
Interviu realizat cu preºedintele
Comisiei de studii, prognoze econo-
mico-sociale, buget, finanþe, agri-
culturã, administrarea domeniului
public ºi privat, consilierul Benkõ
Sándor. 

1. În mod general care sunt princi-
palele probleme, teme, care intrã în
sarcina comisiei, ºi care sunt realizãrile
care i-se datoreazã?

Municipiul funcþioneazã ca ºi o
unitate economicã, al cãrui organ de
execuþie este aparatul primarului. Iar
când vorbim despre unitãþi economice,
vorbim deopotrivã ºi de bugetul aces-
tuia. Comisiile din cadrul Consiliului
Local îºi au sarcinile lor precise,
contribuind în primul rând la faza de
pregãtire a deciziilor, însã nu toate
comisiile au competenþa de a decide
asupra costurilor implicate de diferitele
proiecte sau decizii. Pentru cã la elabo-
rarea proiectelor ºi a hotãrârilor, trebuie
avut în totdeauna în vedere ºi aspectul
financiar, majoritatea deciziilor au o
consecinþã financiarã. Alocarea ºi coor-
donarea corespunzãtoare ale acestor
bugete este sarcina cea mai importantã
a Comisiei de studii, prognoze eco-
nomico-sociale, buget, finanþe, agricul-
turã, administrarea domeniului public
ºi privat.

Comisia noastrã trebuie sã decidã
cât cheltuim, pentru ce anume cheltuim,
ºi care sunt prioritãþile vizate. Acti-
vitatea noastrã se intensificã mai ales
înaintea ºedinþelor Consiliului Local,
când, reflectând asupra propunerilor
comisiilor, decidem asupra cheltuielilor
necesare realizãrii acestora.

2. Cum poate fi mãsurat ºi în ce
constã ascendenþa economicã a muni-
cipiului?

Rãspunsul la aceastã întrebare ar
putea include o lungã înºirare a
realizãrilor. Ascendenþa economicã a
orcãrei municipii, dar ºi a unei unitãþi
economice se reflectã în primul ºi în
primul rând la volumul investiþiilor.
Dacã vorbim de dezvoltare, aceasta
înseamnã investiþii. Dacã încerc sã
conturez numai în linii mari situaþia,
trebuie sã amintesc în primul rând
starea drumurilor. Sã comparãm starea
drumurilor pe care circulãm în primã-
vara aceasta cu situaþia lor precedentã.
Din pãcate, gãsim ºi acum strãzi în stãri
deplorabile, însã acestea se numãrã
printre acelea, ale cãror reabilitare
generalã încã nu a fost efectuatã.

Un alt indicator prin care poate fi
mãsurat aceastã ascendenþã este situaþia
instituþiilor publice, de învãþãmânt,
culturã, sport etc. Municipiul Miercu-
rea Ciuc are 75 de clãdiri care func-
þioneazã ca unitãþi de învãþãmânt.
Întreþinerea acestora este realizatã din
bugetul local, ºi pot sã afirm, cã
unitãþile de învãþãmânt au devenit mult
mai frumoase, iar copii pot învãþa în
condiþii civilizate, într-un mediu plãcut
ºi agreabil.

Un alt indicator ar fi îmbunãtãþirea
considerabilã al aspectului extern a
municipiului. Aici aº aminti numai
pasarela de trecere de peste calea
feratã, sau noile corpuri de iluminat
public, care sunt mai estetice ºi mai
rentabile din punctul de vedere a
costurilor, decât cele existente.

continuare în pagina 2.
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Consiliul Local al Municipiului Miercurea
Ciuc s-a întrunit în ziua de 11 ianuarie în ºedinþã
extraordinarã, iar în ziua de 25 ianuarie în ºe-
dinþã ordinarã ºi a adoptat urmãtoarele
hotãrâri:

Hotãrârea nr. 1
privind aprobarea Bugetului de Venituri ºi

Cheltuieli pe anul 2008
Hotãrârea nr. 2
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii nr.

