
Miercurea Ciuc

În cadrul programului iniţiat de Compania 
Naţională de Investiţii (CNI), în zilele care 
urmează vor începe în municipiul nostru 
ample lucrări de investiţii privind extinde-
rea, modernizarea reţelelor de canalizare şi 
apă potabilă. Suma totală a investiţiilor se 
ridică la 6,5 milioane de euro, sumă din care 
partea proprie a bugetului local este de 27%. 

În programul de investiţii pentru anul cu-
rent figurează mai mult de treizeci de străzi, 
astfel că executantul lucrărilor – Vegyépszer 
Zrt. – va avea sarcini paralele de îndeplinit 
în mai multe puncte ale urbei. Viceprimarul 
Szőke Domokos a afirmat, că planul de ac-
ţiune a fost deja alcătuit, procesul fiind unul 
lung şi laborios, deoarece a trebuit să se ia în 
consideraţie evitarea aglomerării lucrărilor 
în timpul alocat execuţiei. 

Conform planului, lucrările de canalizare 
vor începe pe strada Mihail Sadoveanu, unde 
în faza următoare se va trece la reabilitarea 
reţelei de apă potabilă şi reabilitarea strada-
lă. Concomitent vor începe şi lucrările pe 
tronsonul care leagă strada Progresului cu 
strada Şumuleu, respectiv în strada Sarkadi 
Elek, luându-se în consideraţie bineînţeles şi 
traficul mai intens din perioada Rusaliilor. 
Extinderea reţelei de canalizare va viza în 
regiunea Şumuleu-Ciuc şi Cioboteni stră-

zile: Sâncrăieni, Székely Mózes, Szék II, 
Széked, Apor Péter, Prieteniei, Minei, 
Şumuleul Mic, Ferencesek, Kájoni János, 
Pietriş, Mesteacăn, Morii, Cioboteni. 

Tot în cadrul programului CNI va fi 
efectuată reabilitarea reţelei de canaliza-
re pe o porţiune a pieţii Majláth Gusztáv 
Károly, precum şi în strada Culmei.

În cazul reabilitărilor de reţele de apă 
potabilă, la alcătuirea listei de priorităţi 
s-au avut în vedere în special străzile asfal-
tate, tocmai pentru facilitarea reamenajării 
ulterioare a acestora din punctul de vedere 
a suprafeţelor de rulare. 

Investiţii în acest sens vor fi în străzi-
le: Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, 
Patinoarului. Tot în acest an va avea loc 
reînnoirea reţelei de apă potabilă în stră-
zile: Harghita, Kossuth Lajos, Cântarului, 
Braşovului, Pieţii, respectiv Bulevardul 
Timişoarei, pe Piaţa Libertăţii, şi Piaţa 
Majláth Gusztáv Károly. 

În zona de sud a municipiului, în perioa-
da de toamnă vor urma lucrări de schimba-
re a conductelor de apă potabilă în străzi-
le: Zöld Péter, Szász Endre, Gábor Áron, 
Tineretului, Bolyai, Ghioceilor, Zsögödi 
Nagy Imre şi străzile adiacente – Jigodin, 
Câmpul Mic, Carierei, Pârâul fântânii. 
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Primărie

Miercurea Ciuc va fi prin urmare scena 
unor importante şi cuprinzătoare inves-
tiţii, iar ritmul de execuţie a lucrărilor 
va depinde de respectarea termenilor de 
limită şi fluxul constant al finanţărilor 
promise. 

Viceprimarul Szőke Domokos a ţinut să 
evidenţieze, că înaintea începerii fiecărei 
lucrări, locuitorii vor fi înştiinţaţi de către 
Primărie despre locaţia, timpul necesar-
estimat al execuţiei şi efectul respectivelor 
lucrări asupra traficului auto din oraş. n

Consiliul Local al Municipiului Miercurea 
Ciuc s-a întrunit în ziua de 24 aprilie 2009 
în şedinţă ordinară şi a adoptat următoarele 
hotărâri:

