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Pe data de 20 noiembrie au fost 
recepţionate trei lucrări de investiţii efectuate 
în cadrul programului de modernizarea 
şi extindere a reţelei de apă şi canalizare 
a municipiului. La acest eveniment a 
participat ministrul mediului Korodi Attila, 
reprezentanţii firmei executante, directorul 
adjunct al S.C. Goscom S.A., precum şi 
conducerea municipiului.

Aceste trei investiţii deosebit de 
importante – modernizarea reţelei de apă 
potabilă de pe strada Leliceni şi străzile 
aferente, precum şi de pe Aleea Copiilor, 
respectiv extinderea reţelei de apă potabilă în 
zona Subpădure – nu s-ar fi putut realiza fără 
sprijinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării 
Durabile, respectiv a d-lui ministru Korodi 
Attila şi al UDMR. 

În total pe strada Leliceni, respectiv 
pe străzile   adiacente (Hunyadi János, 
Porumbeilor, Rândunicii, Pomul Verde, 
Plopilor, Unio, Culmei, Petőfi Sándor, Kőrösi 
Csoma Sándor, Timişoarei, P-ţa Cetăţii) au fost 
amplasate 4925 metrii de conducte noi, reţeaua 
acesta conţinând şi 19 de hidranţi. Pe Aleea 
Copiilor lungimea conductei principale a fost 
de 695 metrii, iar împreună cu racordurile 
aferente lungimea conductei a atins 1230 de 
metrii. Pe tronsonul acesta au fost amplasaţi 5 
hidranţi. Şi în zona Subpădure a fost rezolvată 
problema apei potabile datorită acestor 
investiţii. La intersecţia străzilor Harghita şi 
Zorilor a fost amplasat un sistem de reglare a 

presiunii apei, respectiv conducta principală 
de 3070 metrii (cu 7 hidranţi) care trece sub 
râul Olt, la o adâncime de 14 metrii, până la 
strada Csiba.

Proiectul al cărei valoare totală a fost 
de 10,2 milioane de lei, a fost finanţată în 
proporţie de 80% din bugetul central, iar restul 
de 20% din bugetul local. Investiţiile predate 
acum, fac parte dintr-un proiect gândit pe o 
durată de trei ani, în cadrul căruia s-au realizat 
şi lucrările de canalizare ale străzii Câmpul 
Mare, respectiv lucrările – cu o importanţă 
turistică deosebită – de construire a reţelelor 
de apă şi canalizare, respectiv a staţiei de 
epurare la Harghita Băi.

Cum a menţionat şi ministrul Korodi 
Attila, municipiul Miercurea Ciuc, fiind o 
localitate destul de mică, a fost întotdeauna 
„ocolită” de programele de dezvoltări regionale, 
şi de aceea fracţiunea UDMR, împreună cu 
primăria municipiului a decis să finanţeze din 
alte surse nevoile actuale ale municipiului. Am 
convenit de asemenea şi asupra faptului, că 
aceste investiţii pe lângă efectul lor de reducere 
a nivelului de poluare din municipiu, contribuie 
şi la optimalizarea administrării resurselor de 
apă aflată la dispoziţia municipiului, prin 
reducerea pierderilor de apă semnificative de 
până acum.

Împreună cu proiectantul şi executantul 
am verificat pe teren calitatea lucrărilor 
realizate atât pe strada Leliceni, cât şi pe Aleea 
Copiilor şi în zona podului de peste râul Olt.
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Ca să ilustrez unele dintre necesităţile 
care au condus la efectuarea acestor lucrări, 
pot să afirm, că dacă în cazul străzii Leliceni 
şi a Aleii Copiilor frecventele spargeri de 
conducte – acestea fiind foarte învechite 
şi într-o stare deplorabilă – au condus la 
probleme de întreţinere, şi masive pierderi 
de apă, de exemplu, în mod contrar, în zona 
Subpădure nu a existat până acum o reţea 
de apă potabilă. În paralel cu modernizarea 
reţelei de apă şi canalizare, este o necesitate 
şi extinderea acestora. Anul trecut am avut 
în vedere în acest sens zona Cioboteni, anul 
acesta a fost rândul zonei Csiba. 