173/2007 privind includerea în domeniul public al
municipiului Miercurea Ciuc a Sãlii de Sport
Multifuncþionale, situatã în municipiul Miercurea
Ciuc, str. Stadion nr. 1

Hotãrârea nr. 3
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. 4
pentru revocarea Hotãrârii nr. 58/1998 privind

încredinþarea dreptului de desemnare a delegaþiilor
oficiale în strãinãtate primarului municipiului
Miercurea Ciuc, a cãror costuri de deplasare nu de-
pãºesc suma maximã de 5.000.000 lei (500 RON),
cu completãrile ºi modificãrile ulterioare

Hotãrârea nr. 5
pentru modificarea ºi completarea art. 2 al

Hotãrârii nr. 129/1999 al Consiliului Local
Municipal privind aprobarea concesionãrii prin
licitaþie publicã a terenului situat între blocurile
49�53 pe str. Braºovului în suprafaþã de 85 mp.
ocupat cu 5 garaje semisubterane, respectiv de 90
mp. pentru construirea a încã 5 garaje de acelaºi tip 

Hotãrârea nr. 6
privind însuºirea listei de inventar,

reactualizatã, cu bunurile care alcãtuiesc domeniul
public al municipiului Miercurea Ciuc

Hotãrârea nr. 7
privind aprobarea modificãrii ºi completãrii

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

Hotãrârea nr. 8
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC

ZONAL ,,ARATÁSTETÕ II.�, din municipiul
Miercurea Ciuc, proiect nr. 213/2007, elaborat de
S.C. AEDNA S.R.L., prin includerea suprafeþei de
76.898 mp teren extravilan în intravilanul
localitãþii, în scopul construirii unor case de locuit
individuale

Hotãrârea nr. 9
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC

ZONAL ,,CSÍKI PLAZA�, strada Iancu de
Hunedoara nr. 26 din municipiul Miercurea Ciuc,

Nu atât de spectaculoasã, dar cu atât
mai importantã este schimbarea a zeci
de kilometrii de þevi ºi conducte de
încãlzire în municipiu, ºi aº aminti aici
numai cartierul Tudor (unde au fost
schimbate circa 15 kilometrii de con-
ducte). Scopul acestor investiþii a fost
îmbunãtãþirea randamentului ºi redu-
cerea costurilor. De asemenea la inves-
tiþiile infrastructurale trebuie amintite
neapãrat ºi reabilitarea generalã a
reþelei de apã potabilã a municipiului în
curs de desfãºurare, sau zonele de
parcãri civilizate, estetice construite în
locul vechilor garaje din metal (de
exemplu: parcarea din spatele
magazinului Ocean).

3. Principalul furnizor de servicii
comune al municipiului, S.C. Goscom
S.A. aparþine de sfera de acþiune a
comisiei. Dupã pãrerea dumneavoastrã
are nevoie S.C. Goscom S.A. de
rentabilizare, iar dacã da, cum s-ar
putea efectua aceasta?

O problemã foarte importantã ºi o
întrebare mereu actualã. Eu aº începe
cu constatarea cã existenþa S.C.
Goscom SA � furnizorul principal de
servicii comune al municipiului � este
importantã. În toate pãrþile lumii existã
unitãþi de servicii comunale, care au ca
obiect de activitate menþinerea în
funcþiune a sistemelor centralizate de
încãlzire, gospodãrirea apelor, depa-
narea diferitelor defecþiuni specifice
etc. Municipiul nostru nu îºi poate
permite sã renunþe la principalul
furnizor de servicii, care asigurã
desfãºurarea normalã a vieþii de zi de
zi.

Din pãcate, în aceastã unitate încã
existã o mentalitate, care ne aminteºte
de trecut, în plus, se confruntã cu îm-
bãtrânirea forþei de muncã, ºi problema
lipsei de eficienþã.

