
Interviu realizat cu Xántus
Attila, preºedintele Comisiei pentru
servicii publice, comerþ ºi relaþii cu
cetãþenii. 

1. Activitatea consultativ-decizio-
nalã a comisiei cum a influenþat dezvol-
tarea întreprinderilor mici, mijlocii ºi
mari?

În 2004, când am stabilit compe-
tenþa ºi atribuþiile comisiei, am stabilit
cã cel mai important lucru este asi-
gurarea unui sprijin profesional eficient
pentru noua conducere a municipiului.
De asemenea am considerat important
crearea ºi menþinerea unui mediu de
comunicare (de ex. întâlniri, ºedinþe de
lucru cu întreprinzãtori), care pe lângã
faptul cã uºureazã munca consiliului
local, are un efect stimulator ºi asupra
întreprinderilor mici, mijlocii ºi mari.
Comisia a avut ºi are ºi în continuare în
vedere asigurarea condiþiilor egale de
concurenþã, necesarã pentru activitatea
tuturor agenþilor economici, pe baza
rentabilitãþii ºi a calitãþii prestate. 

Pãrerea mea este, cã administrarea
ºi funcþionarea municipiului trebuie
privitã în ansamblu, ca un tot unitar.
Activitatea decizionalã nu poate fi
împãrþitã pe sarcini separate, pe
comisii, pentru cã rolul comisiilor, pe
lângã faptul cã soluþioneazã problemele
diferite, este ºi acela de a vedea în
ansamblu funcþionarea municipiului, ºi
a problemelor legate de aceastã func-
þionare. În concluzie pot sã spun cã
activitatea comisiei noastre este strâns
legatã de activitatea celorlalte comisii:
Comisia de studii, prognoze econo-
mico-sociale, buget, finanþe, agricul-

turã, administrarea domeniului public
ºi privat; a Comisiei de organizare ºi
dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrã-
rilor publice, protecþia mediului încon-
jurãtor, respectiv Comisia pentru
sãnãtate, protecþie socialã, tineret,
sport, agrement, turism ºi culte, pentru
cã acestea au într-adevãr competenþe de
a lua decizii, care au efect asupra
funcþionãrii întregului municipiu. 

Pentru ca o întreprindere sã func-
þioneze eficient, trebuie asigurate în
primul rând câteva condiþii de bazã.
Asigurarea acestor condiþii este de
datoria municipiului. De fapt este vorba
de dezvoltãrile infrastructurale impor-
tante, care au lipsit aproape total în
perioada de dinainte de 2004. Este
imposibil sã ne gândim la dezvoltarea
întreprinderilor pe termen lung atâta
timp, cât drumurile, sau sistemul de
canalizare au o stare precarã, sau este
anevoioasã asigurarea încãlzirii prin
sistemul centralizat de termoficare, sau
persistã problema transportului public
local. În plus, creºterea nivelului de trai
a locuitorilor aduc cu sine noi ºi noi
probleme legate de dezvoltarea muni-
cipiului. Acestea au fost problemele
care trebuiau soluþionate, ºi cu toate cã
în momentul de faþã stãm mult mai
bine, ca în perioada premergãtoare,
suntem departe de a ne fi atins obiec-
tivele propuse. 

Cu timpul numãrul întâlnirilor cu
întreprinzãtorii s-a redus, pentru cã am
conturat chiar la început de drum care
sunt direcþiile de urmat pentru pãrþile
implicate (atât consiliul local, cât ºi
sfera privatã). Pot sã afirm, cã pãrþile
invitate au fost deschise la propunerile

continuare în pagina 2.
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NOUL BEIJING,
O NOUÃ OLIMPIADÃ

În organizarea Ambasadei Republicii
Populare Chineze a fost vernisat expo-
ziþia de fotografii �Noul Beijing, o nouã
Olimpiadã� la data de 22 martie, în sala
de consiliu a Primãriei Miercurea Ciuc.

Expoziþia cuprinde fotografii ilus-
trând pregãtirile premergãtoare Jocurilor
Olimpice de varã din anul 2008.

Exponatele aratã totodatã ºi faþeta de
zi cu zi a vieþii din Republica Popularã
Chinezã.



Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc
s-a întrunit în ziua de 22 februarie în ºedinþã
extraordinarã, iar în ziua de 29 februarie în ºedinþã
ordinarã ºi a adoptat urmãtoarele hotãrâri:

Hotãrârea nr. 15
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii nr.

