
Miercurea Ciuc

După terminarea plantării gazonului, a 
copacilor, plasarea întregului mobilier 
stradal, testarea şi punerea în funcţiune a 
izvorului artificial şi a bazinului central, au 
luat sfârşit lucrările care au vizat reînnoirea 
parcului din faţa Cetăţii Mikó.

În fazele premergătoare ale lucrărilor, 
firma de proiectare – S.C. Transzpagony 
S.R.L. – care a avut sarcina pregătirii unor 
planuri reactualizate ale întregului com-
plex (incluzând parcul însuşi, aleile, dru-
murile, construcţiile aferente, precum şi 
reţeaua de canalizare), s-a angajat să ţină 
cont în cea mai mare măsură de impor-
tanţa şi caracterul de monument istoric al 
Cetăţii Mikó. Ideea principală a fost de a 
realiza un singur complex, care să îmbine 
criteriile de funcţionalitate şi frumuseţe 
modernă ale parcului, cu aspectul vechii 
linii de fortificaţii ale Cetăţii Mikó. 

Dat fiind faptul că parcul reînnoit va 
face parte totodată şi dintr-un complex 
care va asigura un unison vizual-utilitar 
al ansamblului Cetatea Mikó–Primărie, 
în care vor fi incluse şi realizări ulterioa-
re cum ar fi: punct de informare turistică, 
parc etnografic, parc comemorativ, piaţetă 
care va găzdui diferite evenimente cultu-

ral-distractive, tot ansamblul va conferii 
regiunii menţionate o imagine unitară de 
centru al municipiului. Totodată va avea şi 
rolul de a semnala locuitorilor urbei dar şi 
vizitatorilor săi cum arăta odinioară ini-
ma administrativ-culturală. 

Conform celor spuse de viceprimarul 
Szőke Domokos, lucrările de reînnoire 
a parcului din faţa Cetăţii Mikó, se pre-
zintă în felul următor: lângă partea de-
semnată pentru distracţia copiilor, care 
este dotată cu un teren de joacă, leagăne, 
diferite construcţii din lemn pentru căţă-
rat, este amplasată şi o punte. În parc au 
fost plantate 15 copaci precrescuţi, 4008 
arbuşti şi s-a dispus plantarea cu gazon a 
mai mult de 4677 metri pătraţi de teren. 
Totodată au fost plasate 14 coşuri de gu-
noi, 40 de bănci şi 54 de reflectoare dea-
lungul aleilor, au fost amplasate camere 
de supraveghere, suporturi pentru bici-
clete, stâlpi pentru blocarea parcării, în 
piaţă a fost pusă în funcţiune şi o fântână 
de băut cu senzor infra-roşu, iar frontul 
Cetăţii şi ulmul uriaş din faţa sa a primit 
o iluminare decorativă. 

Cea mai mare atracţie a parcului este 
însă fără doar şi poate complexul de izvor  
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Parcul reînnoit din faţa Cetăţii Mikó
 În spiritul esteticului şi a funcţionalităţii
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  artificial şi bazin, care va servi în perioada 
caniculară mai mult ca sigur drept punct de 
împrospătare favorit pentru concitadini. 

Despre dificultăţile întâmpinate, l-am 
întrebat şi pe d-nul Buzogány Károly, 
proiect-managerul lucrărilor de reînnoire 
a parcului, care ne-a oferit şi o succintă 
evaluare a acestora. El a declarat că cea 

mai mare parte a problemelor ivite puteau 
fi puse pe seama faptului, că zona Cetăţii 
Mikó este un adevărat sit arheologic. Ast-
fel nu de puţine ori s-a întâmplat ca lucră-
rile parcului să se suprapună cu unele ce 
aparţineau de prospecţiile arheologice în 
desfăşurare. Dar după cum a menţionat 
interlocutorul nostru, toate problemele au 

fost rezolvate în timp util cu ajutorul păr-
ţilor implicate în luarea deciziilor (Primă-
ria, Muzeul Secuiesc al Ciucului şi firma 
proiectantă).