Reabilitarea sistemului de încãlzire
(a centralelor ºi a conductelor)
reprezintã o problemã deosebit de
importantã pentru S.C. Goscom S.A.,
pentru cã aceste lucrãri asigurã calitatea

serviciilor furnizate, în timp ce reduc
costurile, respectiv pierderile societãþii.
Un alt serviciu important, care trebuie
neapãrat adus în stare de funcþionare,
este transportul public urban. Circulaþia
cu automobile proprietate privatã, rep-
rezintã deja o problemã ºi în Miercurea
Ciuc, în special în orele de vârf.
Aceastã problemã nu este una carac-
teristicã doar pentru municipiului
nostru, ci poate fi observatã în toatã
lumea. Oraºele mari au ºi alte
posibilitãþi de a reduce traficul (parcãri
subterane, reþea de metrou etc.). Din
pãcate, pentru Miercurea Ciuc nu vãd
altã cale de a reduce traficul, decât prin
implementarea unui transport comun
civilizat, precis, atractiv chiar ºi pentru
proprietarii de autoturisme. Pentru
aceasta trebuie acordatã prioritate
înlocuirii, modernizãrii parcului de
autobuze, amenajãrii de staþii corespun-
zãtoare, respectiv desemnarea traseelor
cele mai potrivite.

În concluzie pot sã afirm cã pentru a
creºte rentabilitatea societãþii, este
nevoie de reorganizare a acestuia ºi de
investiþii noi. Aici nu mã gândesc
neapãrat la reducerea numãrului de
personal, pentru cã acesta, fãrã o
dezvoltare tehnologicã ºi o creºtere a
eficienþei, nu va rezolva nicicum
problemele existente. Cred, cã trebuie
sã avem grijã în primul rând de
corelarea factorilor umani ºi a celor
materiale.
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Benkõ Sándor, preºedintele comisiei economice.
* Foto: Arhivã



NAªTERI
Laczkó Csanád
Szenyes Balázs
Demeter Alexia-Maria
Bodó Anita
Biró Péter
Részegh Szilveszter
Boda Bíborka
Kádár Dalma
Lõrincz Hunor-János
Salamon Bendegúz
Adam Noémi-Teréz
Buruianã Maria-Andreea
Nete Daniel
Samoilã Raul-Ionel
Gábos Eszter
Antal Dorka
Homorâceanu Alex
Buzás Róbert-Zsolt
Farkas Dávid
Vezsenyi Zselyke
Püsök András

Erõs Teodora
Rajz Anna
Darvas Dóra
Fodor Delia-Maria
Tatár Anett-Réka
Mihály Dávid-Kristóf
Karácson Hunor-István
Csoti Bence
DECESE
Miklós Alexandru
Krausz Carol
Horecica-Csiki Ionel
Lukács Maria-Magdalena
Kovács Ludovic
Bajkó Attila
Toth Juliana
Koncsag-Szentes Judit
Bejan Ion
Gábor Paraschiva
Györgypál Ádám
Biro Zoltán

Kopacz Elemér
Kovács Gyöngyi
Cîºu Liviu
Szõcs Elisabeta
András Elena
Csiszer Maria
Vaszi Rita
Lazar Maria
Nagy Ibolyka
Nagy Antal
Szász Joan
Bebi Dominic
CÃSÃTORII
Tánczos Csaba � Szvinyuk Orsolya
Petrea Marius-Eugen � Farkas Kinga
Szenner Zoltán-Huba � Sabãu Diana
Vornicu Ioan � Orbán Zsuzsánna
Koréh Elõd-Barna � Bálint Erika
Virágh Ferenc � Dabóczi Melinda
Tãnase Liviu � Zsók Melinda

Pe data de 8 februarie, în cadrul unei
conferinþe de presã, directorul general al
Companiei Naþionale de Investiþii (CNI),
dl. Lukács Vilmos a prezentat noua
investiþie care va fi realizatã în colaborare
cu conducerea municipiului. La conferinþa
de presã au fost prezenþi ºi primarul
municipiului Ráduly Róbert Kálmán, ºi
preºedintele organizaþiei municipale
UDMR, consilierul local Hajdu Gábor.

În discursul sãu primarul a accentuat:
între Compania Naþionalã de Investiþii ºi
Primãrie s-a dezvoltat o relaþie de con-
lucrare excelentã � al cãrui rezultat este ºi
Sala Sporturilor a municipiului � iar dato-
ritã acestei relaþii bune, vor fi executate ºi
alte lucrãri de mare anvergurã în
municipiu. În curând vor începe lucrãrile
de construire a sãlii de sport a Liceului de
Arte Nagy István pe B-ul Frãþiei, primarul
declarându-se mulþumit, cã în sfârºit a
sosit vremea ºi pentru ca Liceul de Arte sã
aibã o salã de sport modernã.