1/2008, privind aprobarea Bugetului de venituri ºi
cheltuieli pe anul 2008 

Hotãrârea nr. 16 
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii nr.

1/2008, privind aprobarea Bugetului de venituri ºi
cheltuieli pe anul 2008 

Hotãrârea nr. 17
privind acordarea de scutiri de la plata impozitelor

pe clãdiri pe anul fiscal 2008, în cazul clãdirilor utilizate
pentru activitãþi social umanitare

Hotãrârea nr. 18 
pentru modificarea art.1. al Hotãrârii nr. 213/2007 a

Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc, privind
modificarea preþului de producere ºi distribuþie a energiei
termice de cãtre S.C. GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc

Hotãrârea nr. 19
privind aprobarea modificãrii statului de funcþii al

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

Hotãrârea nr. 20 
privind modificarea Hotãrârii nr. 28/2007 pentru

modificarea Hotãrârii nr. 182/2004, privind Studiul de
fezabilitate pentru investiþia �Liceul de Artã Miercurea
Ciuc �

Hotãrârea nr. 21 
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC

ZONAL � Z 15, zona ªumuleu din municipiul Miercurea
Ciuc, proiect nr. 731/2007, elaborat de S.C.
ARHITECTURA S.R.L., prin includerea suprafeþei de
18,5 ha teren extravilan în intravilanul localitãþii, în
scopul construirii unor case de locuit individuale

Hotãrârea nr. 22 
privind aprobarea dãrii în folosinþã gratuitã a

spaþiului în suprafaþã de 189,20 mp, aflat în patrimoniul
privat al municipiului, situat în municipiul Miercurea
Ciuc, str. Kossuth Lajos nr. 12, în favoarea Muzeului
Secuiesc al Ciucului

Hotãrârea nr. 23 
privind aprobarea dezmembrãrii a terenului situat în

municipiul Miercurea Ciuc, str. Zsögödi Nagy Imre nr.
49�50

Hotãrârea nr. 24 
privind aprobarea modificãrii ºi completãrii anexei

nr. 1 al Contractului de concesiune nr. 2764/1998,
încheiat cu S.C. GOSCOM S.A. 

Hotãrârea nr. 25 
pentru modificarea art.1 al Hotãrârii nr. 4 / 2007

privind aprobarea modificãrii organigramei ºi a statului
de funcþii al Muzeului Secuiesc al Ciucului � Csíki
Székely Múzeum

Hotãrârea nr. 26 
privind reactualizarea Regulamentului de organizare

noastre, însã cu timpul (datoritã fap-
tului cã n-a fost nevoie de modificarea
direcþiilor de urmat stabilite iniþial) nu a
mai fost nevoie de organizarea acestor
întâlniri. 

Sfera privatã ºtie exact ce are de
fãcut, iar noi am considerat cã, cu toate
cã stãm în continuare la dispoziþia
tuturor persoanelor care vor sã ne
caute, nu este necesar sã abuzãm de
timpul ºi energia întreprinzãtorilor
locali. Desigur, întotdeauna este nevoie
de consultãri. Însã acest procedeu îºi
are sensul numai dacã ºtim sã ºi
prezentãm în mod corespunzãtor
rezultatele ºi realizãrile noastre. În
acest mod putem evita neplãcerile,
conflictele care apar între pãrþi � ºi aº
include ºi locuitorii municipiului în
acesta proces � ºi care împiedicã munca
eficientã. 

În cazul în care ne bazãm pe acest
proces de comunicare ºi consultare,
considerãm, cã ea poate fi realizatã ca
ºi pânã acum prin concursul Primãriei,
însã consider cã ar fi necesarã elabo-
rarea unor tematici specifice, axate pe
anumite probleme, cu invitarea pe lân-
gã întreprinzãtorii locali ºi a repre-
zentanþilor organizaþiilor civile, sau ale
instituþiilor de stat (protecþia consuma-
torilor, protecþia mediului etc.). 

2. Care sunt schimbãrile cele mai
importante în imaginea de ansamblu a
municipiului care se datoreazã activi-
tãþii comisiei? 

