
1

În data de 25 noiembrie Primăria 
Municipiului Miercurea Ciuc a găzduit adu-
narea generală al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Hargita Víz”, al căror 
membrii sunt consiliile locale asociate în 
vederea creării unui furnizor regional de 
servicii de apă.

L-am rugat pe Ráduly Róbert Kálmán, 
preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Hargita Víz”, să ne prezin-
te concluziile adunării.

Interesul a fost mare. Cu excepţia a 
patru primari, toţi membrii cu drepturi depli-
ne au fost prezenţi. De la consiliile locale din 
Vlăhiţa şi Casin au venit ca observatori vice-
primarii, pentru că numai membrii, adică 
primarii au drept de vot. Două localităţi, 
Tuşnad Sat şi Bălan, nu au fost reprezen-
tate. La adunare a fost prezent şi preşe-
dintele Consiliului Judeţean, iar din partea 
municipiul au participat 9 consilieri (Szőke 
Domokos, Antal Attila, Xantus Attila, Sárosi 
Béla, Csucsi Róbert, Péter Szilárd, Magyari 
Zoltán, Komsa Sándor).

La începutul şedinţei am prezentat, în 
calitate de preşedinte al asociaţiei, demersu-
rile făcute până în momentul de faţă pentru 
înregistrarea legală a asociaţiei, respectiv 
situaţia actuală a furnizorului regional de 
servicii de apă, pentru că deja înregistrarea 
a fost efectuată, a fost ales consiliul de con-
ducere, şi de două săptămâni societatea a şi 
început activitatea pentru a obţine statutul de 
furnizor regional.
După acesta, preşedintele consiliului jude-
ţean Borboly Csaba a prezentat faptul că 
judeţul Harghita are alocat din fondul de 
dezvoltare regională peste 90 de milioane de 
euro sumă care poate fi solicitată de asocia-
ţie. De asemenea a menţionat că există loca-
lităţi în zona Ciucului de Sus care încearcă şi 
pe cont propriu obţinerea de fonduri pentru 
construirea unei reţele de canalizare şi staţii 
de epurare comune. Este vorba de localităţile 
Ciceu, Racu şi Siculeni, care au prezentat 
şi ele un proiect pentru construirea reţelei 
comune de canalizare. Preşedintele consiliu-
lui de conducere al societăţii HARVÍZ S.A. 
a prezentat la rândul său situaţia proiectului 
referitoare la extinderea reţelei regionale de 
apă şi canalizare.

Pasul următor şi în acelaşi timp pasul cel 
mai important pentru S.C. HARVÍZ S.A. este 
obţinerea atestatului de furnizor regional de 
servicii de apă şi canalizare. Când credeţi că 
se va realiza acest lucru?

Răspunsul la aceasta întrebare este una 
foarte dificilă, pentru că trebuie să întrunim 
numeroase condiţii, ca să putem obţine acest 
statut. În primul rând trebuie să fondăm 
relaţia juridică dintre asociaţie şi societate, 
trebuie să încheiem un fel de contract de 
acreditare. Procesul acesta a şi fost deja 
demarat, pentru că adunarea generală a apro-
bat o hotărâre prin care consiliile locale 
şi consiliul de conducere a S.C. HARVÍZ 
S.A. au la dispoziţie trei săptămâni pentru a 
elabora condiţiile prin care patrimoniul, acti-
vele, conducerea şi personalul furnizorilor 
de servicii de apă din localităţi va trece în 
administrarea societăţii pe acţiuni.

În afară de acesta mai sunt numeroa-
se prevederi legale, condiţii care trebuie 
îndeplinite pentru a putea deveni furnizor 
regional, de la numărul de prestatori până la 
echipamentul tehnic. Toate acestea presupun 
o pregătire de cel puţin 5-6 luni până când 
vom putea aspira cu şanse la statutul de pre-
stator regional de servicii.

Cu toate acestea ţin să menţionez impor-
tanţa existenţei unui astfel de furnizor regi-
onal, pentru că numai aşa putem solicita 

Anul XIII., Numărul 11., 2008.