În final ţin să evidenţiez faptul că în 
prezent se află în derulare şi alte lucrări de 
modernizarea şi extindere a reţelei de apă 
şi canalizare care privesc staţiunea turistică 
Hargita Băi, precum şi zona Jigodin, respectiv 
extinderea reţelei de canalizare din zona 
Şumuleu-Ciuc şi Cioboteni.

Consiliul Local al Municipiului 
Miercurea Ciuc s-a întrunit în ziua de 1 
octombrie în şedinţă extraordinară, iar în 
ziua de 31 octombrie în şedinţă ordinară şi 
a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 159
privind aprobarea Listei de priorităţi, 

în vederea repartizării locuinţelor realizate 
de către Agenţia Naţională pentru Locuinţă, 
destinate închirierii

Hotărârea nr. 160
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. 161
privind aprobarea modificării statului 

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

Hotărârea nr. 162
pentru modificarea art. 1 al Hotărârii 

nr. 4/2007 privind aprobarea modificării 
organigramei şi a statului de funcţii al Muzeului 
Secuiesc al Ciucului – Csíki Székely Múzeum

Hotărârea nr. 163 
privind sprijinul financiar acordat 

persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de 
ani, pentru achitarea contravalorii apei calde 
menajere în perioada 1 noiembrie 2008 – 31 
martie 2009

Hotărârea nr. 164
privind acordarea unui sprijin financiar 

din bugetul local al Municipiului Miercurea 
Ciuc pe anul 2008 Parohiei Romano-Catolice 
“Szent Kereszt” din Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 165
privind acordarea unui sprijin financiar 

Parohiei Romano-Catolice din Şumuleu, 
Miercurea Ciuc 

Hotărârea nr. 166
privind aprobarea documentaţiei de 

avizare a lucrării de intervenţii „Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii pentru formare profesională 
continuă, pentru reabilitarea şi modernizarea 
clădirii Liceului Márton Áron şi Segítő 
Mária”

Hotărârea nr. 167
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. 168
privind revocarea Hotărârii nr. 

131/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 

a Hotărârii nr. 92/2008 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. 169
privind aprobarea dezmembrării unui 

teren, aflat în domeniul public al municipiului 
Miercurea Ciuc, situat în municipiul 
Miercurea Ciuc, str. Iancu de Hunedoara, 
fără număr

Hotărârea nr. 170
privind aprobarea dezmembrării 

unui teren, aflat în domeniul privat al 
municipiului Miercurea Ciuc, situat în 
municipiul Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei 
din Decembrie, fără număr

Hotărârea nr. 171
privind aprobarea includerii în domeniul 

privat al municipiului Miercurea Ciuc, a 
terenului, în suprafaţă de 1519 mp, situat în 
municipiul Miercurea Ciuc, str. Patinoarului 
nr. 15 

Hotărârea nr. 172
privind modificarea anexei nr. 2 la 

Contractul de concesiune nr. 2764/1998, 
încheiat cu S.C. GOSCOM S.A., prin scoaterea 
unor apartamente din domeniul privat al 
municipiului, cumpărate din fondul locativ 
de stat

Hotărârea nr. 173
privind aprobarea scoaterii unor imobile din 

patrimoniul public al municipiului Miercurea 
Ciuc, care va fi restituit persoanelor îndreptăţite 
pe baza Legii nr. 10/2001

Hotărârea nr. 174
privind aprobarea includerii străzii 

Subpădure, respectiv a unor parcări, în 
domeniul public al municipiului Miercurea 
Ciuc

Hotărârea nr. 175
privind aprobarea modificării art. 1. 

al Hotărârii nr. 49/2008 privind aprobarea 
transmiterii în folosinţă gratuită Companiei 
Naţionale de Investiţii C.N.I. S.A. a terenului 
în suprafaţă 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”

Hotărârea nr. 176
privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal ,,TANOROK II.”, din municipiul 
Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 177
privind aprobarea PLANULUI 

URBANISTIC ZONAL ,,STRADA JIGODIN 
F.N.” din municipiul Miercurea Ciuc
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Consiliului Local al Municipiului 
Miercurea Ciuc a hotărât, în cadrul şedinţei 
ordinare din 31 octombrie, acordarea unui 
sprijin financiar de 30 lei/persoană pentru 
consumul de apă caldă persoanelor care au 
împlinit vârsta de 65 ani. 

