
� Interviu realizat cu
consilierul local Orbán Zsolt
despre activitatea Comisiei
pentru activitãþi ºtiinþifice,
învãþãmânt, culturã ºi oraºe
înfrãþite �

1. Cum aþi prezenta cititorilor
activitatea ºi rolul comisiei de
specialitate?

Municipiul Miercurea Ciuc se
autodefineºte ca centrul cultural ºi
educaþional al regiunii. Având în
vedere acest statut al municipiului,
încercãm sã asigurãm un sprijin cât
mai semnificativ atât instituþiilor
culturale ale municipiului, cât ºi
programelor culturale individuale.
Desigur, aici mã gândesc în primul
rând la subvenþia instituþiilor
publice de culturã ale municipiului
� Teatrul Csíki Játékszín, Ansamb-
lul Naþional Secuiesc Harghita,
Muzeul Secuiesc al Ciucului �, dar
acordãm o atenþie deosebitã ºi spri-
jinirii activitãþilor culturale: mani-
festãri de artã contemporanã, concerte
de muzicã clasicã, editãri de cãrþi.

Datoria membrilor comisiei este
de a decide pe baza unui sistem de
concurs de proiecte bine pusã la
punct proiectele culturale ºi de
tineret, sau sã propunã spre
premiere elevii ºi sportivii �
împreunã cu profesorii lor � care
obþin rezultate deosebite în cadrul
olimpiadelor ºi concursurilor
naþionale ºi internaþionale.

De asemenea avem un rol activ
în pregãtirea evenimentelor din
cadrul Zilelor Municipiului, ºi
participãm ºi la coordonarea
instituþiilor ºcolare municipale.

În afara acestor atribuþii,
comisia mai are numeroase sarcini,
dintre care aº amintii numai câteva:
aprobarea studiilor de realizare
elaborate cu scopul reabilitãrii
instituþiilor ºcolare, deciderea de
amplasare a unor monumente,
alocarea, sau schimbarea denumirii
strãzilor municipiului etc.

2. În perspectiva investiþiilor
realizate în 2007 la ce putem sã ne
aºteptãm în privinþa investiþiilor
vizând instituþiile de învãþãmânt în
2008?

Am amintit deja, cã una dintre
sarcinile importante ale comisiei
este elaborarea programului de
reabilitare a clãdirilor instituþiilor de
învãþãmânt. În aceastã privinþã pot
sã spun, cã anul trecut a fost un
adevãrat succes, pentru cã am
continuat sau iniþiat reabilitarea mai
multor instituþii ºcolare. Pentru o
bunã parte din aceste lucrãri am
reuºit sã obþinem fonduri ºi din
bugetul central. Aici aº aminti
reabilitarea clãdirii principale ºi a
sãlii de sport a Grupului ªcolar
Székely Károly, lucrãrile efectuate
la Colegiul Octavian Goga sau

continuare în pagina 2.
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Viceprimarul Szõke Domokos �
despre lucrãrile de reabilitare cele mai
importante ale anului. 

Odatã cu îmbunãtãþirea vremii, a
început ºi sezonul de reabilitare a drumu-
rilor. În legãturã cu lucrãrile în curs de
realizare: reabilitãri generale, continuarea
lucrãrilor începute anul trecut, respectiv
alte lucrãri, ºi reabilitarea din anul acesta a
trotuarelor, edilul oraºului ne-a declarat cã
deja se lucreazã la reabilitarea generalã a
strãzii Tudor Vladimirescu, care probabil
va fi finalizatã pânã în luna iunie, ºi au
început lucrãrile ºi pe strada Szék. (În
prezent, datoritã lucrãrilor este închisã
circulaþia pe strada Tudor Vladimirescu,
în intersecþia strãzilor Bradului ºi Arsena-
lului. Spitalul Judeþean Miercurea Ciuc ºi
Policlinica este accesibil numai dinspre
strada Arsenalului.)