În concluzie, după afirmaţia proprie, 
proiect-managerul este satisfăcut de cali-
tatea execuţiei lucrărilor de modernizare a 
parcului.  n

Consiliul Local al Municipiului Miercurea 
Ciuc s-a întrunit în ziua de 28 mai 2009 
în şedinţă ordinară, iar în zilele de 06, re-
spectiv 31 mai, în şedinţe extraordinare, 
şi a adoptat următoarele hotărâri: 

Hotărârea nr. 70
privind aprobarea documentaţiei de aviza-

re a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: 
„REABILITARE TERMICĂ A CLĂDI-
RII DE LOCUIT” – Str. Culmei nr. 12

Hotărârea nr. 71
privind aprobarea documentaţiei de avi-

zare a lucrărilor de intervenţie pentru in-
vestiţia: „REABILITARE TERMICĂ A 
CLĂDIRII DE LOCUIT” – Str. Iancu de 
Hunedoara nr. 45

Hotărârea nr. 72 
privind aprobarea situaţiilor financiare pri-

vind execuţia bugetară la 31 decembrie 2008

Hotărârea nr. 73
pentru modificarea şi completarea Hotă-

rârii nr. 46/2009 privind aprobarea Buge-
tului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 

Hotărârea nr. 74 
privind aprobarea criteriilor de prioritate 

a blocurilor de locuinţe înscrise în progra-
mul multianual de creştere a performanţei 
energetice la blocurile de locuinţe din mu-
nicipiul Miercurea Ciuc în anul 2009 şi 
anul 2010

Hotărârea nr. 75
privind însuşirea raporturilor de evaluare 

privitoare la terenurile intravilane din str. 
Topliţa nr. 19 şi str. Stadionului f.n., respec-
tiv aprobarea schimbului dintre acestea

Hotărârea nr. 76
privind însuşirea raporturilor de evaluare 

privitoare la terenurile intravilane din str. 
Márton Áron f.n. şi str. Stadionului f.n., re-
spectiv aprobarea schimbului dintre acestea

Hotărârea nr. 77 
privind aprobarea tarifelor la activitatea 

de apă potabilă şi de canalizare-epurare în 
municipiul Miercurea Ciuc 

Hotărârea nr. 78
privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare, Regulamentului 
de ordine interioară, Codului etic, Planului 
strategic şi al Planului de îngrijire al Servi-
ciului social – creşă

Hotărârea nr. 79
pentru modificarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Ansamblului 
Naţional Secuiesc Harghita Miercurea 
Ciuc, Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes – Csíkszereda

Hotărârea nr. 80
pentru modificarea şi completarea Ho-

tărârii nr. 194/2006 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţio-
nare al aparatului de specialitate al prima-
rului municipiului Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 81
pentru modificarea Hotărârii nr. 

23/2004, privind aprobarea Statelor de 
funcţiuni ale personalului nedidactic anga-
jat la unităţile de învăţământ preuniversitar 
din municipiul Miercurea Ciuc, cu modifi-
cările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 82
privind achitarea cotizaţiei pe anul 2009 

către „Asociaţia de Dezvoltare Microregi-
onală ALCSÍK”

Hotărârea nr. 83
privind achitarea cotizaţiei pe anul 

2009 către Asociaţia Municipiilor din 
România

Hotărârea nr. 84
privind aprobarea documentaţiei tehni-

co-economice a investiţiei: „Reparaţii – re-
staurare clădire poartă la Cetatea Mikó”

Hotărârea nr. 85
privind înfiinţarea operatorului regional 

de salubrizare S.C. ECO CSÍK S.R.L.

Hotărârea nr. 86
pentru modificarea Hotărârii nr. 

38/2003 privind constituirea Consiliului 
de administraţie al Editurii Csíkszereda

Hotărârea nr. 87
privind criteriile de prioritate, stabilite 

pentru repartizarea locuinţelor sociale şi 
de necesitate din Centrul Social 

Hotărârea nr. 88
privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu ,,Strada Prieteniei nr. 20”, din 
municipiul Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 89
privind aprobarea concesionării prin lici-

taţie publică a terenului aferent chioşcului 
situat în str. Mihail Sadoveanu fără număr, 
aflat în domeniul public al municipiului 
Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 90
privind aprobarea dării în folosinţă gra-

tuită a scenei în aer liber, situată în munici-
piul Miercurea Ciuc, Jigodin-Băi, aflată în 
domeniul public al municipiului, în favoa-
rea Bisericii Catolice din Jigodin

Hotărârea nr. 91
privind propunerea pentru constituirea 

dreptului de proprietate asupra terenuri-
lor intravilane, persoanelor îndreptăţite 
conform art. 36 din Legea nr. 18/1991 cu 
modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 92
pentru modificarea Hotărârii Consi-

liului Local nr. 167/2008 privind propu-
nerea pentru constituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor intravilane, 
persoanelor îndreptăţite conform art. 36 
din Legea nr. 18/ 1991, cu modificările şi 
completările ulterioare