Compensarea contravalorii apei calde 
menajere poate fi solicitată pentru perioada 
1 noiembrie 2008 – 31 martie 2009, iar 
condiţiile cumulative pentru acordarea 
sprijinului financiar sunt următoarele: 

• persoana îndreptăţită să fie proprietarul 
sau coproprietarul locuinţei pentru care 
solicită sprijinul financiar; 

• locuinţa să fie încălzită în întregime şi 
exclusiv prin sistemul centralizat de furnizare 
a energiei termice, şi solicitantul să locuiască 
efectiv în această locuinţă; 

• să aibă achitat la zi cheltuielile 
comune, respectiv toate facturile scadente 
privind serviciile publice de apă, canalizare, 
salubrizare, energie termică inclusiv în 
ceea ce priveşte dobânzile şi penalităţile de 
întârziere; 

• să aibă achitate la zi toate impozitele, 
taxele şi celelalte datorii către bugetul local, 
inclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere 
aferente.

Cererile tip pentru compensare pot fi 
solicitate la asociaţiile de proprietari şi vor 
trebui depuse lunar, până la cel târziu data 
de 20 a lunii respective tot la asociaţiile de 
proprietari. 

SPRIJIN FINANCIAR 
PENTRU CONSUMUL DE APĂ 

CALDĂ PERSOANELOR CARE AU 
îMPLINIT vÂRSTA DE 65 DE ANI
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Am întrebat reprezentantul Serviciului public 
comunitar local de evidenţă a persoanelor despre 
documentele necesare pentru eliberarea actelor de 
identitate. Vă prezentăm mai jos lista documentelor 
necesare în cazul celor mai frecvent întâlnite 
solicitări.

Actele necesare pentru eliberarea unei 
cărţi de identitate:

(documente obligatorii, indiferent de motivul 
pentru care se eliberează);

1. Certificatul de naştere al solicitantului;
2. Documentul cu care se face dovada adresei 

de domiciliu;
3. Timbru fiscal în valoare de 1 leu;
4. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii 

de identitate, respectiv 7 lei.

Documente necesare pentru eliberarea 
actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 
ani: 

1. Cererea tip;
2. Certificatul de naştere (original şi copie);
3. Actul de identitate al unuia dintre părinţi 

sau al reprezentantului legal;
4. Documentul prin care se face dovada 

adresei de domiciliu (original şi copie);
5. Certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după 

caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, 
în cazul în care părinţii sunt divorţaţi (original şi 
copie);

6. Timbru fiscal în valoare de 1 leu;
7. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii 

de identitate (7 lei).

Documente necesare pentru eliberarea 
primului act de identitate după împlinirea 
vârstei de 18 ani:

1. Cererea tip;
2. Certificatul de naştere (original şi copie);
3. Documentul cu care se face dovada adresei 

de domiciliu (original şi copie);
4. Declaraţia unuia dintre părinţi ori a 

unei terţe persoane, din care să rezulte faptul 
că identitatea declarată în cererea de eliberare 
a actului de identitate, coroborată cu imaginea 
preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine 
solicitantului;

5. Fişa cu impresiunile decadactilare ale 
solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la 
locul de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului;

6. Timbru fiscal în valoare de 1 leu;
7. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii 

de identitate (7 lei).

Documente necesare pentru eliberarea 
actului de identitate la modificarea datelor de 
stare civilă: 

1. Cererea tip;
2. Actul de identitate şi cartea de alegător, 

dacă este cazul;
3. Certificatul de naştere şi certificatul de 

căsătorie, dacă este cazul (original şi copie);
4. Hotărârea de divorţ, definitivă şi 

irevocabilă, după caz (original şi copie);
5. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/

decedate, în cazul soţului supravieţuitor (original şi 
copie);

6. Certificatele de naştere ale copiilor cu 
vârsta mai mică de 14 ani (original şi copie);

7. Documentul cu care se face dovada adresei 
de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face 
dovada adresei de reşedinţă (original şi copie);

8. Timbru fiscal în valoare de 1 leu;
9. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii 

de identitate (7 lei).