Viceprimarul a mai afirmat cã vor fi
finalizate ºi lucrãrile la parcarea din faþa
cimitirului din cartierul Spicului, data de
predare a lucrãrilor fiind în cazul acesta 25
mai.

În paralel cu aceste lucrãri, odatã cu
sosirea primãverii, au început ºi lucrãrile
noi de reabilitare a drumurilor, ºi au fost
finalizate ºi lucrãrile de plombare a
gropilor apãrute în timpul iernii pe ºosele.
În curând va fi aplicat un strat nou de
asfalt pe strãzile Arsenalului ºi Dénes
László. Modernizarea trotuarelor pe
porþiunea acesta se va produce numai
dupã terminarea lucrãrilor de reabilitare a
porþiunii strãzii Tudor Vladimirescu dintre
strada Bradului ºi Arsenalului (aici au fost
efectuate lucrãri de dezvoltare a infra-
structurii ºi de canalizare încã din 2007).
De asemenea vor fi asfaltate strãzile
Progresului, Plopilor ºi Sadoveanu. Pe
strãzile Hunyadi János, Inimii, Revoluþiei
din Decembrie, Bulevardul Frãþiei ºi
cartierul Tudor vor fi reamenajate
trotuarele ºi unele alei din Parcul Central
al oraºului. 

Edilul municipiului a precizat cã pânã
la sfârºitul lunii aprilie vor fi reparate ºi
drumurile de legãturã a zonei ªumuleu, ºi
cã vor fi asfaltate ºi porþiunile de drum
aparþinãtoare strãzii Topliþa, unde a fost

deja realizatã sistemul de canalizare,
respectiv strãzile unde au fost sãpate
ºanþurile. De exemplu strãzile Holló,
Lacului, Câmpul Mare.

În legãturã cu zona Jigodin,
viceprimarul a declarat cã vor fi efectuate
lucrãri pe drumurile pavate cu piatrã, ºi cã
va fi asfaltatã ºi strada Jigodin. 

În paralel cu reabilitarea drumurilor,
este efectuatã ºi modernizarea sistemului
de iluminat public a municipiului. Pe
strada Márton Áron au fost deja amplasate
noile stâlpuri de iluminat, ºi s-a început
amplasarea cablurilor � care au compro-
mis pânã acum imaginea de ansamblu al
strãzii � în pãmânt, între trotuar ºi zidurile
exterioare ale clãdirilor strãzii. Din pãcate,
proprietarii cablurilor s-au decis destul de
greoi asupra realizãrii lucrãrilor aferente,
de aceea finalizarea lucrãrilor a luat mai
mult timp decât era de aºteptat. Cu toate
astea, deja s-a început ºi înlãturarea
stâlpurilor de iluminat stradal vechi.

La întrebarea referitoare la ritmul de
amenajare a spaþiilor verzi realizate în
paralel cu investiþiile infrastructurale,
Szõke Domokos a declarat cã în prezent se
lucreazã pe tot teritoriul municipiului la
întreþinerea, lãrgirea spaþiilor verzi, ºi la
plantarea puieþilor de pom. Edilul a mai
afirmat cã în perioada urmãtoare vor fi
plantaþi circa 1000 de puieþi, dar se vor
amenaja ºi noi spaþii verzi prin însã-
mânþare de iarbã. Programul de plantare a
puieþilor a fost finalizat deja pe strada
Zöld Péter ºi în intersecþia cu sens
giratoriu din faþa Palatului Justiþiei. Pe
strada Tudor Vladimirescu � datoritã
lucrãrilor de reabilitare a strãzii �
programul de plantare a puieþilor este încã
în curs de desfãºurare.

În cimitirul nou din cartierul Spicului
vor fi de asemenea plantaþi puieþi, ºi vor fi
montate ºi bãnci. Pe strada Márton Áron
se vor fi continuate plantãrile începute în
urmã cu doi ani, vor fi plantaþi puieþi pe
spaþiile rãmase liber, ºi vor fi schimbate
rãsadurile deja plantate, care au fost
deteriorate între timp. De asemenea se
doreºte ºi plantarea unor puieþi pe strada
Szék.

lucrãrile efectuate la ºcolile gene-
rale Petõfi Sándor ºi József Attila.