Lukács Vilmos a precizat cã buna
cooperare se bazeazã pe douã piloane,
primul este faptul cã datoritã prezenþei
UDMR la guvernare, municipiul este
întotdeauna la zi cu informaþiile ce privesc

proiectele de investiþii, iar a doua este
faptul cã municipiul este receptiv la
realizarea acestor proiecte.

Sala de sport va avea o dimensiune de
50x52 de metrii, care corespunde
standardelor europene cele mai noi, ºi
care � datoritã spaþiului rezervat
publicului separat de suprafaþa de joc � va
permite ºi organizarea unor competiþii
ºcolare. Baza de sport va putea gãzdui 150
de persoane, ºi va asigura posibilitatea de
a juca meciuri de handbal, baschet, volei
ºi fotbal-salã în condiþii, care corespund
tuturor normelor existente. Instalaþiile
multifuncþionale cu care va fi echipatã
sala, vor permite o mai eficientã utilizare
a acestuia (de exemplu fileul de volei lãsat
mai jos, va putea fi utilizat ºi pentru tenis).
Conform spuselor directorului CNI,
investiþia va fi construitã în baza unor
proiecte tip ºi va costa circa 1 milion de
Euro, sumã care va fi acoperitã de cãtre
Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice
ºi Locuinþelor ºi de Compania Naþionalã
de Investiþii. Primãria va trebui sã acopere
cheltuielile de branºament la reþelele de
apã, canalizare ºi gaz metan, respectiv
reþeaua de alimentare electricã.
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proiect nr. 717/2007, elaborat de S.C. ARHITEC-
TURA S.R.L., în vederea realizãrii unui centru co-
mercial, prin schimbarea destinaþiei iniþiale a
terenului prevãzut în P.U.G. pentru unitãþi indus-
triale, în zonã pentru instituþii publice ºi servicii

Hotãrârea nr. 10
privind modificarea art. 1 litera (c) al Hotãrârii

nr. 133/1999 cu privire la aprobarea Studiului de
Fezabilitate pentru obiectivul de investiþii �Reþele
de apã, canalizare menajerã ºi pluvialã în cartierul
Topliþa ºi modernizarea strãzilor Topliþa, Poienii ºi
Izvoarele din municipiul Miercurea Ciuc�,
modificat prin Hotãrârea nr. 105/2006

Hotãrârea nr. 11
privind stabilirea modalitãþii de acordare ºi

cuantumul transportului urban gratuit, persoanelor
cu handicap grav ºi accentuat din municipiul
Miercurea Ciuc

Hotãrârea nr. 12
privind numirea comisiilor de evaluare a

proiectelor culturale ºi de tineret, aprobarea
cheltuirii sumelor alocate prin concurs de proiecte 

Hotãrârea nr. 13
privind aprobarea Listei cuprinzând prioritãþile

de investiþii în domeniul infrastructurii ºcolare în
municipiul Miercurea Ciuc finanþate din bugetul
central pe anul 2008

Hotãrârea nr. 14
privind utilizarea cotei de dezvoltare la

activitãþile de apã-canal pe anul 2008



Directorul Companiei Naþionale
de Investiþii, Lukács Vilmos a anunþat în
cadrul conferinþei de presã ºi faptul, cã
municipiul Miercurea Ciuc a fost
propus ºi va beneficia cu siguranþã de
construirea unor bazine acoperite, care
vor fi realizate în cadrul programului
naþional de construire de bazine
acoperite finanþate din bugetul central.
În cadrul programului vor fi construite
la nivel de þarã în total 70 de bazine, din
care: 10 de dimensiuni olimpice, 20 de
polo ºi 40 aºa numite bazine didactice.
La distribuirea pe þarã a fost luat în
consideraþie ºi propunerea Federaþiei de
Nataþie ºi Polo. Miercurea Ciuc a fost
propus ºi de cãtre Agenþia Naþionalã de
Sport, care a considerat cã înotul trebuie
naturalizat în Miercurea Ciuc ca o
completare a ramurilor sportive de iarnã.