Hotărârea nr. 93
privind alocarea unor sume din bugetul 

local al Consiliului Local Municipal Mier-
curea Ciuc pe anul 2009 pentru acordarea 
unor sprijine financiare sub formă de con-
tribuţie pentru unităţile de cult

Hotărârea nr. 94
privind instituirea taxei hoteliere în mu-

nicipiul Miercurea Ciuc pentru anul 2010

Hotărârile pot fi accesate de pe site-ul 
Primăriei:
www.miercureaciuc.ro/consiliul local/
hotărâri 

Din hotărârile Consiliului Local al Municipiului 
Miercurea Ciuc
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Naşteri

Székely Kristóf
Illés Henrietta-Bernadett
Karácson Éva-Mária
Plai Radu-Constantin
Olti Botond
Benczédi Zoltán
Sandu Mihnea-Alexandru
Elekes-Köllő Zsanett
Tankó Szilvia-Réka
Juhász Balázs
Bogács Eszter
Izsák-Székely Emőke
Kedves Hunor
Vas Kriszta
Neacşu Tatjána-Cristina
János Gergő-Krisztián
Kiss Réka
Szabó Csongor
Ráduly Orsolya
Csikós Ádám
Gáll Nóra
Grama Tudor-Mihai
Vizitiu Robert-Constantin
Ráduly Zsombor
Balázs Hunor

Decese

Budi Gábor
Kanya Cristina
Bedő Szabolcs
Orbán Mária
Hompoth Amália
Brecuş Georgeta
Almăşan Ana
Oláh Terezia
Kopacz Tibor
Török Iosif
Kovács Francisc
Bucur Constantin
Erőss Ladislau
Prigya Iuliana
Tompos Ladislau-Gheorghe
Salamon Anton
Sipos Iuliana
Gheorghita Ileana
Czintos Maria
Kacsa Huba 
Gál Francisc
Mihály Ileana
Mihály Ştefan
György Károly

Căsătorii
Albert Eugen – Popovics Mariana
Gál Tibor – Kajtár Ildikó
Becze László – Márton 

Beáta-Teréz
Dumbravă Sergiu-Marius – Rácz Enikő
Vizoli Zoltan – Moldovan Mariana
Iosub Liviu – Jére Annamária
Duduj Iosif-Ovidiu – Lukács 

Kati-Ildikó
Petres Tibor – Albert Mónika
Kató Alfréd-Levente – Bács 

Melánia
Gál Levente – Márton Veronika
Baraboi Dan-Attila – Tankó Piroska
Vitus István – Bulbuk Emese
Kurkó András – Kanabé Tünde
Marin Florin – Gál Szende
Kovácsi László – Erdély Mónika
Crişan Dumitru Aurelian – Tamba

Ioana-Laura
Tănase Ovidiu – Szántó Márta
Dascălu Domokos – Tubák Mária

Katalin
Karda Attila – Balázs Terézia
Becze László – Ferencz Imola
Bodó István-Róbert – Márton Ágnes
Popescu Cristian-Dan – Dobondi

Magdolna
Fodor Ferenc – Cseke Ibolya
Bălan Tiberiu – Molnár Judit

În programul de lucru vizând reînnoirea 
parcului şi a pieţii din faţa Cetăţii, urmă-
torul pas va fi reabilitarea şi restaurarea 
bastionului de poartă din faţa clădirii. S.C. 
Esztány S.R.L. a fost firma care a pregătit 
studiul de fezabilitate şi planul de execuţie, 
iar în cadrul şedinţei consiliului local din 
luna mai a fost acceptată şi documentaţia 
technico-economică aferentă. 

În decursul reabilitării va fi îndepărtată de 
pe toată suprafaţa construcţiei mortarul pe 
bază de ciment, care în unele locuri se desprin-
de deja de pe ziduri, iar în locul acesteia va fi 
aplicat mortar pe bază de var. Faza următoare 
va fi revopsirea zidurilor, la care se vor folosi 
vopsele pe bază de pigmenţi oxizi, în tonuri 
pastelate asemănătoare cu cea originală. 

Conform expertizei tehnice, structura de 
susţinere a acoperişului este în stare satisfă-
cătoare, dar este necesară înlocuirea şi cură-
ţirea ţiglelor, totodată înlocuirea elementelor 
de acoperire care sunt ruginite. Suprafeţele 
de piatră parţial afectate care vor fi restaura-
te, necesită curăţire chimică şi manuală, iar 
podeaua etajului şi grinzile de susţinere vor 
fi impregnate cu ulei de in fiert. 