Consider, cã una dintre realizãrile
noastre reprezentative este darea în
concesiune a complexului balnear din
Jigodin Bãi unui întreprinzãtor privat.
În perioada premergãtoare, complexul
balnear era în administrarea S.C.
Goscom S. A. ºi ieºea în pierdere an
dupã an, însã dupã reabilitarea
clãdirilor funcþionarea complexul a
devenit rentabil.

(Pe 15 noiembrie 2005 complexul a
fost dat în concesiune de Consiliul
Local Miercurea Ciuc pe o perioadã de
49 ani unui întreprinzãtor local. n. r.) 

O problemã importantã a munici-
piului în momentul de faþã o reprezintã
modernizarea transportului public.
Consider cã ar fi trebuit sã însãrcinãm o
firmã privatã, pentru cã astfel benefi-
ciam de garanþia unei exploatãri efici-
ente. Desigur administrarea transportu-
lui public de o firmã privatã ar genera ºi
probleme sociale, însã soluþionarea
acestor probleme ar fi cu mult mai
uºoarã, dacã pãrþile interesate în rezol-
varea lor s-ar putea sprijini pe o activi-
tate profitabilã.

De asemenea aº aminti între rezul-
tatele pozitive, cele realizate în dome-
niul curãþeniei publice, municipiul fiind
desemnat anul trecut drept cel mai curat
oraº din judeþul Harghita. 

O altã problemã importantã ar fi
situaþia spaþiilor verzi din municipiu. În
aceastã privinþã sprijin în totalitate pla-
nul urbanistic de dezvoltare al oraºului,
în care propunem creºterea suprafeþelor
spaþiilor verzi din reºedinþa de judeþ. La
punerea în aplicare al acestui plan pasul
cel mai important ar fi achiziþionarea de
terenuri pentru aceastã destinaþie de
cãtre municipalitate asigurând astfel
control asupra modului de administrare
ale acestora.

Desigur realizarea acestui proiect
ar necesita foarte mulþi bani, ºi nu în
ultimul rând o comunicare permanentã
ºi pe înþelesul tuturora din partea auto-
ritãþilor, pentru cã cunoaºterea intenþii-
lor conducerii municipiului ar elimina
barierele provenite din neînþelegeri.
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Xántus Attila, preºedintele comisiei
* Foto: Tõzsér László



NAªTERI
László Tamás
Honþ David-Ioan
Gál Emõke-Andrea
Nagy Kinga
Tuto Eszter-Klaudia
Atudorei Paula-Maria
Sövér Attila
Barabás Tamás
Tankó Andrea
Szõcs Csongor
Szigyártó Ádám
Kelemen Ákos
Ábrahám Mercédesz
Bejan Orsolya
Munteanu Rafael-Constantin
Marin ªtefania
Gherman Daniel-Mihai
Kovács Kata
György Anita

Silló Krisztina-Gyopárka
Gál Ákos
Oltean Alexandru
Bodó Károly
Hozo Szilvia
Dávid Blanka-Dorottya
Benedek Boldizsár
DECESE
Gothár Ioan
Silló Lina
Kiss Maria
Ambrus Elisabeta
Barcsa Nicolae
Barcsa Ana
Ozsváth Francisc
Farkas Terezia
Bõjthe János 
Tankó Andrea
Simon Vilma

László Mária
Osváth Ana
Pál Attila-László
Szász Erzsébet
Tuvec Ciril
Tankó Béla
Gergely Veronica
CÃSÃTORII
Butucaru Radu-Leonard � Crãciun Floarea
Szabó József � Tamás Izabella
Lönhárd Róbert � Bálint Ibolya
Farkas Csaba � Dobos Zsuzsanna
Vizi István � Vizi Hajnalka
Bucur Marian � Posti Mihaela
Grosu Tãchiþã � László Gabriella
Handaric Ilie-Vasile � Filip Daniela
Sárpátki Ferenc-Zoltán � Zsombori Ibolya
Ignat Viorel � Capmare Edina

Oportunitãþi de sprijin a fermierilor, prin plãþi
directe în anul 2008

Dupã cum probabil aþi aflat, Planul Naþional de
Dezvoltare Ruralã (PNDR) 2007�2013, a fost aprobat, pe
data de 20 februarie de cãtre Comisia Europeanã. 