Legat de datele tehnice, directorul
a precizat, cã dimensiunea bazinul de
polo va fi de 33x25 de metrii. În cadrul
complexului sportiv acoperit va mai fi
construit ºi un bazin pentru începãtori de
12,5x25 de metrii. Adâncimea bazinului
de polo va fi � conform normelor actuale

în vigoare - de minim 2 metrii. Compania Naþionalã de Investiþii a solicitat
proiectanþilor sã realizeze bazinele în aºa fel, încât acestea sã corespundã
normelor europene în vigoare ºi din punct de vedere al tehnicii instalaþiei
(sistemul de învârtire a apei va încãlzii ºi va curãþa apa bazinelor, asigurând
standarde europene). Pe lângã construirea complexului acoperit, bazinul în aer
liber din cartierul Patinoarului va fi reconstruit pentru a avea dimensiuni olimpice.

Învelitoarele clãdirii vor trebui sã corespundã de asemenea normelor
europene, astfel structura de rezistenþã trebuie construitã din materiale, care
rezistã mediului umed. De aceea, structura de rezistenþã a clãdirii va fi construitã
din lemn stratificat, care are o rezistenþã deosebitã împotriva condensului, ºi nu în
ultimul rând este unul dintre materialele de construcþii cele mai estetice.

Directorul Lukács a mai relatat, cã hotãrârea guvernamentalã necesarã
pentru demararea lucrãrilor existã deja, ºi cã în afarã de eventualele mici
modificãri legate de forma ºi structura bazinelor, alte obstacole nu mai stau în
calea realizãrii investiþiei.

În cadrul conferinþei de presã primarul Ráduly Róbert Kálmán a precizat, cã
locul desemnat construirii complexului se aflã între patinoarul de aer liber ºi
ºtrandul din cartierul Patinoarului, respectiv, cã încãlzirea bazinelor acoperite va
fi asiguratã de cãldura reziidualã a sistemul de frigorificare a patinoarului.

O delegaþie numeroasã condusã, de viceprimarul Antal Attila ºi consilierul
local Varga László a participat, împreunã cu formaþia de muzicã veche Codex ºi
dansatorii Ansamblului de Dans Renascentist din Miercurea Ciuc la V-a ediþie a
a Carnavalului Renascentist de la Gyula (Ungaria).

În perioada 14-17 februarie a fost organizatã la Gyula Conferinþa Oraºelor
Înfrãþite ºi Carnavalul Renascentist, unde au fost prezenþi delegaþii din ºase oraºe
înfrãþite ale oraºului Gyula: Budrio (Italia), Wagrowiec (Polonia), Ditzingen
(Germania), Arad, Miercurea Ciuc ºi Covasna din România, cu delegaþii de câte
20 de persoane. În cadrul prezentãrii oraºelor viceprimarul Antal Attila a

prezentat participanþilor un cadru cuprinzãtor despre prezentul, valorile
arhitecturale ºi viaþa culturalã bogatã ale municipiului.

Municipiile Gyula ºi Miercurea Ciuc sunt oraºe înfrãþite din 1993, o legãturã
care s-a bazat pe relaþia ºcolilor din cele douã municipii: Gimnaziul Erkel Ferenc
din Gyula ºi Liceul Márton Áron din Miercurea-Ciuc, care se dateazã  încã din
1990. Aceastã relaþie a fost consolidatã la Gyula de cãtre directorul Liceului
Teoretic Márton Áron, Varga László, profesorul Borsodi L. László ºi viceprimarul
Antal Attila, care au fost primiþi de directorul Gimnaziului Erkel Ferenc.