Şi cadranele vopsite de orologiu necesită 
renovare atentă. Se presupune că în jurul 

Caravana pe biciclete 
a Radioului Târgu 
Mureş a poposit din 
nou în oraş
Conform tradiţiei, în perioada 10–19 iu-
nie s-a desfăşurat cea de a noua caravană 
pe biciclete a Radioului Târgu Mureş, 
eveniment ce are ca scop pe lângă pro-
movarea sportului biciclist şi conştienti-
zarea prezenţei în traficul de zi cu zi a 
celor care se deplasează cu acest mijloc 
de transport sănătos şi ecologic. Cicliştii 
redacţiei Radioului Târgu Mureş tre-
când prin 4 judeţe, în dreptul a 100 de 
localităţi, parcurgând aproape 550 de ki-
lometrii, au găsit timp şi pentru a intra în 
contact cu ascultătorii emisiunilor radio. 
Cele mai bune remarci, comentarii ale 
ascultătorilor au fost înregistrate şi vor fi 
incluse în emisiuni dedicate caravanei, ba 
mai mult, participanţii au promis că cele 
mai constructive propuneri vor fi puse în 
practică. 

Tot în conformitate cu tradiţia înră-
dăcinată, caravana cicliştilor a poposit 
şi în municipiul nostru. La intrarea în 
oraş ei au fost întâmpinaţi pe data de 12 
iunie de către primarul Ráduly Róbert 
Kálmán şi redactorii magazinului de  

anilor 1990 acestea au fost revopsite în mod 
necorespunzător, astfel că stratul acesta tre-
buie îndepărtat. Arătătorii ceasului vor fi 
executate din fier forjat în stilul celor din se-
colul al XIX-lea. Tot procesul de restaurare 
va dura circa şase săptămâni. n

Va fi reînnoită şi bastionul de poartă 
a Cetăţii Mikó

Din registrul stării civile
Mai 2009
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Centrul Cultural Judeţean Harghita vă invită 
la concertele, programele celui mai mare fes-
tival de muzică veche din regiune. Festivalul 
se desfăşoară în perioada 19–26 iulie 2009, 
tematica fiind prezentarea ansamblurilor, 
mişcărilor de muzică veche din Europa de 
Est. Programul cuprinde 17 concerte cu invi-
taţi din 5 ţări europene. Pentru artiştii tineri 
şi studenţi se va organiza Universitatea de 
Vară de Muzică Veche cu masterclassuri şi 
prezentări teoretice. Pe ziua de 25 iulie se va 
desfăşura o zi tematică a copiilor muzicieni cu 
case de jocuri istorice şi concerte susţinute de 
ansambluri de copii. Vor concerta ansambluri 
de renume din Europa şi din ţară: ansamblul 
Hortus Musicus (Estonia), Ensemble Rena-
issance (Serbia), La Follia (Timişoara), artiştii 
Claudiu Lobonţ şi Olivia Iancu (Bucureşti), 
Musica Historica (Budapesta–Ungaria), Fla-
uto dolce (Cluj Napoca), Ansamblul de Dans 

  programe szereda.Origo, care au pe-
dalat şi ei în coloana celor din Târgu 
Mureş. În cinstea noilor sosiţi s-a or-
ganizat la sediul Primăriei o întrevede-
re dintre edilul oraşului şi participanţii 
la caravană. În cadrul întrevederii s-au 
purtat în special discuţii pe tema prin-
cipală a caravanei: promovarea ciclismu-
lui şi a modului de viaţă sănătos. Edilul 
oraşului a oferit şi un interviu cu această 
ocazie redactorilor de la Radioul Târgu 
Mureş, în care răspunzând la întrebarea 
„Care este atitudinea conducerii oraşu-
lui vizavi de problema pistelor de bicicle-
tă?” – a evidenţiat faptul, că în munici-
piu nu se reabilitează nici un metru de 
drum fără a se construi piste desemnate 
cicliştilor. Prin aceasta se urmăreşte „in-
staurarea” unei conduite de viaţă urbană 
cât mai sănătoasă, ridicarea ciclismului 
la statut de mod de viaţă şi nu în ulti-
mul rând evitarea deplasărilor cu auto-
turismul pentru o urbe mai curată, mai 
ecologică. n

