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de aşteptat şi finalizarea lucrărilor de 
pe strada Arsenalului. Sunt în curs 
de desfăşurare lucrări de reabilitare 
pe străzile Jigodin, Liviu Rebreanu 
(tronsonul I.) şi Mihail Sadoveanu 
(tronsonul I., partea de lângă Parcul 
Central). Termenul de predare în cazul 
lucrărilor de pe strada Jigodin este la 
sfârşitul lunii iulie, iar în cazul străzii 
Mihail Sadoveanu şi Liviu Rebreanu 
începutul lunii august.

Legat de programul de reabilitare 
a trotuarelor, aleilor şi a scărilor, am 
aflat că în afară de lucrările efectuate 
în luna aprilie (străzile Hunyadi János 
şi Revoluţiei din Decembrie, respectiv 
cele care au vizat repararea scării din 
cartierul Spicului), lucrările cele mai 
importante se derulează pe strada 
Inimii şi în Parcul Central. Termenul 
de predare a acestor lucrări este de 
asemenea la începutul lunii august.

Pe strada Márton Áron au 
fost finalizate lucrările care, din 
cauza furnizorilor de servicii de 
telecomunicaţii, respectiv de energie 
electrică, au durat în jur de jumătate de 
an, şi în cadrul cărora au fost schimbate 
stâlpii vechi de electricitate cu stâlpi noi, 
iar cablurile care atârnau pe acestea au 
fost amplasate în pământ. De asemenea 
în zona aceasta va fi refăcută şi pavajul 
care acoperă trotuarul.

În decursul a câtorva zile vor fi 
predate şi lucrările efectuate la noul 
cimitir din cartierul Spicului. Lucrările 
au cuprins amenajarea şi modernizarea 
parcării, plantarea de copaci, instalarea 
băncilor, a coşurilor de gunoi, 
instalarea robinetelor de apă, precum şi 
amenajarea aleilor. 

În încheiere viceprimarul Szőke 
Domokos a declarat că din cauza acestor 
lucrări de dezvoltare infrastructurală 
locuitorii municipiului pot aştepta 
închideri parţiale sau totale de circulaţie, 
sau restricţionări în ceea ce priveşte 
circulaţia, şi a cerut înţelegere în acest 
sens din partea conducătorilor auto, 
respectiv a pietonilor.

urmare din pagina 1.

ALIMENTAREA CU PELEŢI CONTRA ALIMENTĂRII 
CU GAZE, SAU AMBELE SOLUŢII?

– interviu redactat cu domnul Duda Tihamér,
director S.C. Goscom S.A. –

1. La centrala termică din cartierul 
Morii, reabilitată recent, vor funcţiona 
cazane pe peleţi şi pe gaze. Teoretic cu ce 
randament vor funcţiona noile instalaţii ?

În urma probelor tehnologice şi în baza 
măsurătorilor efectuate se poate constata 
că lucrările de modernizare sunt foarte 
eficiente, cazanele nou instalate pe peleţi 
şi pe gaze corespund normelor europene 
şi vor aduce schimbări pozitive în calitatea 
serviciilor. Cazanele instalate sunt automate, 
funcţionarea lor poate fi monitorizată, cu 
posibilitate de telecomandă de la dispeceratul 
central.

Această centrală cu aspect exterior 
şi interior reînnoit va servi drept model 
pentru reabilitarea celorlalte centrale din 
municipiu. 

2. Lucrările de modernizare şi utilizarea 
combustibilului regenerabil vor avea efect 
pozitiv asupra buzunarului utilizatorului ?

Modernizările se realizează cu scopul 
îmbunătăţirii calităţii prestaţiei, pentru 
asigurarea unui grad ridicat de siguranţă 
în funcţionare, dar bineînţeles nici latura 
economică nu este de neglijat. Prin creşterea 
randamentului şi eliminarea pierderilor, va 
scădea consumul specific de combustibil, 
care ar putea influenţa pozitiv preţul de 
producere a energiei termice, preţ care are 
în componenţă şi alte elemente de cost în 

creştere permanentă (combustibil, energie 
electrică etc.). 

Beneficiarul tuturor lucrărilor de 
reabilitare va fi utilizatorul, care va putea 
constata schimbările pozitive în calitatea 
prestaţiilor, mai ales la apa caldă de 
consum.