Colaborarea oraºelor înfrãþite nu se reduce numai la vizite oficiale ale
edililor. În 2007, în cadrul Zilelor Municipiului Miercurea Ciuc, Muzeul Secuiesc
al Ciucului a gãzduit expoziþia pictorului Kohán György din Gyula, laureat al
premiul Kossuth. În spiritul reciprocitãþii, Consiliul Local al municipiului a decis,
ca expoziþia pictorului Nagy Imre, aflat în turneu în Ungaria, sã poposeascã ºi în
oraºul Gyula. Deschiderea expoziþiei va avea loc pe 21 martie anul curent.

�Începutul de an, lunile ianuarie ºi februarie reprezintã în mod tradiþional
perioada în care Consiliul Local anunþã concursurile de proiecte valabile pentru
anul în curs. Am procedat la fel ºi anul trecut. Pentru 2008 organizãm concursuri
de proiecte pentru finanþarea programelor de copii, programelor de pãstrarea
tradiþiilor, programelor de muzicã contemporanã, programe de arte plastice ºi
fotografie, respectiv pentru organizarea zilelor ºcolilor ºi de programe de tineret. 

În prezent este în curs de desfãºurare înregistrarea, procesarea cererilor, ºi
sper, ca pânã la începutul lunii martie vom putea publica ºi lista proiectelor
finanþate. Faþã de anul trecut am reuºit sã mãrim fondurile de proiecte, astfel am
alocat 40.000 lei pentru finanþarea programelor de copii, 20.000 lei pentru
proiectele de programe de pãstrarea tradiþiilor, 15.000 lei pentru programe de
muzicã contemporanã ºi 20.000 lei programelor de arte plastice ºi fotografie.

Concursul pentru organizarea zilelor ºcolilor, respectiv programe de tineret
vor fi organizate în douã etape. În prezent avem anunþat concursul pentru
programele care vor fi organizate în prima parte a anului, dar deja acceptãm ºi
solicitãrile pentru programele care vor fi organizate în a doua jumãtatea a anului�
� ne-a declarat viceprimarul Antal Attila în legãturã cu concursurile de proiecte
aprobate de Consiliul Local pentru anul 2008.

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

Kálmán primar miercuri, orele:
11.00-13.00

Biroul de Relaþii cu
publicul, nr. 44.

Antal Attila viceprimar joi, orele
12.00 - 14.00

Biroul de Relaþii cu
publicul, nr. 44.

Szõke
Domokos viceprimar în fiecare zi,

pe bazã de înscriere
Biroul de Relaþii cu

publicul, nr. 44.
Paizs Gyöngyi

Juliánna secretar miercuri, orele
10.00 - 13.00

Biroul de Relaþii cu
publicul, nr. 44.

CONSTRUIREA BAZINELOR ACOPERITE ÎN
MUNICIPIU ESTE DE ACUM O CERTITUDINE

COLABORARE FRUCTUOASÃ:
EXPOZIÞIA PICTORULUI NAGY IMRE

VA AJUNGE ªI LA GYULA

SEZONUL CONCURSURILOR DE PROIECTE

DELEGAÞIE DIN MIERCUREA CIUC
LA GYULA

CONFERINÞA ORAªELOR ÎNFRÃÞITE
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PROGRAMUL DE AUDIENÞE AL CONDUCERII
MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC

Persoana responsabilã de informaþiile cu interes public în baza
Legii nr. 544/2001: Barta Judit. 

În vederea rezolvãrii eficiente a eventualelor probleme, ºi pentru
evitarea neînþelegerilor cu privire la respectarea programului de
audienþã vã rugãm sã vã semnalaþi intenþia la Biroul de relaþii cu
publicul (parter, cam. 44.) ºi sã solicitaþi prenotare.

Tel.: 0040-266-315120/123.

Lukács Vilmos, directorul Companiei
Naþionale de Investiþii (CNI). Nãscut în
1960 la Dãneºti, dupã terminarea studiilor
superioare (1985) îºi desfãºoarã activitatea
ca inginer constructor, inginer-economist
de specialitate, apoi timp de mai mult de
un deceniu lucreazã ca ºef de serviciu la
Casa de Economii ºi Consemnaþii (CEC).
Locuieºte în Municipiul Miercurea Ciuc
din anul 1986. Începând din anul 2005,
este directorul Companiei Naþionale de
Investiþii (CNI).


