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1. Domnule primar, cu toate că mai sunt 
câteva luni din anul acesta nu este foarte probabil 
să avem noutăţi surprinzătoare în domeniul 
investiţiilor. Vă rog să faceţi un bilanţ al anului 
2008 în această privinţă. Ce v-aţi propus şi ce aţi 
reuşit să finalizaţi în anul în curs?

Anul 2008 a fost anul continuării unor proiecte, 
programe iniţiate încă din 2005 şi continuate în 
2006, respectiv 2007; dar pe lângă acest fapt a fost 
desigur şi anul iniţierii unor noi proiecte majore. 
Dintre marile proiecte începute, reabilitarea 
generală a străzilor Tudor Vladimrescu şi Szék se 
apropie de finalizare. Anul acesta am demarat şi 
un program nou de asfaltare a străzilor adiacente 
drumurilor reabilitate. Aş aminti aici în primul 
rând zona Topliţa, unde după extinderea reţelei de 
apă şi canalizare am putut asfalta şi străzi, care 
nu au fost asfaltate niciodată înainte (de exemplu 
strada Grădinarilor, str. Hollók şi Lacului). A fost 
finalizată modernizarea străzii Câmpul Mare care 
leagă zona Şumuleu cu drumurile naţionale către 
Gheorgheni şi Ghimeş. În zona Jigodin s-a realizat 
asfaltarea completă a străzii Jigodin, de la casa 
memorială Nagy Imre până la fostele manejuri.

În zona de centru a municipiului ne-am 
concentrat asupra programului de reabilitare a 
trotuvarelor. Aici am finalizat reabilitarea generală 
a trotuarelor pe unele părţi ale străzilor Liviu 
Rebreanu, Pieţii, Arsenalului, Dénes László, 
Sadoveanu.

Am continuat şi lucrările de modernizare 
a reţelelor de apă şi canalizare începute în anii 
precedenţi. Aici aş menţiona în mod special 
lucrările de canalizare din zona Topliţa, finanţată 
din fonduri guvernamentale – datorită sprijinului 
important primit de la ministrul mediului, domnul 
Korodi Attila – şi parţial din bugetul local. 
Lucrările acestea vor fi finalizate anul acesta. De 
asemenea anul acesta am început două proiecte 
mari şi la Harghita Băi. Aici este în desfăşurare 
reabilitarea totală a sistemului de apă potabilă, 
respectiv construirea sistemului de canalizare şi a 
unei staţii de epurare.

Neapărat trebuie să amintim investiţiile 
sportive din municipiu, deoarece în curând vom 
inaugura şi cea de-a doua sală de sport (în curtea 
Şcolii Generale „József Attila” din str. Tudor 
Vladimirescu), am construit terenul de fotbal cu 
iarbă artificială, am reînnoit pista atletică. Pentru 
investiţiile sportive, respectiv investiţiile legate de 
apă şi canalizare trebuie neapărat să evidenţiem 
ajutorul directorului general al Companiei 
Naţionale de Investiţii, d-nul Lukács Vilmos.

În legătură cu zonele rezidenţiale trebuie să 
amintim faptul că a crescut şi numărul de locuinţe 
din municipiu. Au fost predate spre folosire două 
blocuri ANL noi. Şi este îmbucurător şi faptul, că 
progresăm într-un ritm din ce în ce mai mare şi cu 
programul de izolare termică a locuinţelor. Anul 
acesta vor fi finalizate lucrările la 6 sau 7 blocuri, 
majoritatea aflate pe strada Sălciei. Este în curs 
de realizare şi procedura de reabilitare termică în 
cazul primului bloc multietajat, fapt care mă bucură 
şi mai mult, pentru că acest bloc se află într-o 
intersecţie extrem de aglomerată, şi astfel mulţi 
locuitori ai municipiului vor avea posibilitatea să 
vadă rezultatele pozitive ale programului, în cea ce 
priveşte îmbunătăţirea aspectului exterior.

În domeniul investiţiilor în cazul instituţiilor 
de învăţământ, cea mai importantă a fost desigur 
construirea clădirii centrale a Liceului de Artă 
„Nagy István”. 