Hotărârea nr. 46
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli pe anul 2009
Hotărârea nr. 47
pentru completarea Hotărârii nr. 80/ 
2008 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale, precum şi a taxelor speci-
ale în municipiul Miercurea Ciuc pentru 
anul 2009, cu modificările şi completările  
ulterioare
Hotărârea nr. 48
privind aprobarea încheierii unui con-
tract de colaborare pe anul 2009 între 
Municipiul Miercurea Ciuc şi Asociaţia 
RIEHEN în vederea cofinanţării chel-
tuielilor de funcţionare a Clubului social 
cu microcantina „Providentia” 
Hotărârea nr. 49
privind reactualizarea regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a activităţii de 
transport în regim de taxi pe raza munici-
piului Miercurea Ciuc
Hotărârea nr. 50
privind aprobarea dării în folosinţă gratuită 
a Sălii de sport multifuncţionale, Asociaţiei 
de Sport Ciuc – Csíki Sportegylet
Hotărârea nr. 51
privind aprobarea prelungirii contractelor 
cu nr. 7579/2002 şi nr. 7577/2002 înche-
iate cu Asociaţia Handicapaţilor Fizici 
Judeţul Harghita şi Asociaţia Romilor 
Harghita 
Hotărârea nr. 52
privind aprobarea dezmembrării unui te-
ren, aflat în domeniul privat al municipiului 
Miercurea Ciuc, situat în str. Stadionului, 
fără număr
Hotărârea nr. 53
privind modificarea anexei nr. 2 la contrac-
tul 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. 54
privind aprobarea alipirii unui teren, 
aflat în domeniul public al municipiu-
lui Miercurea Ciuc, situat în localitatea 
Harghita-Băi 
Hotărârea nr. 55
privind aprobarea scoaterii unui imobil 
din patrimoniul privat al municipiului 
Miercurea Ciuc, care va fi restituit per-
soanelor îndreptăţite pe baza Legii nr. 
10/2001
Hotărârea nr. 56
privind aprobarea Documentaţiei de avi-
zare a lucrărilor de intervenţie pentru in-
vestiţia: „REABILITARE TERMICĂ A 
CLĂDIRII DE LOCUIT”– str. Cântar 
nr. 4”
Hotărârea nr. 57
privind aprobarea Documentaţiei de avi-
zare a lucrărilor de intervenţie pentru in-
vestiţia: „REABILITARE TERMICĂ A 
CLĂDIRII DE LOCUIT”– str. P. Nagy 
István nr. 4”
Hotărârea nr. 58 
privind aprobarea Documentaţiei de avi-
zare a lucrărilor de intervenţie pentru in-
vestiţia: „REABILITARE TERMICĂ A 
CLĂDIRII DE LOCUIT”– str. P. Nagy 
István nr. 12”
Hotărârea nr. 59
privind aprobarea Documentaţiei de avi-
zare a lucrărilor de intervenţie pentru in-
vestiţia: „REABILITARE TERMICĂ A 
CLĂDIRII DE LOCUIT”– str. Harghita 
nr. 10”
Hotărârea nr. 60
privind aprobarea Documentaţiei de avi-
zare a lucrărilor de intervenţie pentru in-
vestiţia: „REABILITARE TERMICĂ A 
CLĂDIRII DE LOCUIT”– str. Harghita 
nr. 12”
Hotărârea nr. 61
privind aprobarea Documentaţiei de avi-
zare a lucrărilor de intervenţie pentru in-
vestiţia: „REABILITARE TERMICĂ A 