Acest document va determina, pentru perioada care
urmeazã, direcþiile de dezvoltare a spaþiului rural din
România. Programul va fi lansat în cursul lunii martie cu
posibilitatea de accesare a fondurilor prin proiecte în
cadrul urmãtoarelor mãsuri:

- 121. Modernizarea exploataþiilor agricole
- 123. Creºterea valorii adãugate a produselor agri-

cole ºi forestiere
- 322. Renovarea ºi dezvoltarea satelor.
În cadrul programului pot fi obþinute fonduri neram-

bursabile prin proiecte, cât ºi sprijin direct prin depunerea
de cereri de cãtre utilizatorii de terenuri agricole.

Sprijinul cel mai uºor accesibil este cel acordat pe
suprafaþã, ce se poate obþine prin depunerea Cererilor
de platã la APIA ºi respectarea cerinþelor specifice
pentru aceste mãsuri!

Începând cu anul 2008, utilizatorii de terenuri
agricole din judeþul Harghita, pot solicita sprijin pe
suprafaþã, dupã cum urmeazã:

A. Plata Unicã pe Suprafaþã: circa 50 Euro/ha
B. Plãþi Naþionale Complementare: pentru anumite

culturi, în medie 47 Euro/ha
C. Pentru Zona Montanã Defavorizatã: 50 Euro/ha
(Cu excepþia localitãþiilor: Cristuru Secuiesc, Atid,

Mugeni, Porumbeni, Secuieni, ªimoneºti)
D. Plãþi de Agromediu, pentru 3 pachete eligibile:
1. Pajiºti cu înaltã valoare naturalã: 124 Euro/ha
2. Practici agricole tradiþionale: 58 Euro/ha
3. Îngrãºãminte verzi: 130 Euro/ha
Cerinþe specifice ale pachetelor de agromediu:
Pachetul 1: Pajiºti cu înaltã valoare naturalã (P 1)
- Utilizarea fertilizanþilor chimici ºi pesticidelor este

interzisã.

- Utilizarea tradiþionalã a gunoiului de grajd este
permisã pânã limita de 30 kg azot în echivalent. 

- Cositul poate începe doar dupã data de 1 iulie ºi
masa vegetalã trebuie adunatã nu mai târziu de douã sãp-
tãmâni. 

- Pãºunatul se efectueazã cu maxim 1 UVM pe hec-
tar.

- Pãºunile inundate nu vor fi pãºunate mai devreme
de douã sãptãmâni de la retragerea apelor.

- Este interzis aratul, discuitul, însãmânþarea de sup-
rafaþã sau supraînsãmânþarea pajiºtilor aflate sub anga-
jament.

Pachetul 2: Practici agricole tradiþionale (P 1.2) �
(Opþional se poate adãuga doar la pachetul 1)

- Lucrãrile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe
suprafaþa pajiºtilor aflate sub angajament.

Pachetul 3: Culturi verzi (P 4)
- Semãnarea culturilor verzi trebuie realizatã pânã la

sfârºitul lunii septembrie. Plantele ce pot fi utilizate ca ºi
culturi verzi sunt: mazãrea, mãzãrichea, rapiþa, muºtarul,
lupinul, sulfina.

- Doar fertilizanþii organici pot fi utilizaþi înaintea
înfiinþãrii culturilor verzi. Utilizarea fertilizanþilor chimici
pentru culturile verzi este interzisã.

- Biomasa formatã trebuie sã fie incorporatã în sol
cel târziu pânã la finalul lunii martie.

- Lucrãrile agricole necesare pentru urmãtoarea cul-
turã pot începe doar dupã ce s-a realizat aceastã acþiune.

- Nu este permis aratul pajiºtilor existente în fermã
pe toata durata angajamentului.

Cine poate beneficia?
Ferma de minimum 1 ha, parcele de minim 0,3 ha.
Care sunt condiþiile de obþinere a sprijinului?
CULTIVAREA TERENULUI!
� Respectã bunele condiþii agricole ºi de mediu

(GAEC).
� Respectarea cerinþelor specifice.
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MINISTERUL AGRICULTURII ªI DEZVOLTÃRII RURALE
DIRECÞIA PENTRU AGRICULTURÃ ªI DEZVOLTARE RURALÃ

HARGHITA 
ºi funcþionare al Teatrului Municipal �Csíki Játékszín�
Miercurea Ciuc

Hotãrârea nr. 27 
privind stabilirea criteriilor de prioritate pentru

repartizarea locuinþelor sociale ºi de necesitate, situate în
municipiul Miercurea Ciuc

