
Miercurea Ciuc

1. Ce anume a condus la decizia Dvs. de a 
regiza piesa Hamlet? Există vre-o provoca-
re în a lucra cu actori de limbă maghiară?

Piesa aceasta are o mare putere de seduc-
ţie asupra multor oameni de teatru pentru 
că e misterioasă şi provocatoare. Am ajuns 
la concluzia că trupa maghiară de la Mier-
curea Ciuc şi cu mine suntem pregătiţi să ne 
confruntăm cu acest proiect. Noi am realizat 
împreună până acum câteva proiecte dificile 
sau proiecte cu miză puternică (Turandot, 
Tragedia omului şi Marele joc al măcelului), 
ne cunoaştem şi lucrăm bine împreună. Am 
trecut împreună nişte probe, am trecut prin 
câteva încercări importante. Şi cred că meri-
tăm acest complicat dar. Dar – pentru că e 
un privilegiu să te gândeşti numai la Hamlet, 
darămite să-l şi realizezi scenic. Complicat – 
pentru că este un dar care ne obligă, ne res-
ponsabilizează, e un examen de maturitate 
(artistică).

Proiectele mele regizorale se concretizea-
ză în spectacole foarte riguroase, pentru asta 
e nevoie de un tip de disciplină interioară şi 
exterioară care le este proprie actorilor ma-
ghiari. Dar şi de o energie sălbatică şi nebu-
nă care să sublimeze acea forma extrem de 
riguroasă. 

2. Cea mai cunoscută şi jucată piesă de Sha-
kespeare este Hamlet. În centrul operei se 
află întrebarea-mesaj deja clasică: „a fi, sau 

a nu fi?”, această întrebare poate fi dezvol-
tată şi în spiritul unei alte probleme... dacă 
e să fim, cum anume să existăm?

Nu ştiu. Şi nu mă sfiesc să spun că nu ştiu. 
Există în viaţă foarte multe lucruri misterioa-
se, foarte multe taine. Şi ştim de la un Sha-
kespeare sau de la un Dostoievski că mistere-
le sunt de nepătruns. Creatori ca ei ne ajută, 
în cazul misterelor, să înţelegem că sunt de 
neînţeles. 

3. Există similitudini între soarta prinţului 
şi soarta teatrului (teatrul: ca o înglobare a 
mai multor arte)?

Hamlet e o piesă în care adevărul este cer-
cetat şi aflat prin intermediul unui spectacol 
de teatru, prin jocul actorilor desfăşurat la o 
reşedinţă regală – castelul Elsinor. Dar ce se 
întâmplă cu actorii după spectacol, după ce 
s-au implicat conştient şi de bună voie într-
un joc riscant, îndreptat împotriva regelui, 
un joc periculos din punct de vedere politic? 
Pleacă, se retrag, îi uităm? Nu. În proiectul 
meu ei rămân până la sfârşit. Şi se implică 
într-un experiment meta-teatral până la sfâr-
şit. Şi chir dincolo de sfârşit, de sfârşitul unei 
lumi (post-apocaliptic). Adică oamenii mor, 
TEATRUL rămâne, PERSISTĂ. Teatrul 
are o efemeritate veşnică. Şi are o misiune si-
sifică, un destin sisific. Moare în fiecare seară, 
odată cu fiecare reprezentaţie, iar a doua zi 
e din nou viu. Spectacolul nostru va vorbi  
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Persistenţa teatrului
„Cred în ceea ce este de o actualitate continuă” 
– Interviu cu regizorul Gavriil Pinte 
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  despre zădărnicia derizorie şi în acelaşi 
timp sublimă a teatrului – ca să nu fiu înţeles 
greşit amintesc aici că Eugene Ionesco spunea 
că Arta este o inutilitate profund necesară. 