3. Care este programul lucrărilor de 
modernizare la centralele termice? Care 
sunt cartierele afectate şi ce fel de cazane 
vor fi instalate în viitor? 

În concordanţă cu strategia locală apro
bată, în anul în curs se vor finaliza lucrările de 
revitalizare la centralele termice din cartierul 
Patinoar, Eroilor şi la cel de lângă Stadion. 
Acestea vor fi modernizate integral şi se va 
introduce utilizarea peleţilor cu menţinerea 
unor capacităţi pe gaze. Cazanele noi vor fi 
automate, cu posibilitate de monitorizare şi 
telecomandă a funcţionării. Cu scopul efi
cientizării furnizării energiei termice se va 
realiza interconectarea centralelor termice, 
paralel cu promovarea în continuare a 
utilizării surselor alternative de combustibil 
(peleţi) şi până la sfârşitul anului 2009 
se preconizează încheierea procesului de 
schimbare a reţelei de distribuţie.

Efortul Consiliului Local pentru 
asigurarea cofinanţării lucrărilor cuprinse în 
programul „Termoficare 2006–2015 căldură 

Centrala termică pe bază de peleţi din cartierul Morii. * Foto: Ady András

continuare în pagina 3.
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NAŞTERI
FerenczSalamon Panna
Budai Henrietta
Esztány AnnaMária
Dobondi Attila
Tankó Norbert
Tankó Szilveszter
Petrică ElenaAriana
László Edvárd
Jakab Tímea
Domokos Tamás
Vîlcu DariaCristina
Bodor Zsuzsa
Virág Anita
Sorbán András
Szőcs Márton
Raáb Zoltán
Koka SzilárdHunor
Mezei Hunor
Gábor Szidónia
Bencze Nóra
Petrea Krisztina
Moldovan Simona
CochiorTamaş LarisaMartina
Leac –
Colceriu Cristian
Fodor Kristóf
Fari Roland
Tankó Kinga
Moldovan Sándor

BalázsSzabó Soma
TodorIszlai Panna
Bálint András
Ötvös Lehel
Bálint Zalán

DECESE
Tompos Sándor
Chevereşanu ElviraIrma
Piros Elisabeta
Sipos Elisabeta
Nagy Gizela
Salamon Juliana
Salló Erzsébet
Orban Floara
Simon Bertalan
Holló BrigittaHermine
Bőjte Emeric
Szőcs Anna
Lázár Mária
Szentes Ida
Péter Margareta
Máthé Fülöp
Gergely Iuliana
Faragó Olga
András Magdolna

CĂSĂTORII
Szabó Attila – Bálint Brigitta
Suciu Róbert – Soós Irma

Leac Barna – Csercse EnikőEtelka
Majlát Dénes – Gábor Zsuzsanna
Kacsó Dénes – Biscontini CeciliaÁgnes
Nagy Mihály – Csutak MáriaMagdolna
Andrási Zsolt – Darvas Boglárka
Deak Norbert – Antal MelindaErika
Lőrincz Romeo – Simon Ildikó
Molnár Attila – György AnnaMária
Ferenczi Csaba – Burján Csilla
Ábrahám LehelAntal – Opra Erzsébet
Magyari Zoltán – Dániel Eszter
SzekeresCsíki Levente – Farkas Kinga
Márdirosz Barnabás – FerenczSalamon 
AjkaKlára
Botazatu Marian – Oltean Cristina
Pecilă AnduMircea – Suciu AlinaCodruţa
Hochbauer Zsolt – Galaczi Boróka
Vatamanu Constantin – Damian Elena
Papară Daniel – Koncsag EdithMaria
Karacson Péter – Csata AngellaRozália
Baricz Ferenc – Csilip Katalin
Antal Zsolt – Szőcs Ildikó
Diaconovici Ovidiu – Gergely Erika
Keresztes Tamás – Todoran Izabella
Benedic Petru – Hagineagu Giorgiana
Bíró Attila – Bakó Zita
Andrăşoae Aurelian – Anghel Mariana

DIN REGISTRUL STĂRII CIVILE
– MAI 2008 –

şi confort” este considerabil, şi face parte 
din procesul de menţinere a utilizatorilor 
racordaţi la sistemul centralizat de energie 
termică.

4. Sunt programate lucrări de revitalizare 
prin introducerea unor noi soluţii tehnico-
economice eficiente şi la centralele cu 
funcţionare pe gaze?