CLĂDIRII DE LOCUIT”– str. Harghita 
nr. 14”
Hotărârea nr.62
privind aprobarea Documentaţiei de avi-
zare a lucrărilor de intervenţie pentru in-
vestiţia: „REABILITARE TERMICĂ A 
CLĂDIRII DE LOCUIT”– str. Harghita 
nr. 16”
Hotărârea nr. 63
privind aprobarea Documentaţiei de avi-
zare a lucrărilor de intervenţie pentru in-
vestiţia: „REABILITARE TERMICĂ A 
CLĂDIRII DE LOCUIT”– str. Harghita 
nr. 18”
Hotărârea nr. 64
privind aprobarea Documentaţiei de avi-
zare a lucrărilor de intervenţie pentru in-
vestiţia: „REABILITARE TERMICĂ A 
CLĂDIRII DE LOCUIT”– str. Lunca 
Mare nr. 4”
Hotărârea nr. 65
privind aprobarea Documentaţiei de avi-
zare a lucrărilor de intervenţie pentru in-
vestiţia: „REABILITARE TERMICĂ A 
CLĂDIRII DE LOCUIT”– str. Lunca 
Mare nr. 6”
Hotărârea nr. 66
privind aprobarea Documentaţiei de avi-
zare a lucrărilor de intervenţie pentru in-
vestiţia: „REABILITARE TERMICĂ A 
CLĂDIRII DE LOCUIT”– str. Lunca 
Mare nr. 8”
Hotărârea nr. 67
privind aprobarea Documentaţiei de avi-
zare a lucrărilor de intervenţie pentru in-
vestiţia: „REABILITARE TERMICĂ A 
CLĂDIRII DE LOCUIT”– str. Lunca 
Mare nr. 12”
Hotărârea nr. 68
privind aprobarea Documentaţiei de avi-
zare a lucrărilor de intervenţie pentru in-
vestiţia: „REABILITARE TERMICĂ 
A CLĂDIRII DE LOCUIT”– B-dul 
Timişoarei nr. 53”
Hotărârea nr. 69
privind aprobarea Documentaţiei de avi-
zare a lucrărilor de intervenţie pentru in-
vestiţia: „REABILITARE TERMICĂ 
A CLĂDIRII DE LOCUIT”– B-dul 
Timişoarei nr. 55”

La concursul Comitetului Naţional Român 
de Iluminat, având tematica de: Sisteme 
de iluminat public în România – 2009, 
firma EnergoBit-Schréder Lighting a ob-
ţinut Premiul pentru eficienţă energetică 
în iluminatul stradal, pentru realizarea 
sistemului de iluminat public de pe strada 
Márton Áron. 

EnergoBit-Schréder Lighting este o fir-
mă belgiano-română, care se af lă în rela-

ţie de parteneriat cu S.C. Kontur S.R.L. 
şi S.C. Electric Consulting S.R.L., şi care 
în decursul anului trecut – în mai multe 
puncte ale oraşului – a plasat corpuri de 
iluminat moderne, cu sistem de aprinde-
re electronic. Noile corpuri de iluminat 
sunt mult mai eficiente de cât cele vechi, 
şi au un randament de patru-cinci ori 
mai bun. n

Din hotărârile Consiliului Local  
al Municipiului Miercurea Ciuc

Iluminatul public eficient a fost premiat 
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Naşteri

Varza Henrietta
Nagy Barbara-Veronika
Salamon Nóra
Toti Rajmund
Sandu Andrea-Cristina
Varga Hunor 
Pătraşcu Bernadett
Bodor Tihamér
Vorzsák Eduárd-Szabolcs
Császár-Pál Krisztina
Sajter Klaus
Léstyán Péter
Golicza Csongor
Erős Adrienn
Molnár Bence
Ferencz Botond
Fábián Csongor
Boldizsár Szabolcs
Csiszér-Szokol Balázs
Bucur Andrea

Decese

Györgybiró Alexandru
Gábor Ioan
Lukács Eugen
Csiszér Maria
Luca Elena-Constanţa
Biscontini Petru
Janos Viorica
Deák Ernő
Gálfi Ágnes
Sándor Tamás
Ferencz Ecaterina
Antal Ştefan
Tőke Mária
Dénes Mária
Lajos Vilmos-Imre

Căsătorii

Molnos Sándor – Harai Éva
Buna Aurelian-Sorin – Pintea 

Daniela-Liliana
Tamás Zsolt – Antal Izabella
Sinka László – Nistor Mónika
Krézsek Vilhelm-Andrei – Hajdu

Katalin
Dobos Csaba – János Noémi
Goga Csaba – Molnár Ildikó
Gráncsa Miklós – Ion Mirela
Bodor Endre – Ardelean Cornelia
Csomortáni Zsolt – Tankó Ildikó

În ziua de 21 mai au fost predate lucrările 
de amenajare a teritoriului din împrejurimi-
le blocurilor ANL din cartierul Morii. Cele 
două blocuri au fost deja racordate anul tre-
cut la reţeaua de termoficare şi la cea electrică. 
Clădirile sunt legate la reţeaua de apă potabi-
lă din partea opusă a străzii Sălciei prin patru 
racordaje, prin care se măsoară şi cantitatea 
apei consumate. Opt puţuri colectează apa 
menajeră de la blocuri într-un canal colector.