Pe baza celor relatate, putem observa că nu 
există domenii, în care în 2008 să nu se fi realizat 
măcar o investiţie majoră, de durată.

Este important să amintim şi faptul, că o 
investiţie nu înseamnă numai străzi sau clădiri, 
ci însemnă şi oameni. De exemplu „Olimpiada 
Şcolară” organizată pentru prima oară în 2008 oferă 
posibilitatea elevilor de a face sport, de a exersa 
spiritul competitiv sănătos, şi fiind organizată 
pentru generaţiile viitoare, este poate investiţia cea 
mai importantă al anului 2008.

2. Care sunt previziunile pentru următorii 
patru ani? 

Din anumite puncte de vedere vom avea 
o sarcină mai uşoară decât în 2004, pentru că 
atunci a trebuit să încheiem anul cu un buget 
aflat într-o situaţie extrem de delicată, respectiv 
a trebuit să elaborăm strategia noastră pe termen 
lung. Bugetul municipiului este stabil din 2005. 
Ştim ce vrem să realizăm, şi punem în aplicare 
programele prevăzute pas cu pas. În timpul 
mandatului precedent am avut realizări bune, iar 
pe baza acestor realizări este de înţeles că acum 
cetăţenii municipiului aşteaptă şi mai mult de la 
noi. Trebuie să fim în stare să susţinem acest ritm 
până în anul 2012.

Programele mari de dezvoltări infra-
structurale vor fi continuate şi de acum încolo. 
În curând începem lucrările de canalizare a zonei 
Şumuleu, mai precis vom începe extinderea reţelei 
de canalizare şi la Cioboteni. Vom progresa şi 
cu lucrările de reabilitare ale drumurilor, vom 
continua lucrările pe strada Topliţa, iar în curând 
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Amenajarea parcului din faţa Cetăţii Mikó

vom începe şi modernizarea străzii Sadoveanu în 
direcţia gării. În legătură cu aceste lucrări, avem 
deja planurile necesare puse la punct.

Din punctul de vedere a municipiului cel 
mai important ar fi drumul de centură, mai 
precis construirea unui tronson a drumului de 
centură, care ar lega drumul naţional din direcţia 
Gheorgheni cu intersecţia dintre calea ferată şi 
strada Rét – Poienii, eliberând astfel zona Topliţa 
de tranzitul traficului greu. Acest proiect trebuie 
neapărat pus în aplicare în următorii patru ani, 
pentru că deja reprezintă o problemă esenţială 
în viaţa municipiului. Desigur, ideal ar fi să 
construim întregul drum de centură, de la Jigodin 
până la drumul naţional în direcţia Ghimeş, ocolind 
total municipiul, şi legând cele patru drumuri 
naţionale care ating municipiul. În acest caz ar 
trebui reconcepută întreaga circulaţie rutieră a 
municipiului, pentru că de nenumărate ori este 
evident că numărul maşinilor existente a depăşit 
capacitatea de trecere a drumurilor. Singura soluţie 
viabilă ar fi menţinerea pe cât posibil a circulaţiei 
în afara municipiului, şi încurajarea „circulaţiei 
verzi” în centrul oraşului.

Eu sunt de părere, că spaţiile verzi ale 
municipiului trebuie extinse şi pe străzile care 
abia sunt folosite de circulaţie, însă aceasta rămâne 
deocamdată o problemă deschisă. Vom continua 
programul de reabilitare a suprafeţelor carosabile şi 
a trotuarelor, şi nu ne vom uita nici de construirea 
de noi terenuri de joacă, spaţii de agrement în 
cartiere. În locul garajelor din metal vom amenaja 
parcări moderne, vom reamenaja terenurile de 
joacă ocupate de aceste garaje, şi vom repune în 
funcţiune şi fostele terenuri de sport din cartiere.
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Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc 
s-a întrunit în ziua de 26 septembrie în şedinţă 
ordinară şi a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 139
privind încetarea mandatului de consilier al 

domnului Péter Szilárd

Hotărârea nr. 140
privind validarea mandatului de consilier al 

domnului Péterfi Attila-Csongor

Hotărârea nr. 141 
pentru modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 113/2008 

privind constituirea Consiliului Local al Municipiului 
Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 142
pentru modificarea art. unic al Hotărârii nr. 117/2008 

privind constituirea comisiilor de specialitate 

Hotărârea nr. 143
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. 144
privind aprobarea tarifelor la activitatea de apă 

potabilă şi de canalizare-epurare în municipiul Miercurea 
Ciuc 

Hotărârea nr. 145
privind recalcularea preţului de producere şi 

distribuţie a energiei termice, a preţului local de producţie 
şi a celui de facturare pentru populaţie, ajustat prin 
Hotărârea nr. 162/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare

Hotărârea nr. 146
privind aprobarea modificării organigramei şi 

a statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Miercurea Ciuc şi a Serviciilor 
publice subordonate, începând cu data de 1 septembrie 
2008

Hotărârea nr. 147
pentru revocarea Hotărârii nr. 46/2008 privind 

aprobarea modificării art. 1. al Hotărârii nr. 42/1994 
privind darea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei 
construcţiilor, a unei suprafeţe de teren în favoarea 
Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului Harghita

Hotărârea nr. 148 
privind aprobarea dezmembrării terenului 

aferent Ştrandului Patinoar, aflat în domeniul public 
al municipiului Miercurea Ciuc, situat în municipiul 
Miercurea Ciuc, str. Patinoarului nr. 15 

Hotărârea nr. 149
privind aprobarea dezmembrării şi constatării 

apartenenţei terenului, af lat în domeniul privat al 

municipiului Miercurea Ciuc, situat în municipiul 
Miercurea Ciuc str. Patinoarului fără număr

Hotărârea nr. 150
privind iniţierea transmiterii unor imobile din 

domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei 
Naţionale pentru Sport, în domeniul public al municipiului 
Miercurea Ciuc şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 151
pentru aprobarea modificării şi completării art. 1. al 

Hotărârii nr. 40/2006 privind preluarea în administrare 
a unor active, proprietatea S. C. EXPLOATAREA 
MINIERĂ HARGHITA, supuse executării silite, care 
urmează a fi trecute în proprietatea publică a statului în 
cadrul procedurii de plată

Hotărârea nr. 152
privind aprobarea dării în administrarea S. C. 

GOSCOM S. A. a locuinţelor pentru tineri destinate 
închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe 

Hotărârea nr. 153
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 municipiului Miercurea Ciuc, cu modificările şi 
completările ulterioare

Hotărârea nr. 154
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

,,SALĂ DE SPORT LA LICEUL DE ARTĂ NAGY 
ISTVÁN”, pe B-dul Frăţiei nr. 20 din municipiul 
Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 155
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„VASFÚVÓ – ETAPA II.”, din municipiul Miercurea 
Ciuc, proiect nr. 488/2008, elaborat de S.C. AMBIENT 
S.R.L. Sfântu Gheorghe, prin includerea suprafeţei de 
5.740 mp teren extravilan în intravilanul localităţii, în 
scopul construirii unor case de locuit individuale

Hotărârea nr. 156
pentru aplicarea unor prevederi ale Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 68/2006

Hotărârea nr. 157
pentru modificarea preambulului Hotărârii nr. 

125/2008 privind aprobarea criteriilor de ierarhizare 
prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea 
locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii

Hotărârea nr. 158
pentru modificarea preambulului Hotărârii nr. 

138/2008 privind înfiinţarea operatorului regional de apă 
şi canalizare S.C. HARVÍZ S.A.

Centrul comercial Csíki Pláza din Miercurea 
Ciuc – singurul mall din zonă pe o rază de 100 
de kilometri, dezvoltat de Plaza Centers, se află 
în plină construcţie. La începutul lunii iulie, anul 
curent a fost demarată construcţia la extensia 
clădirii de pe locaţia fostei fabrici de tractoare. 
Parterul se extinde cu 1980 mp, iar subsolul cu 1510 
mp. De asemenea, la sfârşitul lunii septembrie, 
Plaza Centers a finalizat construcţia parcării. În 
total, mall-ul va avea in jur de 14.000 metri 
pătrati suprafaţa închiriabilă, 29.000 metri pătrati 
suprafaţa totală şi 600 de locuri de parcare.