Publicaţia Municipiului Miercurea Ciuc

DIN CUPRINS:

CUM PROCEDĂM? 
DESPRE PROCEDURA 

DE REZOLVARE A UNOR 
PROBLEME SPECIFICE 

LEGATE DE ACTIVITATEA 
SERVICIULUI DE 

URBANISM ŞI 
AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

 (pag. 2-3.)

DIN HOTĂRÂRILE 
CONSILIULUI LOCAL 

AL MUNICIPIULUI 
MIERCUREA CIUC

(pag. 2-3.)

INVESTIŢIA DE 
DEZVOLTARE DIN ZONA 
TOPLIŢA SE APROPIE DE 

FINAL
(pag. 4.)

CONCURSUL DE 
ÎMPODOBIRE A POMULUI 

DE CRĂCIUN
(pag. 4.)

NOUTĂŢI DESPRE SOCIETATEA PE ACŢIUNI HARVÍZ S.A.
Prioritatea pe termen scurt al S.C. HARVÍZ S.A. este obţinerea atestatului de 

furnizare a serviciilor de apă şi canalizare

continuare în pagina 4.



MIERCUREA CIUC Nr. 11., 2008.

2

În ediţia trecută a ziarului am publicat două 
înştiinţări, unul legat de reabilitarea termică a 
blocurilor, iar celălalt legat de modificările 
interioare efectuate în apartamentele blocurilor. 
Ambele înştiinţări au fost emise de Serviciul de 
urbanism şi amenajarea teritoriului al Primăriei 
Municipiului Miercurea Ciuc. În continuare vă 
prezentăm cum trebuie să procedaţi dacă vă 
aflaţi într-una dintre situaţiile de mai sus.

Înştiinţarea legată de izolarea termică 
a blocurilor aduce la cunoştinţa locuitorilor 
că realizarea izolării termice a blocurilor 
multietajate poate fi realizată – în conformitate 
cu prevederile hotărârii locale nr. 201/2007 cu 
privire la condiţiile tehnice şi urbanistice 
minime de izolare termică – numai pe baza 
unei autorizaţii de construire.

De asemenea atrage atenţia asupra 
faptului, că lucrările efectuate fără autorizaţie 
în baza prevederilor legii nr. 50/1991, ulterior 
modificată şi completată cu privire la condiţiile 
de construire, sunt considerate infracţiune şi 
sunt pasibile de amendă.

Înştiinţarea atrage atenţia celor interesaţi, 
ca înainte de a se începe astfel de lucrări 
să se adreseze Serviciului de urbanism şi 
amenajarea teritoriului a Primăriei, şi să 
solicite certificatul de urbanism, respectiv 
autorizaţia de construire.

Reprezentantul serviciului de urbanism 
a confirmat faptul, că pentru începerea 
procedurii de izolare a blocurilor este necesară 
acordul unanim în această privinţă al asociaţiei 
de proprietari. Izolarea termică a blocurilor 
poate fi realizată în cadrul programului 
naţional de reabilitare termică, sau asociaţiile 
de proprietari pot opta şi pentru realizarea 
izolării pe cale privată.

Obţinerea autorizaţiei se petrece în 
două etape. Prima se referă la eliberarea 
certificatului de urbanism, pentru care 
reprezentantul asociaţiei de proprietari 
depune o cerere la Serviciul de urbanism 
şi amenajarea teritoriului. Certificatul de 
urbanism informează despre prevederile 
juridice, economice, tehnice, şi are în 
vedere planul urbanistic general al localităţii 

Consiliul Local al Municipiului Miercurea 
Ciuc s-a întrunit în ziua de 28 noiembrie în 
şedinţă ordinară şi a adoptat următoarele 
hotărâri:

Hotărârea nr. 178
pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 
1/2008 privind aprobarea Bugetului de venituri 
şi cheltuieli pe anul 2008, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Hotărârea nr. 179
privind asigurarea contribuţiei municipiului 
Miercurea Ciuc la investiţia „Reabilitarea între-
gului sistem de alimentare cu energie termică a 
municipiului Miercurea-Ciuc, etapa II”

Hotărârea nr. 180
privind modificarea Hotărârii nr. 51/2004 pri-
vind identificarea persoanelor şi familiilor mar-
ginalizate social, stabilirea măsurilor în vederea 
combaterii marginalizării sociale