4. Această operă este o dramă meditati-
vă, un zbucium continuu. A răbda sau a 
te împotrivi? Are cineva dreptul de a uci-
de, în pofida faptului că poate are toate 
motivele s-o facă? Are individul dreptul 
– în cunoştinţa dreptăţii sale – la pasi-
vitate în acţiune, la renunţarea la riscul 
faptei? Cât suntem de îndatoriţi faţă de 
lumea exterioară, a întâmplărilor şi în ce 
măsură faţă de propria conştiinţă? Răs-
punsul lui Hamlet se află în fapta sa, dar 
tot avem impresia că drama, opera însăşi 
nu răspunde la întrebare într-un mod 
univoc. Nici nu poate. Nu poate?

Cred că nimeni nu are dreptul să ucidă, să ia 
viaţa cuiva. Fiindcă nimeni nu a creat, nimeni 
nu creează viaţă, numai Cel de Sus. Opera 
lui Shakespeare, şi mai cu seamă Hamlet, 
nu oferă răspunsuri. Pune doar întrebări. Şi 
întrebări dintre cele mai grele. Dintre aceste 
întrebări unele n-o să-şi găsească niciodată 
răspunsul. 

5. Una dintre marile taine ale succesu-
lui operei lui Shakespeare este faptul că 
omul fiecărei epoci se regăseşte în ea. 
Cine poate fi prin urmare „Hamletul” 
secolului 21?

De fiecare dată când vine vorba despre ac-
tualitate, de spectacole de actualitate, simt 
nevoia să precizez că ce este azi de actualita-
te – mâine va fi depăşit. Altfel spus: cred (în 
cazul teatrului) în ceea ce este de o actualitate 
continuă. 

Hamletul racordat la sensibilitatea omului 
de început de secol 21. este un ins măcinat 
de îndoieli, un ins care nu poate–nu ştie să 
ia decizii, care are ezitări flagrante şi opţiuni 
imposibile, un ins care se chinuie de fapt între 
gândirea inactivă şi actul negândit. 

6. Dacă ar fi să recomandaţi cuiva aceas-
tă piesă, cine ar figura în „aria” recoman-
dărilor Dumneavoastră?

În primul rând celor care ştiu să aibă 
îndoieli, incertitudini (numai dobitocii, 
proştii n-au îndoieli, ei trăiesc numai cu 
certitudini), celor care vin la teatru să 
urmărească, cu suf letul la gură, lucruri 
incredibile, să fie martori şi complici ai 
acestor lucruri năucitoare, teribile (nu te-
ribiliste). Cred că arta trebuie de fiecare 
dată să aibă curajul, îndrăzneala să sur-
prindă cu îndreptăţire. Mântuitorul ne-a 
spus: Îndrăzniţi, eu am cucerit lumea. Şi 
suntem creaţi după chipul şi asemănarea 
Lui. Dacă arta nu surprinde e plictisitoa-
re, iar dacă surprinde fără îndreptăţire e o 
şmecherie care ascunde de fapt tupeul (nu 
curajul) lipsit de personalitate. Adică e vai 
şi-amar. Decât aşa, mai bine nu. n 

Consiliul Local al Municipiului Miercurea 
Ciuc s-a întrunit în ziua de 6 ianuarie 2009 
în şedinţă extraordinară, iar în ziua de 30 ia-
nuarie în şedinţă ordinară şi a adoptat urmă-
toarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1
Pentru modificarea Hotărârii nr. 80/2008 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor loca-
le, precum şi a taxelor speciale în municipiul 
Miercurea Ciuc pentru anul 2009, cu modifi-
cările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 2
Privind aprobarea Bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2009

Hotărârea nr. 3
Privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice pe anul 2009 pentru apara-
tul de specialitate al primarului municipiului 
Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 4
Privind aprobarea listei cuprinzând priori-

tăţile de investiţii în domeniul infrastructurii 
şcolare din municipiul Miercurea Ciuc, fi-
nanţate din bugetul de stat pe anul 2009

Hotărârea nr. 5
Pentru aprobarea etapelor şi termenelor 

de derulare a programului anual privind re-
abilitarea termică şi arhitecturală a clădirilor 
de locuit multietajate, situate pe raza admi-
nistrativ-teritorială a municipiului Miercurea 
Ciuc, pe anul 2009