Hotãrârea nr. 28 
privind stabilirea ordinii de prioritate pentru

repartizarea locuinþelor de necesitate situate în Centrul So-
cial din municipiul Miercurea Ciuc, Aleea Copiilor nr. 9

Hotãrârea nr. 29 
privind luarea în concesiune a clãdirii Liceului

Teoretic ,,Márton Áron� cu terenul aferent, situat în
municipiul Miercurea Ciuc, str. Márton Áron nr. 80 de la
Parohia Romano-Catolicã nr.1 Miercurea Ciuc

Hotãrârea nr. 30 
privind luarea în concesiune a terenului având

destinaþia de curte situat în municipiul Miercurea Ciuc,
str. Márton Áron nr. 80 de la Parohia Romano-Catolicã
nr.1. Miercurea Ciuc

Hotãrârea nr. 31
privind participarea Municipiului Miercurea Ciuc la

constituirea societãþii �ENERGETICE MA & D1 S.A.�
Hotãrârea nr. 32 
privind propunerea pentru constituire a dreptului de

proprietate asupra terenurilor intravilane, persoanelor
îndreptãþite conform art. 36 din Legea nr. 18/1991,
republicatã

Hotãrârea nr. 33
pentru modificarea anexei nr.1 a Hotãrârii nr.

194/2007, privind propunerea pentru constituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilane,
persoanelor îndreptãþite conform art. 36 din Legea nr.
18/1991, republicatã



� Pe o perioadã de 5 ani, pentru care se angajeazã utilizatorul terenului.
� Evidenþa activitãþilor de agro-mediu.
� În cazul în care parcela sub angajament este vândutã, cumpãrãtorul îºi preia

angajamentul. În caz contrar sprijinul se restituie.
Schemele de sprijin pe suprafaþã, prezentate mai sus, aplicabile începând cu

anul 2008, reprezintã oportunitatea cea mai accesibilã, pentru utilizatorii de
terenuri agricole din judeþul Harghita, pentru a beneficia de o sumã substanþialã
din urmãtoarele motive:

Sumele pentru diferite forme de sprijin se cumuleazã, astfel se pot obþine sume
însemnate, aproape 1.000 lei/ha pentru terenuri arabile sau pajiºti naturale.

Volumul plãþilor directe ce se pot solicita pentru 1 ha teren agricol cultivat în
jud. Harghita pe anul 2008 

1. Pajiºti naturale (fâneaþã ºi pãºune)
� Platã unicã pe suprafaþã (SAPS): 50 Euro � 175 lei. 
� Zonã montanã defavorizatã: 50 Euro� 175 lei. 
� Plãþi agro-mediu (Pachetul 1): 124 Euro � 434 lei. 
TOTAL: 784 lei.
� Plãþi agro-mediu.(Pachetul 2): 58 Euro � 208 lei. 
TOTAL: 992 lei. 
2. Teren arabil
1. Platã unicã pe suprafaþã (SAPS): 50 euro � 175 lei. 
2. Zonã montanã defavorizatã: 50 euro � 175 lei. 
3. Plãþi agro-mediu (Pachetul 4): 130 euro � 468 lei. 
4. Plãþi naþionale directe complementare:
� În funcþie de culturã (în medie): 47 euro � 165 lei. 
5. Schemã pentru culturi de zahãr.
6. Schemã pentru culturi energetice.
7. Plãþi tranzitorii pentru tomate.
VOLUMUL POSIBILULUI SPRIJIN : 1+2+4 = 515 LEI+ 3 = 983 LEI. 
Cerinþele specifice nu depãºesc cu mult practica aplicatã în majoritatea

gospodãriilor agricole.
Sprijinul se obþine simplu prin cererile de finanþare completate, cu atenþie ºi

mare corectitudine la schemele de platã alese, ce se vor preda la centrele APIA în
perioada 03 martie - 15 mai 2008.

INFORMATII SUPLIMENTARE LA:
Direcþia pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã Harghita
Miercurea Ciuc, P-ta Libertãþii nr. 5. 
Compartimentul de Dezvoltare Ruralã
Camera 242, tel. / fax: 0266-371 898, 
e-mail: dgaa@topnet.ro; dezvoltarerurala@yahoo.com
(Juravle Vasile � director executiv adjunct, Antal Csongor, Bélafalvi István, Darvas

Szabolcs).

