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Pentru data de 8 iulie anul curent primarul 
municipiului Ráduly Róbert Kálmán a convocat o 
şedinţă extraordinară a consiliului local. 

Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat trei pro-
iecte de hotărâri, convocarea şedinţei fiind motivată 
de edilul municipiului prin importanţa şi urgenţa 
acestora.

Primul proiect de hotărâre se refera la aproba-
rea componenţei comisiilor de specialitate a consi-
liului local, care, prin numirea membrilor comisiilor 
reprezintă garanţia începerii activităţii consiliului.

Astfel componenţa comisiilor de specialitate a 
consiliului local va fi următoarea:

Comisia de studii, prognoze economico-soci-
ale, buget, finanţe, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat: Magyari Zoltán 
– preşedinte, Fülöp Árpád Zoltán – secretar, dr. Bíró 
Dénes József, Bíró József, Csucsi András Róbert, 
Papp Előd şi Xantus Attila membrii.

Comisia pentru administraţia publică loca-
lă, juridică, apărarea ordinii publice, respecta-
rea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor: Komsa 
Sándor – preşedinte, Fülöp Árpád Zoltán – secretar, 
dr. Szabó Soós Klára – membru.

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţă-
mânt, cultură şi oraşe înfrăţite: Orbán Zsolt – pre-
şedinte, Ferencz-Salamon Alpár-László – secretar, 
Antal Attila, Komsa Sándor, Fekete Gyula, Kanabé 
Gabriella şi Szondy Zoltán membrii.

Comisia pentru sănătate, protecţie socială, 
tineret, sport, agrement, turism şi culte: dr. Szabó 
Soós Klára – preşedinte, Péter Szilárd – secretar, 
Antal Attila, dr. Bíró Dénes József, Fekete Gyula, 
Ferencz-Salamon Alpár-László şi Kanabé Gabriella 
membrii.

Comisia pentru servicii publice, comerţ şi 
relaţii cu cetăţenii: Xantus Attila – preşedinte, 
Péter Szilárd – secretar, Bíró József, Sárosi Béla, 
Szikszai László, Szondy Zoltán, şi Szőke Domokos 
membrii. 

Comisia de organizare şi dezvoltare urba-
nistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia 
mediului înconjurător: Sárosi Béla – preşedinte, 
Csucsi Róbert-András – secretar, Magyari Zoltán, 
Orbán Zsolt, Papp Előd, Szikszai László şi Szőke 
Domokos membrii.

Punctul doi al ordinii de zi se refera la porţiunile 
de drumuri naţionale aflate încă sub îngrijirea muni-
cipiului, şi care vor fi predate Companiei Naţionale 
de Autostrăzi şi Drumuri. Importanţa adoptării aces-
tui proiect de hotărâre se datorează faptului că guver-
nul a dat undă verde pentru reabilitarea generală a 
drumului naţional E587 Chichiş–Reghin.

Pe baza Legii nr. 47 din 1997 aprobat de 
guvernul României cu privire la situaţia juridică 
a drumurilor, în ţară există trei tipuri de drumuri: 
naţionale, judeţene şi locale.

Pe baza acestor prevederi, administrarea dru-
murilor naţionale aflate pe teritoriul administra-
tiv a municipiilor aparţine municipiilor. Astfel 
administrarea (întreţinerea, deszăpezirea, curăţarea) 

drumurilor naţionale de pe teritoriul municipiului 
Miercurea Ciuc (de exemplu str. Braşovului, pasa-
rela de trecere de peste calea ferată, str. Harghita, 
str. Rét) a fost finanţată până acum în totalitate din 
bugetul local. În prezent există o posibilitate ca 
aceste porţiuni de drumuri să fie trecute în admi-
nistrarea statului.

Primarul Ráduly Róbert Kálmán a ţinut să 
precizeze, că este nevoie de aprobarea unanimă de 
către consilieri al acestei hotărâri, pentru că numai 
aşa se va putea beneficia şi de reabilitarea generală 
a drumurilor situate pe teritoriul administrativ al 
municipiului. Pasul următor în acest sens va fi 
aprobarea unei hotărâri de către guvern – în baza 
hotărârii consiliului local – prin care preia în admi-
nistrarea sa aceste drumuri. 