Anul acesta dorim sã continuãm
lucrãrile iniþiate, ºi vom avea ºi
câteva evenimente speciale anul
acesta. Dintre acestea cea mai
importantã va fi inaugurarea unei
noi ºcoli în cadrul Zilelor
Municipiului din anul acesta. Astfel
elevii Liceului de Artã Nagy István
vor începe anul ºcolar deja în
clãdirea cea nouã a liceului din str.
P-þa Libertãþii. Vom putea iniþia ºi o
altã lucrare deosebit de importantã.
Dupã cum este bine ºtiut, am ajuns
la un acord pe termen lung cu pro-
prietarul clãdirii Liceului Márton
Áron � parohia Sfânta-Cruce �, ºi
astfel avem în sfârºit posibilitatea sã
începem ºi reabilitarea clãdirii liceu-
lui. Sperãm, cã prin aducerea de fon-
duri europene ºi centrale vom putea
finaliza lucrãrile pânã la aniversarea
centenarã a clãdirii liceului.

Desigur, pe lângã aceste pro-
iecte de mare anvergurã, instituþiile
ºcolare vor fi sprijinite în conti-
nuare prin deja bine cunoscutul
concurs de proiecte pentru reali-
zarea lucrãrilor de reparaþii nece-
sare pânã la începerea noului an
ºcolar.
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Orbán Zsolt, consilier local. 



NAªTERI
Reis-Marques Paulo
Szõgyör Eszter
Tankó-Erdély Bence
Incze Noémi
Cepoi Otilia-Teodora
Nagy Dóra
Gerczuj-Bors Zalán
Dobrean Márk-Richárd
Bálint Imre
Bálint Emilia
Bilibok Péter-Béla
Blága Anna
Tankó Klaudia
Vándor Henrietta
Egyed Tamás
Petres Nóra
Gergely Márton
Kedves Tímea
Borbáth Pál
Boboc Teodor
Simon Krisztina
Mihãilã Beatrix
Busuioc Raluca-Alexandra

Mihály Bence 
Dobos Etelke
Fábián László-Krisztián
Szõcs Zalán
Lajos Anita-Regina
Darvas Ágota
Balla Hunor-Zsolt
Borbély-Veres Norbert
DECESE
Székely Zoltán
Tõkés Elisabeta
Lorincz-Gottschling Adalbert
Péter Felicia
Márton Carolina
Köllõ Elisabeta
Incze Nicolae
Bálint Borbála
Kiss Ernest
Jakab Aron
Becze Mihai
Nistor Ovidiu-Florin
Bakó Márta
Vitos Albert

Orban Malvina
Balla Maria
Nagy Iose
Gáll Iuliu
Barabás Gyula
Biró Francisc
Keresztes Moise
Györffy Emeric
Boghiu Mariea
Balogh Irén
Gheorghiu Eugeniu-Belizar
CÃSÃTORII
Csirák Pál � Bejan Monica-Laura
Karda Attila � Ola Emõke
Ungureanu Corneliu � Varga Kinga 
Fazakas István � Nagy Jolán
Bod Péter � Savuli Stela-Nora
Vass Attila � Soós Ildikó
Máté Csongor � Bartalis Erzsébet
Sárig Tibor � Mikle Nóra-Katalin
Ferencz Attila � Paºcan Mihaela
Majláth Sandu � Ötvös Mária
Fülöp Zoltán � Pál Éva

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc s-a
întrunit în ziua de 28 martie în ºedinþã ordinarã ºi a
adoptat urmãtoarele hotãrâri:

Hotãrârea nr. 34
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii nr. 1/2008

privind aprobarea Bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul
2008 

Hotãrârea nr. 35
privind alocarea sumei de 50.000 lei din Bugetul de

venituri ºi cheltuieli pe anul 2008, necesarã continuãrii
programului de reabilitare termicã a clãdirilor de locuit în
municipiul Miercurea Ciuc

Hotãrârea nr. 36 
privind rezilierea contractelor de concesiune nr.