Primãria Municipiului Miercurea Ciuc organizeazã în perioada 27 martie � 12
aprilie anul curent curãþenia generalã de primãvarã. Locatarii ºi conducerile
instituþiilor ºi firmelor sunt invitaþi sã organizeze curãþirea împrejurimilor clãdirilor de
locuit, respectiv a sediilor de firme / instituþii. Deºeurile provenite din aceastã acþiune se
vor depozita pe lângã punctele de colectare a deºeurilor menajere, ºi vor fi transportate
de cãtre Primãria Municipiului Miercurea Ciuc. Totodatã, ca acþiunea de curãþenie sã fie
cât mai eficientã, vã rugãm sã ajutaþi grupul de muncã, care va efectua curãþenia, prin
respectarea planului de curãþenie pe strãzi. 

În cadrul acþiunii se va desfãºura salubrizarea stradalã generalã. În vederea
efectuãrii lucrãrilor, se va închide temporar circulaþia în unele strãzi din oraº, conform
programului urmãtor:
Joi, 27 martie 2008 între orele: 14,00-20,00 Cartierul Spicului ºi str. Culmei 
Vineri, 28 martie 2008 între orele: 14,00-20,00 str. Müller László ºi Aleea Copiilor
Sâmbãtã, 29 martie 2008 între orele: 9,00-17,00 B-dul Frãþiei 
Luni, 31 martie 2008 între orele: 14,00-20,00 Aleea Narciselor
Marþi, 01 aprilie 2008 între orele: 14,00-20,00 Aleea Avântului str. Bradului 
Miercuri, 02 aprilie 2008 între orele: 14,00-20,00 Aleea Ciocârliei 
Joi, 03 aprilie 2008 între orele: 14,00-20,00 P-þa Libertãþii 
Vineri, 04 aprilie 2008 între orele: 14,00-20,00 Str. Rev. din Decembrie

ºi Aleea Octavian Goga
Sâmbãtã, 05 aprilie 2008 între orele: 9,00-17,00 Str. Kossuth Lajos 

Luni, 07 aprilie 2008 între orele: 14,00-20,00 Str. Pictor Nagy István ºi str. Inimii 
Marþi, 08 aprilie 2008 între orele: 14,00-20,00 B-dul Timiºoarei 
Miercuri, 09 aprilie 2008 între orele: 14,00-20,00 Str. Cântarului ºi Uzina Electricã
Joi, 10 aprilie 2007 între orele: 14,00-20,00 Piaþa agroalimentarã intercvartal

ºi str. Pieþii
Vineri, 11 aprilie 2008 între orele: 14,00-20,00 Cartierul Patinoarului 
Sâmbãtã, 12 aprilie 2008 între orele: 09,00-17,00 Str. Lunca Mare ºi str. Sãlciei 

Rugãm locatarii ca în perioada planificatã curãþeniei, sã nu parcheze
autovehiculele pe domeniile publice menþionate. Autovehiculele rãmase în zonã, care
stânjenesc activitatea de salubrizare, vor fi ridicate de cãtre angajaþii Primãriei, ºi
depozitate într-un loc supravegheat. Totodatã înºtiinþãm locuitorii municipiului, cã în
fiecare stradã va fi efectuatã curãþenia generalã de primãvarã, nu numai în strãzile
planificate, unde vor intra în vigoare restricþii de circulaþie. 