Al treilea proiect de hotărâre se referea la 
acordarea unui ajutor de urgenţă din bugetul local, 
în valoare de 5000 lei în favoarea unui nou născut, 
pentru efectuarea unor operaţii urgente. Dată fiind 
urgenţa intervenţiei chirurgicale, consiliul local a 
votat în unanimitate pentru aprobarea acestui pro-
iect de hotărâre. 

În ziua de 4 iulie a fost organizată o conferinţă 
de presă în faţa scării primului bloc (pe strada 
Kőrösi Csoma Sándor nr. 3/C) din municipiu, care 
a solicitat re-racordarea la reţeaua de încălzire cen-
tralizată. La conferinţă au fost prezenţi directorul 
S.C. Goscom S.A., Duda Tihamér, preşedintele 
asociaţiei de proprietari, Horváth Mihály şi repre-
zentanţii presei.

Duda Tihamér a declarat că acest pas este unul 
important în privinţa viitorului serviciului centra-
lizat de furnizare a energiei termice, şi că această 
decizie a locuitorilor blocului este de lăudat, mai 
ales că a fost luată fără presiuni exterioare, în baza 
unor calcule obiective bine gândite.

Preşedintele asociaţiei de proprietari Horváth 
Mihály a vorbit despre faptul că decizia de debranşa-
re a blocului de pe reţeaua de încălzire centralizată a 
fost luată acum opt ani din cauza calităţii necorespun-
zătoare a serviciilor furnizate şi a preţurilor extrem de 
ridicate. S-a luat atunci hotărârea, ca blocul să-şi 
monteze o centrală de încălzire proprie, care a asigu-
rat până în prezent agentul termic locuitorilor.

Referitor la cauzele care au dus la solicitarea 
re-racordării blocului, preşedintele asociaţiei de 
proprietari a menţionat în primul rând creşterea 
exponenţială a preţului gazului, respectiv faptul că 
blocul doreşte să se înscrie în programul de reabi-
litare termică şi arhitecturală a locuinţelor, iar unul 
dintre condiţiile principale de participare la acest 
program este, ca blocul să fie racordat la reţeaua de 
termoficare centralizată.

D-nul Horváth a mai declarat că existenţa 
ambelor sisteme de încălzire (cea proprie şi cea 
centralizată) va asigura locuitorilor blocului posi-
bilitatea să folosească întotdeauna serviciul cel mai 
eficient şi cel mai rentabil.

de adrenalină. Pe platforma de 50 de metrii instalată 
cu acest scop, doritorii îşi pot testa îndrăzneala în 
cadrul unui sport extrem, deosebit de popular în 
lumea largă: bungee-jumpingul. 

Concluzionând: aduc în atenţia fiecărui con-
citadin din Miercurea Ciuc programele diverse ale 
Zilelor Municipiului Miercurea Ciuc 2008, având 
speranţa ca fiecare dintre ei îşi va găsi evenimentul, 
concertul preferat, prin care va avea parte de o peri-
oadă de serbări speciale prin conţinut şi delectare. 
Pe această cale doresc să atrag atenţia şi asupra 
programului Zilelor Municipiului Miercurea Ciuc 
2008 defalcat şi tratat amănunţit în cadrul publicaţi-
ei prezente, Miercurea Ciuc.

urmare din pagina 1.

DESPRE HOTĂRÂRILE 
ŞEDINŢEI 

EXTRAORDINARE
A CONSILIULUI LOCAL

Consiliul Local al Municipiului Miercurea 
Ciuc s-a întrunit în ziua de 20 iunie pentru 
şedinţa de constituire a noului Consiliu Local al 
Municipiului Miercurea Ciuc, iar în ziua de 8 iulie 
în şedinţă extraordinară, şi a adoptat următoarele 
hotărâri:

Hotărârea nr. 111
privind alegerea Comisiei de validare

Hotărârea nr. 112
privind validarea mandatelor consilierilor aleşi 

la alegerile locale din 1 iunie 2008, ce compun 
Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 113
privind constituirea Consiliului Local al 

Municipiului Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 114
privind alegerea preşedintelui de şedinţă a 

Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 115
privind alegerea viceprimarilor 

Hotărârea nr. 116
privind stabilirea domeniilor de activitate a 

comisiilor de specialitate, a denumirii şi numărului 
de membri a acestora, precum şi a numărului de 
locuri ce revine fiecărui grup de consilieri 

Hotărârea nr. 117
privind constituirea comisiilor de specialitate

Hotărârea nr. 118
privind aprobarea modificării art. 1 al Hotărârii 

nr. 142/2006 privind darea unor sectoare din drumul 
naţional aflate în intravilanul municipiului Miercurea 
Ciuc, din administrarea Consiliului Local în adminis-
trarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale S.A.