Toate centralele din municipiu vor fi 
modernizate, indiferent de combustibilul 
utilizat. Furnizarea energiei termice în sistem 
centralizat şi utilizarea combustibililor 
regenerabili este în ascensiune în toată 
Europa, acestea fiind agreate şi promovate 
şi în municipiul nostru. 

Reabilitările în curs, au ca scop ca preţul 
energiei termice să fie competitiv, preţ care 
va depinde în mare măsură de tehnologia 
aplicată, de posibilitatea introducerii 
cogenerării (preconizat a se realiza în 
cartierul Tudor 3.) şi de numărul utilizatorilor 
conectaţi la sistemul centralizat.

urmare din pagina 2.

GHID DE FINANŢARE
Noul manual al Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, 

Comerţului, Turismului şi Activităţilor Libere
În perioada de după revoluţie a început 

şi în România, ca şi în celelalte foste ţări 
comuniste, procesul de trecere de la econo
mia centralizată la economia de piaţă. O 
consecinţă naturală al acestui proces a fost 
trecerea marilor întreprinderi din monopolul 
statului în sistemul economiei de piaţă bazată 
pe proprietatea privată, respectiv apariţia pe 
piaţă a întreprinderilor mici şi mijlocii.

După aderarea României la Uniunea 
Europeană sectorul privat a fost nevoit să 
se confrunte cu provocări noi: solicitarea 
şi obţinerea finanţărilor, surselor puse la 
dispoziţie din fondurile UE.

Ghidul de finanţare publicată de Minis
terul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comer
ţului, Turismului şi Activităţilor Libere are 
menirea de a oferi informaţii întreprinderilor 
mici şi mijlocii cu privire la descoperirea şi 
utilizarea oportunităţilor legate de investiţii şi 
dezvoltări (echipament tehnic, instalaţii, dez

voltări care corespund prevederilor Uniunii 
cu privire la calitate, respectiv protejarea 
mediului).

Manualul conţine toate posibilităţile de 
finanţare elaborate pentru întreprinderile mici 
şi mijlocii: fondurile structurale, finanţări 
guvernamentale, finanţare prin programul 
PHARE, finanţare din fondurile de garanţie, 
respectiv microfinanţări.

Ghidul poate fi consultat şi accesat pe 
pagina de internet a Ministerului la adresa: 
http://animmc.ro/imm/acces_finantare/
ghidul_surselor_finantare_2007/

Alte informaţii: Ministerul Întrep
rinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului, 
Turismului şi Activităţilor Libere, str. 
Poteraşi 11., sect. 4, Bucureşti. Telefon: 021-
3352620/3352632, Fax: 021-3361843. Web: 
www.mimmctpl.ro, sau www.mimmc.ro
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Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc 
s-a întrunit în ziua de 30 mai în şedinţă ordinară şi a 
adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 79
pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 1/2008 pri

vind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 
Hotărârea nr.80
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum 

şi a taxelor speciale în municipiul Miercurea Ciuc pentru 
anul 2009

Hotărârea nr. 81
privind înfiinţarea Unităţii municipale de monitorizare 

a serviciilor comunitare de utilităţi publice
Hotărârea nr. 82
privind aprobarea modificării Statului de funcţii 

al aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Miercurea Ciuc, începând cu data de 1 iunie 2008

Hotărârea nr. 83
privind acordarea Avizului consultativ pentru numirea 

candidaţilor care au câştigat concursul în funcţia de director 
din unele unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 84
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 

investiţia: „AMENAJARE LOCURI DE PARCARE 
ÎN STR. AVÂNTULUI ŞI STR. NARCISELOR DIN 
MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC” 

Hotărârea nr. 85
privind modificarea Hotărârii nr. 107/2007 privind 

aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia: 
„REABILITAREA REŢELEI DE APĂ POTABILĂ ÎN 
ALEEA COPIILOR”

Hotărârea nr. 86
pentru modificarea Hotărârii nr. 106/2007 privind 

aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia: 
„REABILITAREA REŢELEI DE APĂ POTABILĂ ÎN 
STR. LELICENI ŞI STRĂZILE ADIACENTE”

Hotărârea nr. 87
privind modificarea Hotărârii nr. 90/2007 privind 

aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia: 
„EXTINDEREA REŢELEI DE APĂ POTABILĂ – ZONA 
SUBPĂDURE”