În acest moment parcarea acoperită a fost 
finalizată şi s-a trecut la lucrările din interior 
– hidroizolaţia pentru acoperiş, turnarea şapelor şi 
structura metalică. De asemenea, a fost realizată o 
mare parte din pereţii laterali şi în curând viitorul 
mall va fi conectat la utilităţi.

Plaza Centers va investi în acest proiect 25 de 
milioane euro, iar mall-ul va fi inaugurat in 2009, 
intr-o singură etapă. Firma constructoare, care se 
ocupă de lucrările la extensia clădirii şi construcţia 
parcării, este Ben-Mar Group din Miercurea Ciuc.

Mall-ul va găzdui pe o suprafaţă închiriabilă 
de 14.000 metri pătraţi peste 70 de magazine, 
printre care un supermarket, magazine de modă, 
restaurante şi produse electrocasnice. 

Proiectul Csíki Plaza este realizat de biroul 
de arhitectură Uri Shetrit/Noam Alkabetz & Isaac 
Halfon, împreună cu biroul local de arhitectură 
Albert Martin.

Plaza Centers
Plaza Centers este unul dintre cei mai 

importanţi developeri de pe piaţa de real estate din 
ţara noastră. Compania a intrat pe piaţa româneasca 
la finalul anului 2006 şi până in acest moment 
a iniţiat opt proiecte de real estate, estimând o 
investiţie de 2 miliarde de euro în patru ani. Cele opt 
proiecte sunt situate în Bucureşti, Hunedoara, Iaşi, 
Miercurea Ciuc, Slatina, Târgu Mureş, Timişoara 
şi Constanţa. Compania intenţionează să dezvolte 
o reţea de aproximativ 15 mall-uri în oraşe din 
întreaga ţara.

Plaza Centers este unul dintre cei mai 
importanţi dezvoltatori de centre comerciale şi de 
divertisment din Europa Centrală şi de Est, având 
o experienţa de peste unsprezece ani în domeniu. 
Compania deţine un portofoliu de 26 de proiecte 
finalizate în toata lumea şi încă 21 aflate în derulare 
doar în Europa Centrala şi de Est. 

Plaza Centers şi-a început activitatea in anul 
1996, în Ungaria, unde a construit primul centru 
comercial la standarde occidentale din ţară, ulterior 
extinzând acest concept în zona Europei Centrale 
şi de Est, în ţări precum: Polonia, Cehia, Letonia, 
Grecia, Serbia, Bulgaria, România, Rusia, Ucraina. 
De curând, şi-a extins activitatea şi în India, unde va 
dezvolta trei proiecte de mare anvergură. 

Începând cu luna noiembrie 2006, acţiunile 
Plaza Centers sunt tranzacţionate la categoria întâi 
a bursei din Londra (LSE). 

Plaza Centers este o subsidiară a Elbit Medical 
Imaging Ltd (EMI), o companie israeliană cotata 
atât pe bursa din Tel Aviv, cât si pe NASDAQ. 
La rândul său, EMI face parte din grupul Europe 
Israel.

NOUTĂŢI DESPRE 
CENTRUL COMERCIAL CSÍKI 
PLÁZA DIN MIERCUREA CIUC

DIN HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL 
MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC

Primăria Municipiului Miercurea Ciuc împreună cu 
Asociaţia de Sport Ciuc şi Direcţia de Sport a Judeţului 
Harghita a organizat în perioada 3-12 octombrie pentru a 
doua oară competiţia „Olimpiada Şcolară  2008” pentru 
elevii din municipiu.

Primarul Ráduly Róbert Kálmán şi organizatorii au 
ţinut pe 13 octombrie o conferinţă de presă la Primăria 
Municipiului Miercurea Ciuc, unde au discutat despre 
concluziile sezonului de evenimente sportive dedicate 
olimpiadei elevilor. Edilul oraşului şi-a manifestat 
mulţumirea faţă de calitatea organizării, care s-a 
îmbunătăţit faţă de ediţia de primăvară, la competiţia 
elevilor din şcolile primare predictibilitatea şi disciplina 
fiind mai mare.