Hotărârea nr. 6
Privind numirea comisiilor de evaluare a pro-

iectelor culturale şi de tineret, aprobarea cheltu-
irii sumelor alocate prin concurs de proiecte 

Hotărârea nr. 7
Pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 

81/2005 privind desemnarea comisiei pentru 
atestarea administratorilor asociaţiilor de 

proprietari din municipiul Miercurea Ciuc, 
cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 8
Privind aprobarea închirierii imobilu-

lui, situat în municipiul Miercurea Ciuc, 
str. Szék nr. 139, de la Parohia Romano-
Catolică, Şumuleu Ciuc

Hotărârea nr. 9
Privind aprobarea modificării şi completă-

rii Anexei nr. 1 a contractului de concesiune 
nr. 2764/1998, încheiat cu S.C. GOSCOM 
S.A. 

Hotărârea nr. 10
Privind atribuirea în folosinţă a terenurilor 

aferente locuinţelor, în favoarea persoanelor 
care au cumpărat apartamente construite din 
fondul locativ de stat

Hotărârea nr. 11
Privind constatarea apartenenţei imobilu-

lui, zona Jigodin Băi, în domeniul privat al 
municipiului Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 12
Privind aprobarea modificării art. 2. al 

Hotărârii nr. 14/1996 privind aprobarea Pla-
nului Urbanistic de Detaliu ,,Seminar liceal 
romano-catolic” Miercurea Ciuc, elaborat cu 
scopul dării în folosinţă gratuită pe durata 
existenţei construcţiilor a suprafeţei de 3386 
mp teren necesar desfăşurării activităţii şco-
lare, în favoarea Arhiepiscopiei romano-cato-
lice Alba Iulia

Hotărârea nr. 13
Privind aprobarea scoaterii la licitaţie pu-

blică a exploatării parcărilor şi zonelor de sta-
ţionare cu plată şi ridicare, transport, depo-
zitare şi eliberare a autovehiculelor staţionate 
neregulamentar în parcările cu plată, a celor 
abandonate, lăsate pe spaţii verzi, precum şi a 
celor staţionate neregulamentar pe domeniul 
public din municipiul Miercurea Ciuc

Programul de audienţă al conducerii Municipiului Miercurea Ciuc

Nume Funcţie Data
Ráduly Róbert Kálmán Primar miercuri 11.00 – 13.00
Antal Attila Viceprimar în fiecare zi – pe bază de înscriere
Szőke Domokos Viceprimar în fiecare zi – pe bază de înscriere
Paizs Gyöngyi Juliánna Secretar miercuri 11.00 – 13.00

Înscriere: Biroul de relaţii cu publicul, camera 44
Audienţa se face numai pe bază de înscriere, cu completarea formularului de audi-
enţă, care poate fi obţinută la Biroul relaţii cu publicul şi informaţii pentru cetăţeni 
(parter, cam. 44). Tel.: +40 266 315 123. 

Din hotărârile Consiliului Local  
al Municipiului Miercurea Ciuc
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În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului 
Local din luna ianuarie, au fost aprobate 
etapele şi termenele de derulare a pro-
gramului anual privind reabilitarea ter-
mică şi arhitecturală a clădirilor de locuit 
multietajate din Miercurea Ciuc pe anul 
2009. Viceprimarii Antal Attila şi Szőke 
Domokos au evidenţiat faptul că în pre-
zent, pe baza cererilor din anul trecut, un 
număr de 16 blocuri au obţinut avizele 
necesare pentru a participa la programul 
anual privind reabilitarea termică şi ar-
hitecturală a clădirilor de locuit multie-
tajate, urmând ca să se înceapă lucrările 
propriu-zise.