Hotărârea nr. 181
pentru completarea şi modificarea Hotărârii nr. 
80/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale, precum şi a taxelor speciale în municipiul 
Miercurea Ciuc pentru anul 2009

Hotărârea nr. 182
privind aprobarea modificării Organigramei 
serviciilor publice subordonate şi a Statului de 
funcţii al aparatului de specialitate al primaru-
lui municipiului Miercurea Ciuc şi a serviciilor 
publice subordonate, începând din 1 noiembrie 
2008, respectiv 15 decembrie 2008

Hotărârea nr. 183
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 
159/2007 privind Studiul de Fezabilitate pen-
tru obiectivul de investiţii „REABILITARE 
TERMICĂ A CLĂDIRILOR DE LOCUIT” 
Bloc de locuinţe din str. Sălciei nr. 7 A, B 

Hotărârea nr. 184
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 
160/2007 privind Studiul de Fezabilitate pen-
tru obiectivul de investiţii „REABILITARE 
TERMICĂ A CLĂDIRILOR DE LOCUIT” 
Bloc de locuinţe din str. Sălciei nr. 11 A, B 

Hotărârea nr. 185
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 
161/2007 privind Studiul de Fezabilitate pen-
tru obiectivul de investiţii „REABILITARE 
TERMICĂ A CLĂDIRILOR DE LOCUIT” 
Bloc de locuinţe din str. Sălciei nr. 9 A, B 

Hotărârea nr. 186
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 
162/2007 privind Studiul de Fezabilitate pen-
tru obiectivul de investiţii „REABILITARE 
TERMICĂ A CLĂDIRILOR DE LOCUIT” 
Bloc de locuinţe din str. Sălciei nr. 1 A, B 

Hotărârea nr. 187
pentru aprobarea cheltuielilor legate de proiec-
tul „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI 
ECHIPAREA LICEELOR „MÁRTON ÁRON” 
ŞI „SEGÍTŐ MÁRIA” DIN MIERCUREA 
CIUC”

Hotărârea nr. 188
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pen-
tru investiţia: „Lucrări exterioare la sala de sport 
al Liceului de artă Nagy István” 

Hotărârea nr. 189
privind aprobarea asocierii Municipiului 
Miercurea Ciuc, în calitate de membru fonda-
tor, la Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare 
Microregională „Alcsík” şi aprobarea proiec-
tului actului constitutiv şi a proiectului statu-
tului Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare 
Microregională „Alcsík”

Hotărârea nr. 190
privind asigurarea terenului pentru construirea 
unei staţii de transfer şi al centrului de colec-
tare deşeuri voluminoase în cadrul proiectului 
„Sistem integrat de management al deşeurilor în 
judeţele Harghita şi Covasna”

Hotărârea nr. 191
privind modificarea Cap. III din Hotărârea nr. 
65/2008 privind Regulamentul de organizare şi 
desfăşurare a activităţii de transport în regim de 
taxi pe raza municipiului Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 192
pentru modificarea art. 1 şi 3 ale Hotărârii nr. 
192/2006 privind interzicerea accesului şi cir-
culaţiei săniilor cu motor pe drumurile publice 
situate în Harghita-Băi 

Hotărârea nr. 193
pentru modificarea anexei la Hotărârea nr. 
18/2005 privind numirea reprezentanţilor 
Consiliului local în consiliile de administraţie 
ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat, pe raza administrativ-teritorială a munici-
piului Miercurea Ciuc, cu modificările şi com-
pletările ulterioare

Hotărârea nr. 194
privind aprobarea Regulamentului de exploa-
tare a parcărilor şi zonelor de staţionare cu 
plată, aflate pe domeniul public al municipiului 
Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 195
privind aprobarea Regulamentului de bloca-
re, ridicare, transport, depozitare şi eliberare 
a autovehiculelor staţionate neregulamentar în 
parcările cu plată, a celor abandonate, lăsate pe 
spaţii verzi, precum şi a celor staţionate nere-
gulamentar pe domeniul public din municipiul 
Miercurea Ciuc