Primarul a precizat că în 2009 competiţia va trece la 
un alt nivel din punct de vedere a implicării elevilor din 
clasele primare, respectiv a liceelor. De asemenea edilul 
oraşului a vorbit şi despre faptul, că pentru 2009 va fi 
elaborat şi un regulament mai complet al competiţiei, 
iar instituţiile şcolare vor fi înştiinţate încă din toamna 
anului în curs despre noile condiţii de participare. 

Primarul a ţinut să evidenţieze că această olimpiadă 
a însemnat şi o oportunitate pentru generaţia anilor 
1993–1994 de a se familiariza cu Sala Sporturilor, 
pentru că există foarte puţine localităţi în România care 
pot oferi o infrastructură de un asemenea nivel tinerilor 
iubitori de sporturi.

OLIMPIADA ŞCOLARĂ – CONCLUZII DE FINAL
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NAŞTERI

Kánya Zalán
Miklos Richárd
Bálint Anna
Gál Tímea
Farkas Anna-Boróka
Szőke Anett
Oltean-Szabó Hunor
Czyintos Tamás
Krizbai Blanka
Dobos Alexia-Maria
Vrencean Szabina
Minus Beatrix
Bodor Tímea
Asandei János-Krisztián
Kalo Ciprian-Florin
Gábor János
Florescu Krisztián
Portik Abigél
Ötvös Barbara
Szőcs Koppány
Farkas Róbert
Kasza Balázs
Ravasz Bendegúz-Sándor
Péter Jácinta
Incze Márk
Mezey Csaba-Zoltán
Puskás Raris-Norbert
Balogh Hanna-Jázmin
Publik David

Faragó Ákos-Kadocsa
Farkas Ágnes
Portik Dorottya
László Dávid
Moraru Andreea
Farkas Zoltán
Papară Lara-Maria
Hella-Fehér Debóra
Balog Boróka
Kislaki Kristóf
Varga Petra

DECESE

Boldizsár István
Fekete Georgeta
Baka Iosif
Portik György
Gegő Juliánna
Cociş Zsuzsánna
Xantus Ana
Todoran Iolan
Salamon Ladislau
Ferenc Márton
Ábrahám Andrei
Antal Teréz
Popescu Mihalaiche
Todea Mária
Florea Ioan
Bakó Gavril

Miklos Carol
Kristó Enikő
Suciu Juliána
Gondos László
Katona Francisc

CĂSĂTORII

Ola Ferencz – Palkó Éva
Gábor Attila – Incze Anikó
Ilieş Marius-Ioan – Suciu Alina
Nagy István-László – Kémenes Zsuzsánna
Bercuţ Silviu – Benchea Petronela
Melian Florin – Borcea Carmen-Valerica
Márton Árpád-Zsolt – Tankó Irina
Beauchesne Mario – Sztráti Maria-Magdalena
Kánya Gergely – Basa Piroska
Csoti Levente – Csató Éva
Császár Botond – Kovács Erika
Borbáth Áron – Incze Katalin
Tankó Benedek – Berei Beáta
Szenyes István – Ferencz Gyöngyvér-Mária
Gegő István – Ferencz Zsófia
Boda István – Sándor Zsuzsánna
Kilyen Botond – Lajos Beáta
Xántus József – György Ibolya
Sinka László – Máté Emőke
Modok János – Lőrincz Ottilia
Miklós László – Menyhárt Magdolna-Mónika
Máthé Attila – Potyó Edit

DIN REGISTRUL STĂRII CIVILE
– SEPTEMBRIE 2008 –

Am întrebat reprezentantul Compartimentului 
comunitar pentru cadastru, agricultură şi 
silvicultură, care sunt documentele necesare pentru 
revendicarea unor terenuri, respectiv ce modalităţi 
de contestare au cetăţenii care, deşi au intentat un 
dosar de retrocedare, se confruntă cu problema 
blocajului în rezolvarea solicitării lor.

Angajatul compartimentului ne-a declarat că 
mai poate fi depuse solicitări de retrocedare numai 
pentru terenurile intravilane. În baza prevederilor 
Legii nr. 247/2005 retrocedarea terenurilor 
extravilane a putut fi solicitată numai până în 
anul 2005.