Passeggio (Cluj Napoca), Ansamblul Colle-
gium (Carei), Lyceum Consort (Bucureşti), 
Kájoni Consort (Baraolt), Codex (Sfântu 
Gheorghe – Miercurea Ciuc), Orchestra de 
Cameră Ciuc din Miercurea Ciuc, artiştii 
Ulrike Titze şi Guido Titze (Germania), 
Kobzos Kiss Tamás (Budapesta–Ungaria), 
Deák Endre (Carei), organistul Erich Türk 
(Cluj Napoca). Concertele se vor desfăşura 
în bisericile din Miercurea Ciuc, la Cetatea 
Mikó şi în Castelul Lázár din Lăzarea. 

Organizatorii aşteaptă studenţii şi elevii 
muzicieni la cursurile Universităţii de Vară 
de Muzică Veche. Informaţii suplimentare 
găsiţi pe site-ul festivalului: www.musica-
antiqua-hr.ro sau la sediul Centrului CJH, 
B-ul Timişoarei nr. 4. 

(Material redactat pe baza informaţiilor 
primite de la d-ra Boglárka Péter, coordo-

natorul biroului de festival)

Rectificarea 
termenului de 
predare

Firma care are în sarcină reabilitarea 
străzii Topliţa – Vegyépszer Zrt. – s-a 
confruntat cu unele probleme, care nu 
puteau fi prevăzute, astfel că termenul de 
predare a lucrărilor (care prevedea şap-
te săptămâni pentru finalizare) necesită 
o rectificare. Firma executantă s-a lovit 
de problema compoziţiei solului, care s-a 
dovedit a fi mai argiloasă, plină cu tur-
bă decât s-a anticipat iniţial. În plus, şi 
firma de distribuţie a gazului metan – 
E-on Gaz – a început în această perioadă 
lucrările de schimbare a conductelor de 
alimentare, încetinind în mare parte lu-
crările de reabilitarea a străzii Topliţa. 

Conform informaţiilor primite de la 
executantul lucrărilor de reabilitare, în-
cepând din a doua jumătate a lunii iu-
lie se va preda circulaţiei tronsonul de 
drum în cauză, suprafaţa finală de re-
zistenţă la uzură, fiind aplicată odată cu 
terminarea completă a tuturor lucrări-
lor de pe strada Topliţa. Faza următoare 
a reabilitării străzii (tronsonul următor) 
va aduce cu sine şi restricţia circulaţiei 
pe o bandă. n

Restricţie de circulaţie 
pe strada Sadoveanu

În a doua jumătate a lunii iunie a fost în-
chisă traficului tronsonul străzii Sadoveanu 
între strada Pieţii şi strada Rebreanu, întru-
cât în zonă se desfăşoară lucrări de extindere 
a reţelei de canalizare, de reabilitare a reţelei 
de apă potabilă şi pluvială, precum şi lucrări 
de reabilitare a structurii de drum. 

Această amplă investiţie necesită re-
stricţia circulaţiei pe tronsonul amintit. 

Construcţie de parcări 
în cartierul Tudor

Lucrările de construcţie ale unei noi 
parcări în cartierul Tudor se desfăşoară 
conform programului stabilit. În locul 
vechilor garaje metale din zona aleilor 
Avântului şi Narciselor, din vecinătatea 
Şcolii Generale József Attila, respectiv 
din strada Bradului se conturează deja 
noul complex de parcări cu 361 de locuri 
pentru autoturisme. 

Situaţia conductelor de gaz de suprafaţă nu 
a fost rezolvată încă, dar viceprimarul Szőke 
Domokos ne-a declarat, că este în curs găsi-
rea unei soluţii, care nu va afecta termenele de 
limită ale predării lucrărilor, şi conductele în 
cauză vor fi plasate în pământ. n 

În prima etapă vor fi interdicţii până la 
intrarea în strada Rebreanu, după care se 
va închide circulaţiei şi partea de drum 
ce se întinde până la gară. Pe durata lu-
crărilor va fi îngreunat accesul către pia-
ţa agroalimentară, gara CFR, traficul 
obişnuit al străzii Sadoveanu fiind deviat 
către străzile Kossuth şi Pieţii. 

Pentru perioada lucrărilor, în cazul unor 
eventuale neplăceri, Primăria Municipiu-
lui Miercurea Ciuc apelează pe această cale 
la înţelegerea conducătorilor auto. n

Despre Festivalul de Muzică Veche 
19–26 iulie 2009