DIN HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 
MIERCUREA CIUC

CUM PROCEDĂM? 
– Despre procedura de rezolvare a unor 
probleme specifice legate de activitatea 
Serviciului de urbanism şi amenajarea 

teritoriului – 

continuare în pagina 3.continuare în pagina 3.
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NAŞTERI

Domokos Csongor
Tankó Nóra
Karácson Bernadett
Dascălu Bianca
Vass Eszter
Gábor Előd
Biró Szabolcs
Gothárd Eszter
Bátonyi Bendegúz
Török Éva
Gál Szidónia
Paliştan Raul-Andrei
Csoti Júlia
Pál Dániel
Balog Tihamér-Balázs
Ábrahám Ákos
Maxim Bianca-Maria
Csordás-Lőrincz Benedek
Szentes Eduard
Gál Apor

DECESE

Császár Ferenc-János
Bors Andrei
Karda Rozalia
Szőcs Magdolna
Tyukodi Eva-Ildicou
Tanko Emeric
Burlacu Ioan
Nyika Iuliu
Fülöp István
Patay Mária
Tatar Mária
Varga Ştefan
Kovács Gizella
Csáka Ludovic
Szakács Zoltán
Borcsa Vinţenţiu
Fülöp Árpád
Horváth Mária

Puşcaş Maria
Kevély Árpád-Grigorie
Mester Lia
Papp Carol-Petru
Kászoni Elisabeta
Tamas Jolanda
Gál Iuliana
Tankó Carol

CĂSĂTORII

Váncsa László-Lóránt – Mag Adél-Kinga
Császár István – Petres Tünde-Márta
Benes Szilárd – Elekes Julia
Iordache Adrian – Corduneanu Oana
Lukács László – Müller-Kacsó Márta
Szőcs Albert – Tamás Ibolya
Salamon Zsolt – Tankó Beáta
Lajos Kálmán – Ladó Anna
Borbély Róbert – Veres Katalin

DIN REGISTRUL STĂRII CIVILE
– NOIEMBRIE 2008 – 

continuare din pagina 2. continuare din pagina 2.

Hotărârea nr. 196
privind acceptarea unei donaţii oferite munici-
piului Miercurea Ciuc de către numiţii Kopacz 
Nándor şi Kopacz Ildikó

Hotărârea nr. 197
privind aprobarea concesionării prin licitaţie 
publică a terenului situat în str. Revoluţiei din 
Decembrie fără număr, aflat în domeniul privat 
al municipiului Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 198
privind aprobarea închirierii clădirii Liceului 
Teoretic „Márton Áron”, a Casei de studii şi a 
terenului aferent acesteia, situate în municipiul 
Miercurea Ciuc, str. Márton Áron nr. 80, de la 
Parohia Romano-Catolică nr. 1. Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 199
privind aprobarea închirierii terenului, având 
destinaţia de curte, situat în municipiul Miercurea 
Ciuc, str. Márton Áron nr. 80, de la Parohia 
Romano-Catolică nr. 1. Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 200
privind aprobarea solicitării trecerii din dome-
niul public al statului în domeniul public al 
municipiului Miercurea Ciuc şi în administrarea 
Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc, a 
unor bunuri imobile trecute din patrimoniul S.C. 
EXPLOATAREA MINIERĂ HARGHITA S.A.

Hotărârea nr. 201
privind organizarea referendumului local în 
vederea consultării cetăţenilor din municipiul 
Miercurea Ciuc privind modificarea limitelor 
teritoriale ale judeţului Harghita, conform ini-
ţiativei legislative „Statutul de autonomie al 
Ţinutului Secuiesc”

respective. Certificatul trebuie procurat pentru 
orice autorizaţie de construire. 

Etapa a doua constă în autorizarea 
proiectului realizat în baza prevederilor 
juridice, economice, tehnice de către 
autorităţile de specialitate, adică eliberarea 
autorizaţiei de construire. Solicitantul mai 
are nevoie şi de un certificat energetic, care 
informează despre proprietăţile energetice ale 
locuinţei, respectiv poate da sugestii cu privire 
la modul de reducere al energiei consumate (în 
cazul de faţă prin reabilitare termică). În cazul 
în care asociaţia de proprietari optează pentru 
realizarea izolaţiei termice pe cale privată, 
costul eliberării certificatului energetic va 
fi suportat de solicitant. În cadrul izolărilor 
realizate prin programul naţional de reabilitare 
termică costurile de eliberare al auditului 
energetic sunt suportate de stat.