Documentele necesare pentru solicitarea 
retrocedării terenurilor:

1. Cerere de retrocedare. Cererea va fi depusă 
la registratura Primăriei Municipiului Miercurea 
Ciuc.

2. Copia extrasului de carte funciară.
3. Copia contractul de vânzare-cumpărare.
4. Copia documentelor de foaie matricolă a 

solicitanţilor.
5. Copia cărţii de identitate.
Persoanele care au depus cereri de 

retrocedare şi nu au primit încă nici un răspuns 
pot să se intereseze la biroul de specialitate a 

Compartimentului comunitar pentru cadastru, 
agricultură şi silvicultură, sau îşi pot adresa 
direct întrebările primarului sau secretarul 
Municipiului Miercurea Ciuc. În aceste cazuri, 
dosarele problematice vor fi reanalizate de către 
Comisia Locală pentru Restabilirea Dreptului de 
Proprietate Privată.

De asemenea de multe ori solicitanţii adresează 
o cerere şi la Prefectură către subprefectul care se 
ocupă de cazurile legate de proprietatea terenurilor. 
În aceste cazuri o anchetă nouă va fi iniţiată de 
către Instituţia Prefectului – Judeţul Harghita. 
La Compartimentului comunitar pentru cadastru, 
agricultură şi silvicultură cererile de retrocedare a 
terenurilor au fost depuse în trei valuri: în 1991, în 
1998, respectiv în 2008. Durata lungă de rezolvare 
a acestor cereri se explică prin numărul mare 
a cererilor, complexitatea dosarelor, necesitatea 
unei anchete temeinice, respectiv complexitatea 
problemelor legate de drepturile de proprietate.

Există cazuri în care solicitanţii nu au primit 
înapoi terenurile solicitate, pentru că nu a fost 
posibilă retrocedarea întregului teren confiscat în 
timpul cooperativizării. În aceste cazuri solicitanţii 
au primit înapoi terenuri mai mici cu circa 15%. 
Dacă aceste persoane doresc să solicite şi restul de 

15%, comisia locală va stabili despăgubirea şi va 
trimite mai departe dosarul la Instituţia Prefectului. 
Mărimea finală a despăgubirii, respectiv modul de 
despăgubire se decide la Bucureşti – Autoritatea 
Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.

(Solicitarea despăgubirii pentru restul de 15% 
amintit mai sus poate fi solicitată numai după ce 
solicitantului deja i-au fost retrocedate 85% din 
terenuri, şi a şi intrat în proprietatea acestora.) 

În cazul soluţionării unei cereri de retrocedare 
solicitantul are la dispoziţie 10 zile pentru 
depunerea unei eventuale contestaţii, caz în care 
dosarul va fi reanalizat de Comisia Municipală 
pentru Restabilirea Dreptului de Proprietate 
Privată. În cazul unui verdict pozitiv executarea 
deciziei revine în jurisdicţia Primăriei, în cazul 
refuzării contestaţiei solicitantului, acesta are la 
dispoziţie 30 de zile pentru a ataca decizia la 
tribunal.

Adresa Compartimentului comunitar 
pentru cadastru, agricultură şi silvicultură: 
Miercurea Ciuc, P-ţa Cetăţii nr. 1, tel: 0266-315 
120/192, respectiv 0266-315 120/142; camera 
25, parter. 

Relaţii cu publicul: luni-vineri: între orele 
8.00 – 13.00.

CUM PROCEDĂM? 
MODALITATEA DE RETROCEDARE A TERENURILOR
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1. Vă rugăm să faceţi o comparaţie între actualele motive ale creşterii 
preţurilor, respectiv motivele scumpirilor de acum doi ani, făcând referire şi 
la cauzele economice ale prezentei decizii. 

Fie că analizăm cauzele scumpirilor de acum doi ani, sau cauzele 
scumpirilor de acum, putem constata că preţul acestor servicii creşte numai 
în cazul în care creşte preţul purtătorilor de energie, a materialelor de tratare 
respectiv al apei brute. Deşi preţul acestor factori a crescut considerabil şi de 
mai multe ori în ultimi 2 ani (energia electrică cu 19,99%, gazul metan 45,90%) 
noi am modificat preţul apei potabile şi al energiei termice numai anul acesta, 
începând cu 1 octombrie.

