiului
Miercurea Ciuc, privind Lista lucrãrilor de investiþii care
vor fi realizate din cota de dezvoltare la activitãþile de
apã-canal pe anul 2007

Hotãrârea nr. 220
privind aprobarea completãrii art. 15 din Contractul

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

Hotãrârea nr. 221
privind aprobarea trecerii a depozitului de deºeuri

din domeniul privat al municipiului Miercurea Ciuc în
domeniul public al acestuia

Hotãrârea nr. 222
privind aprobarea modificãrii ºi completãrii anexei

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

Hotãrârea nr. 223
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC

ZONAL ,,CSIBA I.�, TRUP 3, localitate componentã
Csiba al municipiului Miercurea Ciuc, proiect nr.
346/2006, elaborat de A.I. PROIECT Herþa I. Paul, în
suprafaþa totalã de 65.800 mp, prin includerea suprafeþei
respective în intravilanul localitãþii Miercurea Ciuc.

Hotãrârea nr. 224
privind aprobarea Planului de ocupare a funcþiilor

publice pe anul 2008 pentru aparatul de specialitate al
primarului municipiului Miercurea Ciuc.



Nume: Funcþia: Data/Ora: Programare:
Ráduly Róbert

Kálmán primar miercuri, orele:
11.00-13.00

Biroul de Relaþii cu
publicul, parter.

Antal Attila viceprimar joi, orele
12.00 - 14.00

Biroul de Relaþii cu
publicul, parter.

Szõke
Domokos viceprimar Pe bazã de cerere,

în termen de 30 zile.
Biroul de Relaþii cu

publicul, parter.
Paizs Gyöngyi

Juliánna secretar miercuri, orele
10.00 - 13.00

Biroul de Relaþii cu
publicul, parter.
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Anul acesta intenþionãm sã continuãm munca începutã în anii
precedenþi, dorim sã finalizãm proiectele deja începute, ºi sã elaborãm
PUD-ul mai multor zone noi. Municipiul se aflã într-o continuã
schimbare, de aceea trebuie sã avem mare grijã de aspecte precum
funcþionalitate, bunã funcþionare, esteticã, zonele verzi, locuibilitate,
sau calitatea vieþii orãºeneºti. 

În spiritul acestora pentru anul în curs intenþionãm:
� planificarea drumului de centurã în zona Topliþa ºi cel puþin

realizarea parþialã a acestuia
� amenajarea împrejurimii Spitalului Judeþean
� revitalizarea zonei industriale de est, aici un rol deosebit de

important va avea fosta fabricã de tractoare, unde va fi construit � dupã
toate probabilitãþile � un mare centru comercial ºi de agrement.

� realizarea unei noi zone de servicii pe strada Harghita
� începerea construirii unei pieþe moderne în cartierul Morii
� construirea unei grãdiniþe tot în cartierul Morii
� realizarea unui bazin acoperit în vecinãtatea patinoarului arti-

ficial
� mãrirea spaþiilor publici verzi a municipiului etc.
În consecinþã: activitatea de organizare urbanisticã este una dintre

activitãþile complexe care au un efect direct ºi imediat asupra stãrii
generale, calitatea de viaþã, ºi condiþiile de trai din municipiu. Scopul
nostru este sã continuãm aceastã activitate în spiritul
profesionalismului, consultând în permanenþã locuitorii, ºi având în
vedere numãrul în creºtere a construcþiilor, înmulþirea investiþiilor,
caracteristicile ºi necesitãþile municipiului.

Sárosi Béla
preºedintele comisiei

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.

CONSILIUL LOCAL A  ADOPTAT ÎN UNANIMITATE
BUGETUL MUNICIPIULUI PE 2008

Municipiul Miercurea Ciuc � primul Consiliu Local din judeþ
care s-a adoptat Hotãrârea privind Bugetul pentru anul 2008 

Proiectul bugetului a fost prezentat în cadrul conferinþei de presã
din 9 ianuarie, de cãtre primarul municipiului Ráduly Róbert Kálmán.
Acesta a precizat cã proiectul a fost realizat având în vedere ºi
propunerile primite din partea cetãþenilor oraºului transmise edililor în
cadrul dezbaterilor publice, organizate la sfârºitul anului trecut. De
asemenea primarul a evidenþiat faptul, cã ritmul de dezvoltare a
oraºului este din ce în ce mai bun, bugetul aprobat pentru anul 2007
dovedindu-se a fi unul realist, care nu a necesitat completãri la nici un
capitol. La elaborarea bugetului pentru anul 2008 s-au bazat pe
experienþa anului precedent, pentru a putea prevedea cât mai precis
sumele cadru care vor fi necesare. Faþã de bugetul anului trecut, în
2008 volumul acestuia creºte cu circa 24%. 

Proiectul BVC se situeazã în jurul sumei de 83,8 milioane de lei,
care dupã spuselor edilului pânã la sfârºitul anului se va situa în jurul
valorii de 100 milioane de lei. (Nu se pot cuprinde în buget sumele din
fonduri guvernamentale, care se vor aproba pe parcursul anului.) 

Bugetul a fost aprobat de cãtre Consiliul Local în cadrul ºedinþei
extraordinare din 11 ianuarie în unanimitate. 

Bugetul local pe anul 2008 se stabileºte în sumã de 83,867
milioane lei, iar la cheltuieli în sumã de 83,867 milioane lei.

Veniturile bugetului local pe anul 2008 sunt în sumã de 83,867
milioane lei ºi se prezintã astfel:

Cheltuielile bugetului local pe anul 2008, în sumã de 83,867
milioane lei, în structurã economicã se prezintã astfel:

� Mii lei �

VENITURI-TOTAL, din care:
83.867,00

I. Venituri curente, din acestea:
83.867,00

a) venituri fiscale, din care
68.654,00

a. 1.) impozit pe venit, profit ºi câºtiguri de capital
25.202,00

a. 2.) impozite ºi taxe pe proprietate
8.050,00

a. 3.) impozite ºi taxe pe bunuri ºi servicii
34.902,00

a. 4.) alte impozite ºi taxe fiscale
500,00

b) venituri nefiscale
4.292,00

II. Venituri din capital
1,00

III. Subvenþii
10.920,00

� Mii lei � 

CHELTUIELI � TOTAL, din care
83.867,00

1. Cheltuieli curente, din care:
63.433,00

a) cheltuieli de personal
36.186,00

b) bunuri ºi servicii
13.107,00

c) dobânzi
0

d) subvenþii
7.750,00

e) fonduri de rezervã 
1.264,00

f) transferuri între unitãþi ale administraþiei publice
4.597,00

g) alte transferuri
296,00

g) asistenþã socialã
1.302,00

g) alte cheltuieli
195,00

2. Cheltuieli de capital
19.170,00

PROGRAMUL DE AUDIENÞE AL CONDUCERII
MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC

continuare din pagina 3.

Persoana responsabilã cu difuzarea de informaþii cu caracter
public, conform Legii nr. 544/2001: Barta Judit.

Tel.: 0040-266-315.120/123