222/1999 ºi 219/1999 încheiate cu Tulit Ferenc ºi Farkas
Zoltán

Hotãrârea nr. 37 
privind stabilirea nivelului contribuþiei comunitãþii

locale la finanþarea activitãþii de asistenþã socialã a
persoanelor internate în centre de îngrijire ºi asistenþã
socialã

Hotãrârea nr. 38 
privind stabilirea nivelului contribuþiei comunitãþii

locale la finanþarea activitãþii de protecþie a copilului
Hotãrârea nr. 39 
privind aprobarea încheierii unui Contract de

colaborare pe anul 2008 între Municipiul Miercurea Ciuc ºi
Asociaþia RIEHEN în vederea cofinanþãrii cheltuielilor de
funcþionare a �Clubului social cu microcantinã� 

Hotãrârea nr. 40 
privind asigurarea transportului elevilor cu situaþie

socialã defavorizatã, la ªcoala Generalã �XÁNTUS
JÁNOS�, cu mijloacele de transport urban în comun

Hotãrârea nr. 41
privind aprobarea trecerii din domeniul public al

municipiului Miercurea Ciuc în domeniul privat al acestuia
a unor mijloace fixe

Hotãrârea nr. 42 
privind aprobarea scoaterii unui imobil din

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

Hotãrârea nr. 43 
privind aprobarea modificãrii art. 1. al Hotãrârii nr.

222/2007 privind aprobarea modificãrii ºi completãrii
anexei nr. 1 a Contractului de concesiune nr. 2764/1998,
încheiat cu S.C. GOSCOM S.A. 

Hotãrârea nr. 44
privind atribuirea în folosinþã a terenurilor aferente

locuinþelor, în favoarea persoanelor care au cumpãrat
apartamente construite din fondul locativ de stat

Hotãrârea nr. 45
privind aprobarea dãrii în folosinþã gratuitã a terenului

de sport, situat în municipiul Miercurea Ciuc, str.
Stadionului, aflat în domeniul privat al municipiului, în
favoarea Asociaþiei de Sport Ciuc � Csíki Sportegylet

Hotãrârea nr. 46
privind aprobarea modificãrii art. 1. al Hotãrârii nr.

42/1994 privind darea în folosinþã gratuitã, pe durata
existenþei construcþiilor a unei suprafeþe de teren în favoarea
Autoritãþii de Sãnãtate Publicã a Judeþului Harghita

Hotãrârea nr. 47 
privind aprobarea transmiterii în folosinþã gratuitã

Agenþiei Naþionale de Locuinþe a terenului în suprafaþã de
1739 mp, aflat în patrimoniul privat al municipiului, situat
în municipiul Miercurea Ciuc, str. Mikó fãrã numãr, pe
durata construirii obiectivului �Construcþia de locuinþe
pentru tineri, destinat închirierii în mod exclusiv unor tineri
specialiºti din domeniul sãnãtãþii�

Hotãrârea nr. 48
privind aprobarea trecerii din domeniul public al

municipiului Miercurea Ciuc în domeniul privat al acestuia,
a suprafeþei de 7375 mp aflatã în incinta ªtrandului
Patinoar, situatã în municipiul Miercurea Ciuc, str.
Patinoarului nr. 15

Hotãrârea nr. 49 
privind aprobarea transmiterii în folosinþã gratuitã

Companiei Naþionale de Investiþii C. N. I. S.A. a terenului
în suprafaþã de 12.192 mp, aflat în domeniul privat al
municipiului, situat în municipiul Miercurea Ciuc, str.
Patinoarului nr. 15, pe durata construirii obiectivului
�Bazin de înot�

Hotãrârea nr. 50 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia: �LUCRÃRI EXTERIOARE ªI DE ASIGU-
RARE A UTILITÃÞILOR EDILITARE LA LOCUIN-
ÞELE PENTRU TINERET ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE
CARTIERUL ZONA MORII� MIERCUREA CIUC

Hotãrârea nr. 51
privind înfiinþarea Asociaþiei de Dezvoltare �ªuta� �

Fejlesztési Egyesület de Municipiul Miercurea Ciuc cu
Comuna Leliceni

Hotãrârea nr. 52 
privind asocierea Municipiului Miercurea Ciuc cu

autoritãþile publice locale din depresiunea Ciucului în
vederea înfiinþãrii Asociaþiei de dezvoltare intercomunitarã
�HARGITA VÍZ�

Hotãrârea nr. 53 
privind cesiunea contractului de concesiune privind

imobilul situat în Miercurea Ciuc, str. Márton Áron nr. 80,
în vederea cedãrii terenului în suprafaþã de 3.300 mp, în
favoarea Companiei Naþionale de Investiþii C.N.I. S.A.
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Primãria Municipiului Miercurea Ciuc, în colaborare cu Asociaþia de
Sport Ciuc organizeazã pentru prima oarã concursul sportiv pentru elevi
ºi liceeni din municipiu, intitulat Olimpiada Liceenilor 2008. În cadrul
conferinþei de prese din 10 aprilie 2008 primarul municipiului Ráduly
Róbert Kálmán a declarat cã deja de o lunã a început organizarea
evenimentului, ºi cã dupã numeroase consultãri cu profesorii de educaþie
fizicã din municipiu, s-a luat decizia, ca competiþia pentru liceeni sã fie
organizatã în primãvarã, iar competiþia pentru elevii claselor I�VIII. în
toamna anului în curs. Olimpiada liceenilor va cuprinde patru ramuri
sportive, dintre care douã sunt sporturi de echipã (fotbal ºi baschet), iar
celelalte douã sporturi individuale.

În cadrul conferinþei de presã primarul a declarat: �prin aceastã
acþiune se doreºte în primul rând atragerea atenþiei asupra atletismului ºi
ciclismului, pentru cã ciclismul este în plinã dezvoltare în momentul
actual, ºi doresc ca aceastã competiþie sã contribuie ºi la descoperirea
unor sportivi talentaþi din rândul elevilor.� De asemenea, pe baza
rezultatelor, organizatorii vor putea mãsura ºi popularitatea sportului în
rândul liceenilor. Competiþia va avea o duratã de 10 zile, la care sunt
aºteptaþi echipele de câte 104 membrii ale celor opt licee din municipiu.
Fiecare instituþie de învãþãmânt a beneficiat prin Asociaþia de Sport Ciuc
de un sprijin financiar de 3000 lei, pentru achiziþionarea de echipamente
sportive. 

Primarul Ráduly Róbert Kálmán a precizat cã dacã interesul va fi
mare faþã de olimpiadã,  acesta va fi organizat în fiecare an, prin
antrenarea gradatã a mai multor ramuri sportive noi în competiþia iniþialã.