Hotărârea nr. 88
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 

investiţia: „EXTINDEREA REŢELEI DE APĂ POTABILĂ 
ÎN STR. FABRICII DIN MUNICIPIUL MIERCUREA 
CIUC” 

Hotărârea nr. 89
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL 

,,STRADA CSIBA F.N.” 
Hotărârea nr. 90
privind aprobarea includerii suprafeţei de 58.319 mp 

teren extravilan, în intravilanul municipiului Miercurea 
Ciuc, în scopul elaborării PLANULUI URBANISTIC 
ZONAL  „ZONA STRADA ZORILOR”

Hotărârea nr. 91
privind aprobarea modificării şi completării 

PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ,,LICEUL DE 
ARTĂ”, pe Pţa Libertăţii f.n. din municipiul Miercurea 
Ciuc 

Hotărârea nr. 92
privind propunerea pentru constituirea dreptului de 

proprietate asupra terenurilor intravilane, persoanelor 
îndreptăţite conform art. 36 din Legea nr. 18/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 93
privind aprobarea dezmembrării unui teren, aflat în 

domeniul privat al municipiului Miercurea Ciuc, situat în 
localitatea componentă HarghitaBăi 

Hotărârea nr. 94
privind aprobarea dezmembrării unui teren, aflat în 

domeniul privat al municipiului Miercurea Ciuc, situat în 
localitatea componentă HarghitaBăi 

Hotărârea nr. 95
privind acceptarea unei donaţii oferite municipiului 

Miercurea Ciuc de către numiţii Ferencz Tiberius şi Ferencz 
GhizelaSteluţa

Hotărârea nr. 96
privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei 

Naţionale de Investiţii C.N.I. S.A. până la realizarea 
obiectivului ,,Sală de sport”, a terenului, în suprafaţă 
de 3.300 mp, aflat în domeniul privat al municipiului 
Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 97
privind aprobarea Studiului de fezabilitate reactualizat 

– unic – pentru investiţia: „Reabilitarea întregului sistem 
de alimentare cu energie termică în municipiul Miercurea 
Ciuc”

Hotărârea nr. 98
privind propunerea aprobării indicatorilor tehnico

economici cuprinse în documentaţiile de avizare a lucrărilor 
de intervenţie la reabilitarea termică a blocului de locuinţe 
din str. Sălciei nr. 3

Hotărârea nr. 99
privind propunerea aprobării indicatorilor tehnico

economici cuprinse în documentaţiile de avizare a lucrărilor 
de intervenţie la reabilitarea termică blocului de locuinţe 
din str. Sălciei nr. 5

Hotărârea nr. 100
privind propunerea aprobării indicatorilor tehnico

economici cuprinse în documentaţiile de avizare a lucrărilor 
de intervenţie la reabilitarea termică a blocului de locuinţe 
din str. Narciselor nr. 1 

Hotărârea nr.101
privind propunerea aprobării indicatorilor tehnico

economici cuprinse în documentaţiile de avizare a lucrărilor 
de intervenţie la reabilitarea termică a blocului de locuinţe 
din str. Revoluţia din Decembrie nr. 13

Hotărârea nr. 102
privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici 

cuprinse în documentaţiile de avizare a lucrărilor de 
intervenţie la reabilitarea termică a blocului de locuinţe din 
str. Kőrösi Csoma Sándor nr. 3 

Hotărârea nr. 103
privind propunerea aprobării indicatorilor tehnico

economici cuprinse în documentaţiile de avizare a lucrărilor 
de intervenţie la reabilitarea termică a blocului de locuinţe 
din str. Narciselor nr. 2 

Hotărârea nr. 104
privind propunerea aprobării indicatorilor tehnico

economici cuprinse în documentaţiile de avizare a lucrărilor 
de intervenţie la reabilitarea termică a blocului de locuinţe 
din str. Kőrösi Csoma Sándor nr. 6

Hotărârea nr. 105
privind revocarea Hotărârii nr. 47/2008 a Consiliului 

Local Municipal Miercurea Ciuc
Hotărârea nr. 106
privind concesionarea fără licitaţie publică a terenului 

în suprafaţă de 49 mp aferent spaţiului comercial situat în 
Miercurea Ciuc str. Gál Sándor nr. 7