Vã mulþumim pentru înþelegere! � Primãria Municipiului Miercurea Ciuc

Prea multele �poveºti� care se vehiculeazã în oraº în jurul zonei Szécseny l-au
determinat pe primarul municipiului Miercurea Ciuc, Ráduly Róbert Kálmán, sã
organizeze o conferinþã de presã la care a fost invitat ºi Bachner István, preºedintele
Asociaþiei Szécseny. Pentru a lãmuri lucrurile, primarul ne-a întors în timp, în data de 2
februarie 2006, atunci când a fost înregistrat procesul verbal de inspecþie al
Inspectoratului Judeþean în Construcþii. Acest proces verbal face vorbire despre controlul
întreprins în urma sesizãrii cetãþeanului Zudor Francisc, în legãturã cu intrarea în legalitate
a construcþiilor executate fãrã autorizaþie de construire în zona cu pricina. Fãrã a despica
firul în patru, în urma acestui control Inspectoratul în Construcþii a dispus mãsuri cu
termene ºi responsabilitãþi. Drept urmare, în 24 februarie acelaºi an, Consiliul local
municipal Miercurea Ciuc a adoptat Hotãrârea nr. 29, prin care la art. 1 se precizeazã: (1)
�Se interzice eliberarea autorizaþiilor de construire pentru lucrãrile de construcþii din zona
Szécseny (...) pânã la elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), care va cuprinde, cel
puþin, urmãtoarele reglementãri: a) organizarea reþelei stradale b) dezvoltarea
infrastructurii edilitare c) statutul juridic ºi circulaþia terenurilor; (2) Extinderea reþelelor
de echipare tehnico-edilitare dinspre oraº spre zona Szécseny se va face cu respectarea
Secþiunii 3 � Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitarã ºi a art. 27-29 din
Regulamentul general de urbanism, aprobat prin HG 525/1996, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare�; art. 2 din hotãrâre prevede: �se suspendã eliberarea autorizaþiilor
de construire de intrare în legalitate pentru lucrãrile de construcþii realizate fãrã autorizaþie
sau cu încãlcarea prevederilor acesteia (în zona respectivã � n.a.) pânã la elaborarea
Planului Urbanistic Zonal�. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor Hotãrârii nr.
29/2006 a fost însãrcinat primarul municipiului ºi Serviciul de urbanism ºi amenajarea
teritoriului.

Revenind în realitatea imediatã, primarul a precizat cã încã acel PUZ nu s-a realizat,
subliniind cã elaborarea PUZ nu este treaba Primãriei. Dar, pentru cã este conºtient cã
elaborarea unui plan urbanistic este o treabã costisitoare, Primãria se angajeazã sã suporte
o parte, poate chiar jumãtate, din costul de aproximativ 100.000-200.000 lei. Printre
altele, primarul a precizat cã acest PUZ va trebui sã rãspundã ºi problemei dacã Szécseny
rãmâne zonã de agrement. Dacã rãspunsul este pozitiv, în aceastã situaþie nimeni nu are
dreptul sã indice Szécseny ca loc de domiciliu permanent.

Referitor la pregãtirea PUZ, preºedintele Asociaþiei Szécseny a spus cã în încercarea
de a �intra în linie dreaptã�, în cursul anului trecut au avut loc trei întâlniri cu primarul ºi
viceprimarii municipiului, la ultima, care a avut loc în decembrie, s-a convenit cã se va
discuta ºi cu composesoratele în legãturã cu drumurile forestiere, dar rãspunsul acestora
încã nu a venit. D-l Bachner a precizat cã proprietarii s-au demoralizat la aflarea costului
elaborãrii PUZ ºi cã repararea drumului spre zona respectivã ar influenþa pozitiv procesul
de rezolvare a tuturor problemelor, adãugând cã, probabil, nu va fi posibil sã se realizeze
în acest an PUZ-ul � doar o parte dintre proprietari s-au manifestat pozitiv faþã de aceastã
problemã � dar se vor strãdui sã adune suma necesarã care le-ar reveni pentru a face paºi
înainte.

Cã în zona Szécseny sunt mari nereguli nu poate nimeni nega, acest lucru rezultã din
ceea ce spunea preºedintele Asociaþiei � ºi anume cã din circa 250 de locuinþe, doar vreo
30 au autorizaþie de construcþie ºi este evident cã doar aceºti 30 plãtesc impozit, ceilalþi
plãtesc eventual doar taxa pe teren! Or, municipalitatea se poate implica în rezolvarea
unor probleme în momentul în care are plãtitori de impozit! Ceea ce este mai grav, fiecare
a construit fãrã sã þinã seama de nici o regulã din punctul de vedere al disciplinei în
construcþii. �Cu toate acestea � a conchis primarul � nu doreºte nimeni sã demoleze vreo
construcþie, de aceea este nevoie de un PUZ care sã vinã cu soluþiile cele mai bune.
Deocamdatã, toatã lumea ar trebui sã înþeleagã cã soluþia este în ograda lor, a
proprietarilor�.

Aurelia Iluþ, Informaþia Harghitei
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