Conform legilor în vigoare, în cadrul 
programului din suma totală destinată 
reabilitării termice Guvernul subvenţio-
nează 37%, Consiliul Local 30%, iar par-
tea proprie a asociaţiilor de proprietari 
este de 33%. Totodată cum am mai men-
ţionat şi într-un material precedent din 
prezentul număr, există o propunere a 
Guvernului de a împărţi procentele după 

care se subvenţionează programul în ur-
mătorul mod: Guvern 50%, administra-
ţia locală 30%, respectiv partea proprie 
a locuitorilor 20%, propunere contestată 
de administraţia locală, din consideren-
te de loialitate faţă de asociaţiile care au 
participat la program şi şi-au plătit par-
tea proprie în etapele premergătoare. 

Conform planului operativ aprobat se 
trece la notificarea asociaţiilor de propri-
etari privind condiţiile de eligibilitate, 
criteriile tehnice de selecţie şi modul de 
finanţare al serviciilor şi lucrărilor de rea-
bilitare termică. Adunarea generală a pro-
prietarilor trebuie să decidă dacă participă 
la program, sau nu. În cazul în care decid să 
participe la program, asociaţiile de propri-
etari pot depune cererile în acest sens până 
la data de 5 aprilie. 

În cadrul şedinţei de consiliu din data de 
24 aprilie – pe baza cererilor sosite – se va 
decide aprobarea listei de priorităţi privind 
reabilitarea termică şi arhitecturală a blo-
curilor pentru anul 2009. n

Din păcate puţini au fost aceia, care s-au 
interesat de proiectul bugetului de venituri 
şi cheltuieli pentru anul curent prezentat 
de către primarul Ráduly Róbert Kálmán 
în cadrul forului public organizat în data 
de 29 ianuarie.

Din prezentarea edilului a reieşit că în 
acest an municipiul va avea la dispoziţie 
pentru gospodărire abia ceva mai mult de-
cât 90 de milioane lei. Cea mai mare pro-
blemă amintită de primar, în conceperea 
noului buget a prezentat-o acea decizie re-
stricţionară a Guvernului care plafonează 
sumele ce pot fi cheltuite de administraţiile 
locale pentru bunuri şi servicii. Acestea re-
prezintă o sumă cu 15 % mai mică, decât în 
anul trecut.

Referindu-se la concepţia generală pen-
tru anul în curs, edilul a evidenţiat de-
votamentul administraţiei locale pentru 
continuarea neperturbată a investiţiilor 
în Miercurea Ciuc. Una din cele mai im-
portante investiţii ale anului ar fi con-
struirea drumului de ocolire de la Taplo-
ca (Topliţa Ciuc) – începerea lucrărilor 
fiind finanţată în întregime din bugetul 
municipiului. Se va continua totodată re-
abilitarea străzilor Taploca, Sadoveanu. 
Reamenajarea Aleii Avântului, aici in-

cluzându-se parcarea din strada Bradu-
lui, a figurat şi în planurile anului trecut, 
dar anul acesta există şansă reală pentru 
efectuarea lucrărilor. Printre proiectele 
spre realizare ale anului enumerate de 
către primar, a figurat şi amenajarea zo-
nală a împrejurimilor noii săli de spor-
turi din cartierul Tudor. 

Primarul a evidenţiat că marile progra-
me infrastructurale începute vor continua 
bineînţeles în 2009, şi s-a referit în special 
la reabilitarea, modernizarea, extinderea 
reţelei de apă şi canal, reţelei de drumuri 
şi trotuare, reţelei de termoficare centrali-
zată şi programul de reabilitare termică şi 
arhitecturală a blocurilor. 

La finalul întrevederii locuitorii pre-
zenţi au adresat câteva întrebări prima-
rului, la care acesta a răspuns prompt şi 
amănunţit. Întrebările s-au referit în spe-
cial la problema eradicării vandalismului 
din oraş, cea a locaţiei noii pieţe agro-
alimentare, problema parcului Erzsébet 
de lângă gară, programul de reabilitare 
termică şi arhitecturală a blocurilor, sau – 
printre altele – cea a priveliştii neîngrijite 
cu care urbea îşi întâmpină vizitatorii la 
intrările în oraş. n