Documente necesare pentru eliberarea 
actului de identitate la schimbarea 
domiciliului:

1. Cererea tip;
2. Actul de identitate şi cartea de alegător, 

dacă este cazul;
3. Certificatul de naştere şi certificatul de 

căsătorie, dacă este cazul (original şi copie);
4. Hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, 

după caz (original şi copie);
5. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/

decedate, în cazul soţului supravieţuitor (original şi 
copie);

6. Certificatele de naştere ale copiilor cu 
vârsta mai mică de 14 ani (original şi copie);

7. Documentul cu care se face dovada adresei de 

continuare în pagina 4.

NAŞTERI

Jánossy Réka
Fülöp-Hoszu Hunor
Varga Enikő
Tulit Ingrid 
Péter Csanád
Tarcău Cristian-Sabin
Vezsenyi Viktória
Csató Ágnes
Bănceanu Emese
Balázs Roland
Aguillon-Duany Orsolya-Juana
Bota Örs
Escu Andrei
Bangha Miklós
Lázár Réka
Fuják Nóra
Ţuţuian Szilárd
Nicolae Teodora
Botezatu Cristian
Tankó Beáta
Karácsony Zsófia
Karácsony Dávid
Ancuţa Samira-Ioana
Tamás Boróka

Kopacz Attila
Bene Bella
Póra Zselyke

DECESE

Csiszér Rozália
Rácz Rozália
Kassai Ana
Stancu Petru
Nagy Gheiza
Lajos Joan
Bartha Magdolna
Kovács Juliana
Poelincă Dumitru
Demeter Rozália
Ballo Adalbert
Pál Magdolna
Imreh László
Kiss Jolanda
Molnár Ana
Jánosi Emeric
Costea Diana-Lucia-Petronela
Bereczky Lucreţia
Adorján Imre

CĂSĂTORII

Czenczer Fülöp-Tiberius – Jakab Jolán-Tímea
Bencze István-Szilárd – Biblia Emőke
Both Marius-Nicolae – Baiko Rozalia
Gál Lehel – Antal Emese
Lakatos Lehel – Antal Ágnes
Luca Ionuţ – Szakács Hajnal-Tünde
Bodor Marius – Tanco Gizela
Ötvös István – Iancio Maria-Magdolna
Lukács Elemér – Lucaci Loredana
Szopos Endre – Görbe Izabella
Székely Attila – Bándi Edit
Antal Alexandru-Zoltán – Berszán-Márkos Ágota
Vasiliu Marcel – Faur Maria
Kánya Zoltán – Molnar Floarea
Ejjbiri Hicham – Gostian Paula
Biró István – Ştefănescu Cristina
Ţifrea Adin – Domoş Ana-Mária
Boldijar János – Demeter Annamária
Györgypál Zsolt – Zirkuli Brigitta
Ciotloş Octavian – Marton Violeta-Gabriela
Costrăşel Adrian-Ciprian – Demşa Simona
Biró Zsolt – Bucur Gabriela-Maria
Bucur Ciprian – Balan Ionela
Lipeczky Csaba – Nyisztor Erna-Andrea

DIN REgISTRUL STĂRII CIvILE
– OCTOMbRIE 2008 –

CUM PROCEDĂM? 

DESPRE PROCEDURILE LEgATE DE EMITEREA ACTELOR DE IDENTITATE
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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

PROgRAMUL DE AUDIENŢĂ AL CONDUCERII 
MUNICIPIULUI

MIERCUREA CIUC

ANUNŢ DE DESzĂPEzIRE

COMUNICAT 
privind izolarea termică a blocurilor de locuit

COMUNICAT 
privind modificările interioare în apartamentele blocurilor 

de locuit

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.

domiciliu (original şi copie);
8. Timbru fiscal în valoare de 1 leu;
9. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei).

Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate la 
pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate:

1. Cererea tip;
2. Actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
3. Certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, certificat de deces 

dacă este cazul (original şi copie);
4. Hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz (original şi copie); 
5. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul 

soţului supravieţuitor (original şi copie);
6. Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani 

(original şi copie);
7. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după 

caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă (original şi copie);
8. Dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, 

dacă este cazul;
9. Un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, 

permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diplomă 
de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă 
(original şi copie);

10. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei);
11. Timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei 

extrajudiciare de timbru (4 lei).
Adresa Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor: 

Miercurea Ciuc, P-ţa Cetăţii nr. 1, tel: 0266-315 120/194, respectiv 0266-
315 120/195 şi 0266-315 120/196; camerele: 3, 4, 5, parter. 

Relaţii cu publicul: 
Preluarea documentelor: Luni – vineri: 8.30-13.00; Joi: 14.30 – 17.30. 
Emiterea documentelor:   Luni – vineri: 14.00-15.00; Joi: 12.00 – 14.00. 

Primăria Municipiului Miercurea Ciuc aduce la cunoştinţa 
proprietarilor apartamentelor din blocurile de locuit, că în conformitate 
cu prevederile Hotărârii nr. 201/2007 al Consiliului Local Miercurea 
Ciuc privind aprobarea condiţiilor minimale tehnice şi de urbanism 
pentru izolarea termică a clădirilor de locuit multietajate, izolarea termică 
exterioară a blocurilor poate fi executat – individual sau în cadrul asociaţiei 
de locatari – numai după obţinerea autorizaţiei de construire.

Atragem atenţia, că pe baza Legii 50/1991, privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, lucrările efectuate fără autorizaţie,  
constituie contravenţie şi se amendează ca atare.

Pentru evitarea neplăcerilor, vă rugăm ca înaintea demarării lucrărilor 
de izolaţie, depuneţi cererea la Serviciul de urbanism şi amenajarea 
teritoriului pentru obţinerea certificatului de urbanism, respectiv al 
autorizaţiei de construire.

Vă mulţumim pentru înţelegere!

Primăria Municipiului Miercurea Ciuc aduce la cunoştinţa 
proprietarilor apartamentelor din blocurile de locuit, că lucrărilor privind 
modificările interioare – cum ar fi demontarea pereţilor interiori, mărirea 
suprafeţei bucătăriei şi a băii, interconectarea holului cu bucătăria sau cu 
camera de zi, scoaterea pereţilor spre terasă sau alte asemenea – pot fi 
executate, numai după obţinerea autorizaţiei de construire.

Atragem atenţia, că pe baza Legii 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, lucrările efectuate fără autorizaţie,  

urmare din pagina 3.

Primăria Municipiului Miercurea Ciuc atrage atenţia populaţiei şi pe 
această cale, că potrivit Hotărârii Consiliului Local, nr. 80/2004, modificat, 
privind Normele de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Miercurea 
Ciuc: „Persoanele fizice şi juridice care au în folosinţă imobil cu orice 
titlu şi asociaţiile de proprietari sau de locatari de la blocurile de locuit 
sunt obligate să asigure, ori de câte ori e necesar, curăţarea trotuarelor de 
zăpadă şi gheaţă pe porţiunile aferente imobilelor.

Zăpada şi gheaţa se depozitează lăsând liber gurile de scurgere ale 
canalelor, fără a stânjeni circulaţia autovehiculelor.”

Încălcarea prevederilor hotărârii sus amintite constituie contravenţie, 
şi se sancţionează cu amendă de la 70 – 180 lei în cazul persoanelor fizice, 
iar în cazul persoanelor juridice de la 120 – 540 lei. 

Vă invităm să îndepliniţi această obligaţie cetăţenească, astfel 
facilitând circulaţia pietonilor în oraş şi în timpul iernii.

Vă mulţumim pentru colaborare! 

constituie contravenţie şi se amendează ca atare.
Pentru evitarea neplăcerilor, vă rugăm ca înaintea demarării lucrărilor 

preconizate, depuneţi cererea din timp la Serviciul de urbanism şi amenajarea 
teritoriului pentru obţinerea certificatului de urbanism, respectiv al autorizaţiei 
de construire.

Vă mulţumim pentru înţelegere!