(Izolarea blocurilor în cadrul programului 
de reabilitare termică şi arhitecturală cuprinde 
izolarea pereţilor, schimbarea uşilor şi a 
geamurilor, izolarea termică a subsolurilor şi a 
acoperişurilor, respectiv reabilitarea faţadelor 
blocurilor. Nota redactorului.)

Înştiinţarea cu privire la modificările 
efectuate în interiorul locuinţelor a adus 
la cunoştinţa locuitorilor din blocuri faptul 
că modificările arhitecturale interioare – 
scoaterea de pereţi, mărirea bucătăriei sau a 

băii, unirea bucătăriei cu camera de zi etc. 
– pot fi realizate numai după procurarea unor 
autorizaţii de construire.

De asemenea înştiinţarea atrage atenţia 
asupra faptului, că lucrările efectuate fără 
autorizaţie în baza prevederilor legii nr. 
50/1991, ulterior modificată şi completată 
cu privire la condiţiile de construire, sunt 
considerate infracţiune şi sunt pasibile de 
amendă.

Serviciul de urbanism şi amenajarea 
teritoriului roagă locuitorii municipiului 
ca înainte de a se începe astfel de lucrări, 
să se adreseze Serviciului de urbanism şi 
amenajarea teritoriului a Primăriei, şi să 
solicite certificatul de urbanism şi autorizaţia 
de construire.

Reprezentantul serviciului ne-a declarat 
că şi în cazul modificărilor interioare este 
necesară procurarea certificatului de urbanism 
şi al autorizaţiei de construire. 

Pentru obţinerea certificatului trebuie 
completat o cerere tip, în care solicitantul 
precizează modificările planificate. Pe 
baza răspunsului primit de la serviciului de 
urbanism, solicitantul va realiza pe cheltuiala 
proprie un proiect static, iar pe baza acestui 
proiect – care va fi prezentat şi serviciului 
de urbanism după obţinerea autorizaţiei de 
construire –, va efectua modificările interioare 
planificate.
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PROGRAMUL DE AUDIENŢĂ AL CONDUCERII 
MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC:

COMUNICAT

INVESTIŢIA DE DEZVOLTARE DIN ZONA 
TOPLIŢA SE APROPIE DE FINAL

CONCURSUL DE ÎMPODOBIRE A POMULUI DE 
CRĂCIUN

Lucrările de canalizare al zonei de nord al municipiului se apropie 
de finalizare, utilităţile necesare pentru lucrările de finalizare fiind 
predate în data de 2 decembrie. Comisia de preluare – compusă din vice-
primarul Szőke Domokos, consilierul local Bíró József, directorul tehnic 
al S.C. Goscom S.A., Páll Árpád, respectiv şeful de serviciu al Biroului 
de investiţii şi achiziţii publice Orbán Rozália – a verificat funcţionarea 
celor două staţii de pompare de pe strada Rét şi de lângă staţia de benzină 
Lukoil, racordate deja la sistemul electric, cu ajutorul cărora apa uzată 
din zona Jigodin va putea ajunge în reţeaua municipiului.

Directorul firmei de execuţie a lucrărilor, Ravasz Sándor a preci-
zat că cele două staţii mici de preluare din apropierea izvorului de apă 
minerală deservesc străzile Rét şi Patak. Lângă staţia de benzină a fost 
amplasată o staţie de preluare dublă, cu două compartimente. Într-una 
dintre ele au fost amplasate trei pompe care asigură transportarea apei 
uzate în reţeaua municipiului. Al doilea compartiment poate fi folosit ca 
şi colector temporar în cazul în care din lipsă de curent electric pompele 
nu vor funcţiona.

Cum este bine cunoscut, în lunile trecute au fost amplasate două con-
ducte principale de canalizare, una pe strada Topliţa, şi una între străzile 
Rét şi Lunca Mare. Conducta a fost racordată la reţeaua de canalizare a 
municipiului. De asemenea a fost realizată şi racordarea străzilor laterale 
la reţeaua cea nouă, urmând ca – după încheierea contractelor individuale 
– S.C. Goscom S.A. să realizeze racordarea locuinţelor la reţea.