Hotărârea nr. 119
privind acordarea unui ajutor de urgenţă în 

valoare de 5.000 lei pe seama copilului bolnav Kóréh 
Előd pentru finanţarea tratamentului în străinătate

PRIMUL CAZ DE 
RE-RACORDARE LA 

REŢEAUA DE ÎNCĂLZIRE 
CENTRALIZATĂ 
DIN MUNICIPIUL 

MIERCUREA CIUC

DIN HOTĂRÂRILE 
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NAŞTERI

Rusu Raul
Coşarcă Teodora-Elena
Lajos Brigitta
Borbé Zsófia
Balázs-Bécsi Máté
Czári Mónika
Sárkány Magor
Bodor Bernadett
Fejér Kinga
Busuioc Claudia
Tamás László-Szabolcs
Grosu Dora
Lászlófy Balázs
Tudoran Riana-Maria
Pop Andreea-Valentina
Csiszer Janka-Boróka
Bakó Dávid
Fülöp Zsolt
Gábor Balázs
Brugger Dániel
Brugiafreddo Sara
Szávuly Tamás
Tănase Dorina
Vitos Szende-Gyöngyvér
Suciu Márk-Krisztián
Tamás Vivien

Ambrus Zalán
Széll Csenge

DECESE

Moldovan Ilona-Erzsébet
Koncz Ioan
Tulit Irén
Karacson Zoltan
Imre Géza
Elekes Sandor
Péter Eliza
Bőjte Elisabeta
Csomortani Ladislau
Sebeştin Floarea
Keresztes Clara
Bagoly Iuliana
Lukács Elisabeta
Csizmas Iosif
Orban Eva
Toma Nicolae
Sztoika Magdalena
Szőcs Adalbert
Todor Iuliu
Bakó Sándor
Sándor Pavel

CĂSĂTORII

Balázs István – Prezsmer Katalin
Crenganiş Ionuţ – Sántha Mária
Kóka Andrei – Salamon Magdalena
Kelemen Tibor – Tamás Júlia
Korodi Attila – Bartalis Beáta
Kedves Szabolcs – Nagy Mária
Sandu Vicenţiu-Cristian – Héjja Adél
Kulcsar Sándor-Levente – Parasca Mădălina
Vaideş Sorin – Rusu Magdalena
Salló Zsolt – Adorján Teréz
Marques Paulo-Rodrigo-Reis – Gergely Anna
Gegő Mihály – Petres Annamária
Mikk Róbert – Lőrinc Hajnal
Kovásznai Sándor – Lőrincz Ágnes
Domokos Szilárd – Csioban Tünde
Lázár Levente – Bálint Márta
Bátonyi Attila – Tőke Emőke
Karácsony Csaba – Kővecsi Ana-Maria
Szántó Jenő – Márton Melinda
Bodor Emeric-Petru – Lupean Diana
Moldovan Zsolt – Gârbea Mária
Ghibilic Gheorghiţă – Balázs Mónika
Oláh Sándor – Bányász Mónika
Miklós Ervin – Vass Szende-Renáta
Buzás László-Antal – Katona Anna

DIN REGISTRUL STĂRII CIVILE
– IUNIE 2008 –

Pe data de 17 iulie a avut loc recepţia finală la terminarea lucrărilor la blocul 
din str. Sălciei nr. 2, cel de-al doilea bloc – după blocul de pe strada Cântarului nr. 2. 
– din municipiu, la care au fost efectuate lucrări de reabilitare termică şi arhitectura-
lă. Costul total al lucrărilor de pe strada Sălciei nr. 2 a fost de 764 646 lei.

Reabilitarea termică cuprindea izolarea termică a zidurilor, schimbarea uşilor 
şi a geamurilor, izolarea termică a pivniţei şi a podului, respectiv reabilitarea arhi-
tecturală a faţadei blocului.