Din registrul stării 
civile
– ianuarie 2009 – 

Naşteri
Cazan Robert-Teodor
Hadnagy Gergő-Ádám
Csillag Patrik
Duduj Dávid-Márk
Moldován Erzsébet
Balog Nóra-Anna
Mihály Patrik
Szabó Henriett
Nyegre Kund
Balázs-Hegedüs Nóra
Găvojdea Ioana-Alexandra
Kiss Dániel
Kelemen István
András Turán-Miksa
Vitos Alpár
Makkay Eszter
Daczó András
Guţoi Márk
Ravasz Edina
Tuto Ákos
Szász Zsombor
Sebeştin Sebastian-Teodor
Csiszer Lehel
Fülei Alpár-Balázs
Kis Nóra
Baciu Delia-Ioana
László Barna
Rotaru Vasile-Victor
Demeter Adrienn-Lilith
Andrei Victor-Bogdan
Oltyan Henrietta-Zsófia
Császár Csanád

Decese
Lajos Iosif
Nagy Alexandru
Pál Erzsébet
Bagoly Gheorghe
Lázár Alexandru
Miklos Marghit 
Bărsan Nicolai
Gergely Berta
Erőss Ecaterina
Szentes Gábor
Szél Alexandru
Izsák Erika
Mihály Iosif
Székely Joan
Gidró Juliana
Bacs Iosif
Rusu Constantin
Borsos Elisaveta
Részegh Ludovic

Căsătorii
Vitos Róbert – Suciu Mariana
Füstös László-Levente – Bálint Magdolna
Sociu Adrian – Domoş Roxana
Pop Claudiu – Ţuţuianu Maria
Lőrinczi-Mátéfi Tibor – Bartó Tünde

Programul anual al reabilitărilor 
termice şi arhitecturale a blocurilor 
multietajate

Continuarea investiţiilor în  
Miercurea Ciuc 
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După acceptarea propunerilor de modi-
ficare la unele capitole, Consiliul Local a 
adoptat unanim în ziua de 30 ianuarie, în 
cadrul şedinţei ordinare a consiliului, bu-
getul local pe anul 2009. 

Astfel suma totală planificată de 
90.519 lei se plusează cu 330 mii lei, ceea 
ce va asigura fondul necesar pentru cos-

Concurs de 
proiecte culturale 
şi de tineret 2009
– prima etapă

Consiliul Local al Municipiului Miercurea 
Ciuc anunţă concursul de proiecte pentru 
programe culturale organizate în 2009 şi 
pentru programe de tineret şi zilele institu-
ţiilor de învăţământ, organizate în primul 
semestru al anului 2009. 

Formularele cererii de finanţare, infor-
maţii suplimentare pot fi solicitate pe adresa 
de e-mail: foczemaria@szereda.ro; www.
miercureaciuc.ro, şi prin numărul de tele-
fon: 0266 315 120/144. n

Veniturile bugetului local pe anul 2009 sunt în sumă de 90.519 milioane lei şi se 
prezintă astfel:
 MII LEI 
Venituri – total, din care: 90.519,00
I. Venituri curente, din acestea: 81.264,00
a) venituri fiscale, din care: 73.840,00

1.) impozit pe venit, profit şi câştiguri de capital 32.040,00
2.) impozite şi taxe pe proprietate  8.300,00
3.) impozite şi taxe pe bunuri şi servicii 32.900,00
4.) alte impozite şi taxe fiscale      600,00

b) venituri nefiscale, din care:  7.424,00
1.) venituri din proprietate  3.000,00
2.) venituri din vânzări de bunuri şi servicii  4.424,00

II. Venituri din capital:       15,00
III. Subvenţii:  9.240,00

Cheltuielile bugetului local pe anul 2009 sunt în sumă de 90.519 milioane lei şi 
se prezintă astfel:
 MII LEI 
Cheltuieli – total, din care: 90.519,00
1. Cheltuieli curente, din care: 69.095,00

a) cheltuieli de personal 37.399,00
b) bunuri şi servicii 13.641,00
c) dobânzi 0
d) subvenţii 10.750,00
e) fonduri de rezervă           5,00
f) transferuri între unităţi ale administraţiei publice  5.355,00
g) alte transferuri    320,00
g) asistenţă socială  1.368,00
g) alte cheltuieli     257,00