Hotărârea nr. 107
privind acceptarea unei donaţii oferite municipiului 

Miercurea Ciuc de către numita Veress Réka
Hotărârea nr. 108
privind concesionarea, fără licitaţie publică, a unui 

teren situat în localitatea componentă HarghitaBăi f.n., în 
favoarea Consiliului Judeţean Harghita, în scopul realizării 
unei Baze de Salvamont

Hotărârea nr. 109
privind alocarea unor sume din Bugetul de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2008 în vederea serbării Zilei Copilului
Hotărârea nr. 110
privind încetarea mandatului de consilier al doamnei 

Lőrincz Csilla

DIN HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL
AL MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC

Editor: Municipiul Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 1, cod 530110., tel.: 0266315120,
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Miercurea Ciuc, 2007. Echipa de redacţie: Ady András, Cseke Gábor, FeketeKászoni Rita, Prigye Kinga, Sándor Elemér.
Tipar: Alutus S.A.

MIERCUREA CIUC A 
FOST GAZDA DELEGAŢIEI 

ORAŞULUI ÎNFRĂŢIT RIEHEN

Pe şase iunie primarul Ráduly Róbert Kálmán şi 
viceprimarii Antal Attila şi Szőke Domokos au primit 
la sediul Primăriei delegaţia oraşului elveţian înfrăţit 
Riehen. Scopul întâlnirii a fost prezentarea noilor 
colegi din Riehen însărcinaţi cu menţinerea bunelor 
relaţii de frăţie dintre cele două oraşe, respectiv 
înştiinţarea reciprocă despre dezvoltarea proiectelor 
comune.

Edilul oraşului la salutat ca pe un ciucan adevărat 
pe domnul Rolf Kunz, membru al delegaţiei, implicat 
în susţinerea acestei relaţii de frăţie de 18 ani. 
La conferinţa de presă au fost prezenţi din partea 
oraşului înfrăţit: şeful de birou Rolf Kunz, consilierul 
Michael Martig şi şeful de birou Anna Bertsch. Din 
partea Fundaţiei Riehen din Miercurea Ciuc au fost 
prezenţi Kedves Zsuzsanna, Fábián Ibolya şi Borbáth 
Erzsébet.

După revoluţie sa deschis drumul şi pentru 
consiliile locale ale oraşelor din Ardeal să dezvolte 
relaţii economicoculturale cu localităţi din alte ţări. 
În afară de obişnuita bună relaţie protocolară – în 
cazul oraşului Riehen – această înfrăţire a celor două 
localităţi a avut şi rezultate concrete, deosebit de 
pozitive, ca centrul de zi pentru vârstnici, administrat 
de către Asociaţia Riehen din Miercurea Ciuc, sau 
Şcoala de Pădure din Potiond, investiţie, care asigură 
condiţii de calitate pentru organizarea de şcoli de 
pădure, găzduirea grupurilor de copii sosite din oraşele 
înfrăţite în cadrul programului de tabere reciproce, 
sau pentru organizarea unor tabere tematice – de 
cunoaştere a naturii, de folclor, de creaţie etc. Proiectul 
Şcoala de Pădure din Potiond a fost cofinanţat şi de 
către Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc 
cu circa 50 000 de lei.

Nume: Funcţie: Data: Înscriere:

Ráduly 
Róbert 
Kálmán

Primar Miercuri 
11.00 – 13.00

Biroul de 
relaţii cu 
publicul, 

nr. 44.

Antal 
Attila Viceprimar Joi

12.00 – 14.00

Biroul de 
relaţii cu 
publicul, 

nr. 44.

Szőke 
Domokos Viceprimar

în fiecare zi 
– pe bază de 

înscriere  

Biroul de 
relaţii cu 
publicul, 

nr. 44.

Paizs 
Gyöngyi 
Juliánna

Secretar Miercuri 
10.00 – 13.00

Biroul de 
relaţii cu 
publicul, 

nr. 44.

PROGRAMUL DE 
AUDIENŢĂ AL CONDUCERII 

MUNICIPIULUI
MIERCUREA CIUC:

În vederea rezolvării eficiente a eventualelor probleme, 
şi pentru evitarea neînţelegerilor cu privire la respectarea 
programului de audienţă, vă rugăm să vă semnalaţi intenţia 
la Biroul de relaţii cu publicul (parter, cam. 44.) şi să 
solicitaţi prenotare.

Tel.: 0040–266–315 123