2. Cu cât vor creşte concret cheltuielile consumatorului de rând având 
în vedere aceste scumpiri?

Scumpirea, după cum am înştiinţat deja consumatorii noştri, va fi de 
14,2% la apă şi 13,2% la energia termică. Concret această scumpire înseamnă 
o creştere a cheltuielilor de apă de 2 lei pe persoană, de circa 30 lei la încălzire 
şi consumul de apă caldă în cazul unui apartament de 2 camere, iar totalul 
serviciilor comune va creşte cu circa 13,3%.

3. În momentul de faţă cât de mare este datoria consumatorilor către 
S. C. Goscom S. A.? Faceţi vă rog referire şi la datornicii importanţi (cu 
datorii de mai mult de 5000 lei). Aveţi în vedere şi posibilitatea evacuării din 
locuinţe ai acestor datornici?

Datoria totală a consumatorilor către S.C. Goscom S.A. (împreună cu 
valoarea serviciilor furnizate în ultima lună) este de 2,5 milioane de lei, din 
care 1,2 milioane sunt datorii ale locuitorilor. Datornicii cei mai importanţi 
(asociaţii de proprietari, instituţii, spitale, unităţi economice) au toate datorii 
de peste 5000 lei. În cazul lor procedura este ca după trimiterea mai multor 
somaţii şi prelungirea termenelor de plată, să sistăm furnizarea de apă până la 
achitarea datoriilor.

Din păcate există asociaţii de proprietari care au datorii către firma 
noastră de 200 mii de lei, şi există locuitori cu restanţe de 36 mii lei.

O problemă delicată este situaţia spitalelor şi a blocurilor de locuit, unde 
nu putem sista serviciile, pentru că acest fapt ar putea avea consecinţe serioase 
şi asupra persoanelor care nu sunt datori. În aceste cazuri punem în aplicare 
măsuri restrictive ca sistarea furnizării apei calde, sau scăderea presiunii la 
apa rece. Numai anul acesta am intentat 162 de procese împotriva marilor 
datornici, dintre care 15 se află deja în stadiul de executare (3 cu evacuare).

4. Pentru încheiere ce aţi putea spune despre nivelul de satisfacţie 
a locuitorilor – în baza semnalizărilor primite – cu privire la calitatea 
serviciilor furnizate de S. C. Goscom S. A.? 

Opinia locuitorilor despre calitatea serviciilor furnizate reiese foarte bine 
din sondajul de opinie realizat pe scală largă anul acesta în rândul cetăţenilor.

Locuitorii au apreciat rezultatele lucrărilor de reabilitare prin care am 
reuşit să îmbunătăţim calitatea apei calde şi a încălzirii, presiunea la apa rece, 
respectiv au apreciat efortul depus pentru modernizarea sistemului de încălzire 
centralizată cu scopul de a menţine acest serviciu şi de a-l face cât mai rentabil. 
De asemenea din sondaj a reieşit şi faptul că mai există cazuri izolate unde 
calitatea apei calde este încă necorespunzătoare. Majoritatea celor întrebaţi 
nu este satisfăcut de calitatea transportului comun şi cu modul de diviziune a 
cheltuielilor comune aplicată în prezent. Locuitorii care doresc să deconecteze 
de pe reţeaua de încălzire centralizată, contestă procedura de deconectare, iar 
pentru eventualele situaţii neplăcute dau vina pe S. C. Goscom S. A.

În perioada următoare scopul nostru este să soluţionăm fiecare plângere 
legitimă, să îmbunătăţim, să rentabilizăm serviciile de iarnă, şi împreună cu 
autorităţile locale şi asociaţiile de proprietari, să căutăm soluţii la problemele 
care ating majoritatea locuitorilor.

Municipiul Miercurea Ciuc, Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din Miercurea 
Ciuc şi Consulatul General al Republicii Ungare din Miercurea Ciuc a comemorat şi 
anul acesta lupta pentru libertate a poporului maghiar din 1956. 

Anul acesta însă festivităţile au fost onorate şi de prezenţa a doi preşedinţi: 
preşedintele României, domnul Traian Băsescu şi preşedintele Republicii Ungare, 
domnul Sólyom László.