Olimpiada Liceenilor a debutat în ziua de 18 aprilie cu meciuri de
baschet organizate în Sala Sporturilor din municipiu (meciurile
derulându-se între formaþiile Liceului Teoretic Márton Áron ºi Grupul
ªcolar de Construcþii Kós Károly). Sâmbãtã, 19 aprilie evenimentul
principal a fost concursul de ciclism care s-a desfãºurat pe strãzile urbei,
dar tot în aceastã zi s-au organizat ºi meciuri de baschet ºi de fotbal.
Duminica a fost ziua sportului de baschet, participanþii fiind echipele
Liceului de Artã Nagy István, Gimnaziului Segítõ Mária, Grupului
ªcolar Kájoni János, Kós Károly, Székely Károly ºi Venczel József.
Luni, 21 aprilie s-au derulat meciuri de baschet, fotbal ºi etapele
eliminatorii ale unor întreceri de atleticã. În ziua urmãtoare spectatorii au
avut ocazia de a urmãri meciuri de baschet ºi fotbal, dar ºi finalele
întrecerilor de atleticã din zilele precedente, finala disciplinei atletice de
sãriturã în lungime disputându-se în data de 23 aprilie. Joi, 24 aprilie în
Sala Sporturilor din Miercurea Ciuc s-au derulat finalele atletice la
sãritura în lungime pentru fete, dar spectatorii s-au putut delecta ºi cu
meciuri de baschet ºi fotbal. La încheierea ediþiei, în ziua de vineri (25
aprilie) încã mai aºteptam rezultatele de la semifinalele meciurilor de
baschet ºi fotbal din zilele precedente. 

La iniþiativa Ministerului Mediului ºi Dezvoltãrii Durabile pe data
de 19 aprilie 2008 s-a desfãºurat campania 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 important colectarea ºi depozitarea lor în condiþii
corespunzãtoare.

Primãria Municipiului Miercurea Ciuc a anunþat locuitorii,
instituþiile ºi societãþile comerciale din municipiu, cã în data de 19 aprilie
2008 între orele 8-12 în cadrul acestei campanii, se vor putea depune
articolele de uz casnic electrice ºi electronice de care nu mai au nevoie
lângã punctele de colectare a deºeurilor menajere din cartierele de locuit,
în faþa porþii în cazul caselor particulare, sau la poarta de intrare în cazul
instituþiilor ºi a societãþilor comerciale.

Deºeurile adunate cu aceastã ocazie au fost ridicate ºi transportate de
cãtre lucrãtorii companiei de salubrizare S.C. Huron Export Import SRL.
În cadrul acþiunii �Marea Debarasare� în Miercurea Ciuc s-au colectat
15 tone de deºeuri electrice ºi electronice.

În timpul Rusaliilor se interzice activitatea comercialã pe strada
Szék, zona ªumuleu Ciuc

În vederea pregãtirilor pentru sãrbãtoarea Rusaliilor, în urma
consultãrii locuitorilor din zona ªumuleu Ciuc, primarul Municipiului
Miercurea Ciuc a decis urmãtoarele: se interzice activitatea comercialã
pe strada Szék ºi pe strada Kájoni János, precum ºi � conform
reglementãrilor în vigoare din anii precedenþi � în apropierea Bisericii
Franciscane, în strada ªumuleul Mic, respectiv în ºaua dintre ªumuleul
Mic ºi ªumuleul Mare. 

Excepþie de la interdicþia de comercializare conform dispoziþiei
primarului emis cu aceastã ocazie, face zona din faþa Casei Fodor,
precum ºi începutul strãzii ªumuleul Mic (în faþa fostei case de copii),
unde Fundaþia Artera, respectiv Centrul Cultural Judeþean Harghita sunt
autorizate sã organizeze târg de prezentare ºi vânzare a articolelor
artizanale. 

Activitatea comercialã legatã de pelerinajul de rusalii se poate
desfãºura doar pe spaþii private, în curþi din str. Szék, cu acordul
proprietarilor. În acest caz, vânzãtorii care vor sã desfãºoare activitate
comercialã, nu trebuie sã plãteascã taxã pentru ocuparea terenului
public, dar trebuie sã aibã în posesie o autorizaþie comercialã emisã de
cãtre organul competent al Primãriei Municipiului Miercurea Ciuc, pe
baza unei declaraþii în scris, primite din partea proprietarului.

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.

OLIMPIADA LICEENILOR 2008

CAMPANIA NAÞIONALÃ DE COLECTARE A
DEªEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE

ªI ELECTRONICE

ANUNÞ CU PRIVIRE LA SÃRBÃTOAREA
RUSALIILOR
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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.: 0040-266-315.123.