La predarea lucrărilor a fost prezent şi primarul Ráduly Róbert Kálmán, care 
a amintit faptul că este vorba despre reabilitarea termică a unui bloc construit la 
începutul anilor optzeci al secolului trecut, şi şi-a manifestat bucuria asupra faptului 
că municipiul Miercurea Ciuc este partenerul cel mai important al guvernului din 
Ţinutul Secuiesc, partener care a răspuns în mod prompt, operativ posibilităţilor 
oferite de acest program naţional.

Datorită acestor lucrări de reabilitare realizate, respectiv a lucrărilor care sunt 
în curs de realizare în strada Sălciei, în curând municipiul se poate mândri cu un 
cartier frumos şi modern.

Întrebat în legătură cu lucrările efectuate, preşedintele asociaţiei de proprietari 
Szakács Gyula ne-a declarat că deşi iniţial au vrut să realizeze şi schimbarea totală 
a ţevilor şi conductelor vechi, la final proprietarii au căzut de acord să fie realizate 
numai lucrările propriu-zise de izolare şi schimbare a uşilor şi geamurilor. 

Preşedintele a mai declarat că a fost realizată izolarea pereţilor exteriori, a sub-
solului şi a podului, şi că izolarea a fost efectuată cu polistiren de 10 cm grosime. În 
afară de schimbarea geamurilor au fost schimbate şi uşile de intrare a scărilor, şi au 
fost uniform termoizolate şi terasele blocului.

Întrebat în legătură cu costurile aferente familiilor, preşedintele asociaţiei de 
proprietari a afirmat că în cazul apartamentelor cu două camere, unde nu a fost 
necesar schimbarea geamurilor suma plătibilă a fost de 2700 lei, iar în cazul unui 
apartament de trei camere, unde a fost necesar şi schimbarea geamurilor, această 
sumă a fost de 5.300–5.400 lei.

S-A FINALIZAT REABILITAREA 
TERMICĂ LA AL DOILEA BLOC

DIN MUNICIPIU
După cum am semnalat deja în ediţia din luna iulie a publicaţiei, 

investiţiile infrastructurale din acest an au cuprins şi modernizarea cimi-
tirul nou din cartierul Spicului. În cadrul lucrărilor au fost plantaţi puieţi, 
amplasate bănci şi coşuri de gunoi, au fost instalate conducte de apă, 
montate robinete de apă, şi amenajate alei pentru facilitarea accesului în 
cimitir.

În noul cimitir din cartierul Spicului au fost plantaţi 974 de copaci şi 
arbuşti, au fost instalate 54 de bănci, 17 tomberoane de gunoi, 6 cişmele. 
Au fost amenajate 4800 de metrii cub de alei cu pietriş şi 2000 de metrii 
cub de alei pavate. Parcarea din faţa noului cimitir poate găzdui 36 de 
autoturisme. Totalul costurilor de execuţie a fost: 1.053.000 lei.

Predarea acestor lucrări a fost efectuată în data de 9 iulie de către 
comisia de preluare din care a făcut parte şi viceprimarul Szőke Domokos, 
respectiv reprezentanţii biroului de investiţii şi achiziţii publice. 

În cadrul predării-preluării lucrărilor cei prezenţi au verificat calitatea 
şi funcţionalitatea lucrărilor efectuate, specificate în contract, şi au făcut 
propuneri către serviciul de administrare al cimitirului cu privire la lucră-
rile de întreţinere a cimitirului. 

Program de acces în incinta cimitirului: 
Pentru autoturisme de 3,5 tone numai pe aleea pavată: 
Luni – Vineri: 7.30 – 15.30
Sâmbătă – Duminică: închis
Pentru vizitatori:
Zilnic între orele: 7.30 – 20.00; de la 1 martie, până la 31 octombrie, 

şi între orele 7.30 – 17.00; de la 1 noiembrie, până la 28 februarie.