2. Cheltuieli de capital: 21.424,00
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Membrii 
cabinetului Boc la  
Miercurea Ciuc

Conform celor stabilite cu liderii lo-
cali la întâlnirea preşedintelui României, 
trei miniştri ai Cabinetului Boc – Vasile 
Blaga, Radu Berceanu şi Monica Iacob-
Ridzi – au efectuat o vizită de lucru la 
Miercurea Ciuc, unde au participat re-
prezentanţii aleşi a comunităţilor locale, 
primarii oraşelor şi preşedinţii judeţelor  
Harghita şi Covasna.

La conferinţa de presă ţinută după dez-
batere ministrul Radu Berceanu a declarat: 
„Dacă Dvs. aţi venit cu proiecte, noi am 
venit cu bani pentru ca cel puţin o parte 
din aceste proiecte (trei metri cubi după 
cuvintele preşedintelui Tamás Sándor) să 
se transforme în realitate.” Conform celor 
declarate de ministrul transporturilor vor 
fi alocate pentru investiţii în infrastructura 
rutieră câte 15 milioane de lei pentru cele 
două judeţe. Berceanu n-a omis să menţi-
oneze că „în nici un caz drumurile din Co-
vasna şi Harghita nu arată mai rău decât 
cele din Dolj”.

Ministrul Tineretului şi Sportului, Mo-
nica Iacob-Ridzi, a anunţat şi ea 11,3 mili-
oane de lei pentru judeţul Harghita. Din 
această sumă va fi finanţat lucrările artifi-
cializării pistei de patinaj viteză din oraş, 
reabilitarea şi reamenajarea mai multor 
vile, centre de agrement şi complexe spor-
tive din judeţ (Izvorul Mureş, Băile Ho-
morod). Ministrul Iacob-Ridzi a subliniat 
că cele două domenii – tineret şi sport – se 

pot dezvolta numai, dacă se îndeplinesc 
două condiţii esenţiale, şi anume descen-
tralizarea şi alocarea de resurse financiare 
suficiente.

Conform celor declarate de ministrul 
Vasile Blaga celor două judeţe se vor alo-
ca anul acesta din bugetul statului câte 25 
de milioane de euro pentru investiţii. Mi-
nistrul dezvoltării a mai promis că toate 
lucrările începute în judeţ vor putea fi fi-
nalizate prin alocarea banilor necesari, în 
plus Ministerul Dezvoltării va finanţa cu 
câte 6 milioane de lei realizarea în fiecare 
judeţ de reţele de apă-canalizare-staţii de 
tratare şi epurare şi va aloca 29 de milioane 

în Harghita pentru construirea a celor 208 
de locuinţe sociale.

Întrebat la finele întrevederii, primarul 
Municipiului Miercurea Ciuc a afirmat, că 
din partea municipiului au fost prezentate 
trei proiecte concrete: modernizarea străzii 
Topliţa,  construirea grădiniţei cu program 
prelungit din zona Morii şi a sălii de sport 
la Liceul de artă „Nagy István”. 

„Am mai discutat despre trei programe, 
finanţarea cărora depinde de guvern, şi 
anume: drumul de ocolire a Municipiului 
Miercurea Ciuc, reabilitarea gării CFR şi 
împrejurimii acestuia şi bazinul de înot 
polo” – a conchis edilul. n

turile tichetelor-cadou pentru personalul 
didac tic din oraş, iar din sumele virate 
către Asociaţia de Sport Ciuc pe anul 
2009 cu titlul de transfer inter-unităţi 
suma de 20 mii lei va fi alocată pe baza 
calendarului competiţional şi a propu-
nerilor de finanţare înaintate Asociaţiei 
Judeţene Sportul Pentru Toţi. n

Consiliul Local a adoptat bugetul 
municipiului pe 2009