Edilii municipiului i-au asigurat înalţilor oaspeţi o călduroasă primire la sediul 
Prefecturii şi a Consiliului Judeţean, de unde oaspeţii, după a scurtă întrevedere, 
s-au deplasat în Piaţa 1956, locul de desfăşurarea a principalelor evenimente 
comemorative.

După primirea entuziastă a înalţilor invitaţi de către participanţii la festivitatea 
de comemorare, şi intonarea imnurilor celor două ţări, s-a trecut la rostirea 
cuvântărilor festive. Primul care a luat cuvântul a fost primarul municipiului Ráduly 
Róbert Kálmán, care a mulţumit preşedintelui Traian Băsescu pentru cuvântarea 
sa din anul 2006, în faţa camerelor reunite a Parlamentului României, când a 
condamnat regimul comunist din România. Primarul municipiului a mai subliniat: 
printre victimele regimului, în parcela virtuală, se numără atât persoane fizice, cât şi 
instituţii de vază ale comunităţii maghiare, victime a represaliilor comuniste de după 
1956, şcolile confesionale, Universitatea Bolyai.

Preşedintele Republicii Ungare a evidenţiat marile realizări ale luptei pentru 
libertate şi a revoluţiei ungare din 1956: unitatea naţională şi gestul extraordinar 
al acelora, care din România (în special din Transilvania) au solidarizat cu cauza 
luptătorilor de libertate. Potrivit domniei sale, iubirea de ţară este acel „liant” care 
uneşte diaspora maghiară cu patria mamă, făcând referire la unitatea culturală a 
tuturor maghiarilor de pretutindeni, fapt care nu intră în contradicţie cu apartenenţa 
lor ca cetăţeni ai altor ţări.

Preşedintele României, domnul Traian Băsescu şi-a exprimat în primul rând 
admiraţia sa faţă de maghiarii din România, şi faţă de evenimentele din 1956. El 
a evidenţiat că viitorul paşnic, convieţuirea fără resentimente a maghiarilor şi 
românilor din ţară este posibilă numai într-o Europă prosperă, dar acest fapt necesită 
respectarea drepturilor tuturor cetăţenilor conlocuitoare, dreptul la libertate a 
fiecărei naţii. Atât populaţia majoritară, cât şi cea minoritară are dreptul la cultivarea, 
prezervarea propriilor valenţe culturale, a legăturilor care î-i leagă cu patria mamă.

În final domnia sa i-a înmânat preşedintelui Sólyom László raportul privind 
condamnarea regimului comunist din România. 

La finalul cuvântărilor Preşedintele României a părăsit Piaţa 1956, iar 
programul suitei de comemorări a continuat cu depunerea de coroane. Preşedintele 
Republicii Ungare s-a deplasat în compania edililor oraşului la recepţia festivă oferită 
cu această ocazie.

Conducerea Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc î-şi exprimă recunoştinţa 
pentru asistenţa oferită în desfăşurarea evenimentelor: elevilor Gimnaziului Romano-
Catolic Segítő Mária, elevilor Gimnaziului Márton Áron, studenţilor Universităţii 
Sapientia, regimentului de gardă husari, fanfarei din Vlăhiţa, precum şi instituţiilor 
care au contribuit la buna desfăşurare a evenimentelor: organele abilitate ale poliţiei 
orăşeneşti şi judeţene, poliţiei rutiere, jandarmeriei judeţene, precum şi firmelor 
care au asigurat buna desfăţurare a evenimentelor: Ave Huron, Web Media Sound, 
Electric Consulting. 

Conducerea Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc datorează mulţumiri 
speciale Ansamblului Naţional Secuiesc Harghita.

COMEMORAREA LUPTEI PENTRU 
LIBERTATE ŞI A REVOLUŢIEI UNGARE

DIN 1956

DESPRE CREŞTEREA PREŢULUI 
SERVICIILOR DE APĂ ŞI CANALIZARE, 

RESPECTIV AL ÎNCĂLZIRII CENTRALIZATE
– INTERVIU REALIZAT CU DUDA TIHAMÉR, 

DIRECTORUL GENERAL AL S.C. GOSCOM S.A. – 