MODERNIZAREA
CIMITIRULUI DIN CARTIERUL 

SPICULUI
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ZILELE MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC 2008 – PROGRAM
Ora Eveniment Loc de desfăşurare

JOI, 31 iulie
18.00 Dezvelirea plăcii comemorative Dr. Pál Gábor Consulatul General al Republicii Ungare din 

Miercurea Ciuc
19.00 Concertul Orchestrei de Cameră Ciuc Biserica Sf. Augustin

VINERI, 1 august
10.00 Deschiderea expoziţiei şi târgului artiştilor populari Parcul central
15.00
15.30
18.00
19.00

Deschiderea expoziţiei: „Miercurea Ciuc – oraşul de odinioară”
Deschiderea expoziţiei: „Neves Csíkiak”
Concertul „Trio Tárogató”
Concertul formaţiei DN 1 – jazz (RO)

Cetatea Mikó

16.00 Teatru de păpuşi – Keljfeljancsi Komédiás Kompánia Parcul Central
17.00 Real Dance – dans sportiv Parcul Central
18.00 Kangoo Parcul Central
16.00 Festivalul de ritm şi percuţie – DOB-BAN

Workshop, Prezent, Szabó Lóránt – Hompoth Arthur, Trio RA, Trio Olamar
Teatrul Csíki Játékszín

16.30 Defilare pe străzile oraşului cu formaţia de majorete Mistral şi spectacolul fanfarei din 
Mădăraş

P-ţa Libertăţii şi străzile oraşului

17.30 Arborarea drapelului municipiului Piaţa din faţa Teatrului Csíki Játékszín
18.00 Festivitatea de inaugurare a noii clădiri a Liceului de Artă „Nagy István”  P-ţa Libertăţii

19.30
21.00

Concerte:
Desperado (RO)
Formaţia BULLDÓZER şi BENKŐ LÁSZLÓ (HU)

P-ţa Libertăţii, scena mare

SÂMBĂTĂ, 2 august
9.00 Competiţii de tenis cu piciorul Stadionul municipal
9.00 FESTIVALUL CARTOFULUI Parcul Central
9.00 Concurs de automodelism B-ul Timişoarei 

10.00 Programe pentru copii – Talentum Parcul Central
10.00 Expoziţia „Prisma Fotóklub” Parcul Central
16.00 Spectacol pentru copii – Keljfeljancsi Komédiás Kompánia Parcul Central
17.00 Orchestra „Énekszó Baráti Kör” din Tiszaújváros (HU) P-ţa Libertăţii, scena mare
18.00 Concertul Jóni Gyula şi invitaţii săi P-ţa Libertăţii, scena mare
20.00 Spectacolul Ansamblului Naţional Secuiesc Harghita P-ţa Libertăţii, scena mare
21.30 Taraful de ţigani din Szászcsávás P-ţa Libertăţii, scena mare

16.00 Festivalul de ritm şi percuţie – DOB-BAN
Workshop, „Győri Ütőegyüttes”, Horváth Kornél–Lukács Miklós

Teatrul Csíki Játékszín

18.00
20.00

Concerte: 
Duo HARRY TAVITIAN şi CSEREY CSABA (RO)
BENKŐ LÁSZLÓ (formaţia OMEGA) şi JANKAI BÉLA (HU)

Cetatea Mikó

DUMINICĂ, 3 august
9.00 SUPERMARATONUL SECUIESC APEMIN TUşNAD Start: P-ţa Libertăţii

15.00 SUPERMARATONUL SECUIESC APEMIN TUşNAD – festivitate de premiere P-ţa Libertăţii, scena mare
14.00 Programe pentru copii Cetatea Mikó
15.30 Prezentarea şi gustarea vinurilor alese Parcul Central
16.00 Spectacolul formaţiei de majorete Mistral din Kisvárda P-ţa Libertăţii, scena mare
17.00 Premierea elevilor şi a sportivilor cu rezultate excepţionale P-ţa Libertăţii, scena mare

18.00
19.00
21.00

Concerte:
Formaţia Defender (RO)  
TAKÁCS TAMÁS DIRTY BLUES BAND  (HU) 
Formaţia PA DÖ DŐ (HU) 

P-ţa Libertăţii, scena mare

19.00 Spectacol de studio Teatrul Csíki Játékszín / Sala Hunyadi László
19.00 Lansare de carte: Kristó Tibor Cetatea Mikó
20.30 Spectacolul Teatrului Csíki Játékszín: La Mancha lovagja Cetatea Mikó
23.00 FOC DE ARTIFICII
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