Lungimea reţelei de canalizare amplasate în cadrul proiectului 
ajunge la aproape 20 de km, valoare investiţiei fiind în total de circa un 
milion de euro.

Lucrările de canalizare a zonei de nord a municipiului vor fi finali-
zate anul viitor, odată cu racordarea la reţeaua de canalizare a străzilor 
Tanorok, Jókai Mór şi Lázár.

Anul acesta Primăria Municipiului Miercurea Ciuc a organizat pe 
data de 12 decembrie deja tradiţionalul „Concurs de împodobire a pomu-
lui de Crăciun”. Evenimentul a avut loc în faţa magazinului Tulipán, la 
care au participat 11 şcoli generale, cu echipe de câte 10 membrii. 

Echipele au împodobit pomurile de Crăciun puse la dispoziţia lor cu 
podoabe făcute de ei însăşi, principalele criterii ale juriului fiind creati-
vitatea şi spiritul de joacă.

În urma punctelor primite de la juriu, Şcoala Generală Petőfi Sándor 
a terminat pe primul loc, fiind urmat de Şcoala Generală József Attila, şi 
de Liceul de Artă Nagy István. Cotidianele Hargita Népe şi Csíki Hírlap 
au oferit şi câte un premiu special pentru Şcoala Generală József Attila – 
Bulevardul Frăţiei, respectiv Şcolii Generale Xantus János – Subpădure. 
Continuând tradiţia anilor trecuţi însă organizatorii au premiat toţi par-
ticipanţii concursului cu pachete care au conţinut jucării, cărţi şi dulcuri, 
care au fost asigurate de Caritas Alba Iulia – Sucursala Miercurea Ciuc şi 
de Primăria Municipiului Miercurea Ciuc.

Primăria Municipiului Miercurea Ciuc anunţă conducătorii de auto-
vehicule, că începând din data de 20 noiembrie 2008 a fost introdusă 
restricţie de circulaţie temporară pe timp de iarnă pe următoarele străzi 
din municipiu:

strada Joiţa• 
strada Venczel József – între str. Culmei şi str. Márton Áron• 
strada Zsögödi Nagy Imre – drumul de legătură cu str. Braşovului.• 

Rugăm conducătorii auto să respecte regulile de circulaţie aplicabile în 
zonele sus menţionate.

finanţări nerambursabile din fondurile de coeziune şi fondurile 
structurale ale Uniunii Europene.

În data de 16 decembrie a.c. a avut loc următoarea şedinţă 
a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz”. S-a 
dezbătut cererea de aderare la Asociaţie a comunelor Frumoasa 
şi Sâncrăieni, şi a fost adoptată hotărârea în urma căruia şi aceste 
comune au devenit membrii Asociaţiei. 

De asemenea participanţii au semnat protocolul master-pla-
nului privind repartizarea celor 90,2 milioane de euro preconizate 
pentru finanţarea lucrărilor de investiţii în sistemul de distribuţie a 
apei potabile şi canalizare.

Nume: Funcţie: Data: Înscriere:
Ráduly Róbert 

Kálmán Primar Miercuri 
11.00 – 13.00

Biroul de relaţii
cu publicul, nr. 44.

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 
10.00 – 13.00

Audienţa se face numai pe bază de înscriere, cu completarea formularului de 
audienţă, care poate fi obţinută la Biroul relaţii cu publicul şi informaţii pentru 
cetăţeni (parter, cam. 44.). 

Tel.: +40 266 315 123. 

Sponzorii evenimentului au fost: Composesoratul Jigodin-Ciuc şi maga-
zinele Merkur şi Tulipán.

La sfârşitul concursului pomurile împodobite au fost amplasate la cen-
trul social, respectiv în clădirea primăriei.

continuare din pagina 1.

URĂM TUTUROR CITITORILOR ŞI LOCUITORILOR 
URBEI UN CRĂCIUN FERICIT ŞI LA MULŢI ANI! 