Firma Iris Service Ciuc S.A. a fost cea care 
a realizat conectarea blocurilor noi la reţeaua 
de canalizare-apă potabilă a străzii Sălciei, 

iar firma Ing Service SRL a avut sarcina de 
a construi o parcare cu 58 de locuri (aceasta 
deserveşte nu numai locuitorii din clădirile 
ANL, dar şi o parte din locatarii zonei) şi o 
zonă de trotuar în jurul blocului de locuinţe. 

Acest trotuar – cu ajutorul puieţilor de 
copaci, a noilor stâlpuri de lumină – va de-
veni aproape o adevărată alee de promena-
dă, dar şi o cale de acces pietonal ce va lega 
noua piaţă agroalimentară de oraş. Garajele 
actuale din tablă, din strada Sălciei vor da 
loc în viitor – conform planurilor existente 
pentru această zonă – unui garaj etajat. n

În ultima zi a vizitei de campanie, în oraşul 
nostru a poposit şi principele Radu, candi-
dat independent la preşedinţia României. 
Alteţa sa a fost primit în ziua de 30 aprilie de 
către primarul municipiului, Ráduly Róbert 
Kálmán şi viceprimarul Antal Attila în sala 
festivă a Primăriei. Oaspetele de înalt rang a 
purtat mai înainte o întrevedere privată cu 
edilii din localitate, iar apoi în cadrul unei 
conferinţe de presă a răspuns la întrebările 
reprezentanţilor mass-mediei. 

În deschiderea întrevederii, primarul a 
ţinut să transmită urările de bine a muni-
cipiului alteţei sale regele Mihai, cu ocazia 
aniversării în 10 mai a zilei sale de naştere. În 
cadrul conferinţei de presă principele Radu 
şi-a exprimat părerea despre dubla izolare a 

Ţinutului Secuiesc, referindu-se la faptul că 
entităţile aceleiaşi regiuni, comunităţile nu se 
cunosc prea bine, dar subliniind faptul că nici 
celelalte regiuni ale ţării nu au informaţii prea 
temeinice despre acest ţinut. Prinţul a subli-
niat că această problemă nu se leagă în mod 
automat de insuficienţele de ordin stradal-in-
frastructural, şi pot fi ameliorate prin iniţia-
tiva fiecărui individ în parte de a-şi cunoaşte 
aproapele. Totodată el a precizat că diferenţa 
în alcătuirea etnică a acestor regiuni este de 
fapt un dat pozitiv care poate fi exploatat în 
vederea dezvoltării viitoare. 

După întrevederea cu ziariştii, şi o scurtă 
plimbare prin oraş, principele Radu s-a de-
plasat într-o nouă vizită, de această dată la 
Gheorgheni. n

Din registrul 
stării civile
– Aprilie 2009 –

În spiritul utilităţii şi a înfrumuseţării municipiului

Vizita principelui Radu în Miercurea Ciuc
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anume trebuie reţinut din noile regle-
mentări?

– În primul rând faptul că, după obţinerea 
tuturor avizelor necesare, primul drum tre-
buie făcut de către solicitantul autorizaţiei 
la Agenţia de Protecţie a Mediului, care va 
decide ce şi cum trebuie procedat în continu-
are. În prima etapă de obţinere a autorizaţiei 
trebuiesc urmate următoarele proceduri: * 
emiterea certificatului de urbanism, pe baza 
cererii depuse de solicitant, cu care acesta se 
va deplasa la autoritatea locală de mediu care 
va decide dacă proiectul se încadrează în ca-
tegoria celor supuse evaluării impactului asu-
pra mediului; * notificarea de către solicitant 
a autorităţii administraţiei publice locale cu 
privire la aprobarea, ori nu, a cererii de auto-
rizaţie, de către cei de la Mediu; * emiterea 
avizelor şi acordului stabilite prin certificatul 
de urbanism; * emiterea actului administra-
tiv al autorităţii competente pentru protecţia 
mediului după caz; * elaborarea documente-
lor pentru autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii la administraţia locală; * emiterea 
autorizaţiei de construire.

– Dar până acum totul se făcea în baza 
Acordului Unic. Solicitantul nu trebu-
ia să alerge din uşă în uşă după avize şi 
acorduri…

– Da, aceasta era cea de-a doua modificare 
importantă a legii pe care doresc să o aduc la 
cunoştinţa publicului. Legea obligă acum, ca 
solicitantul să ceară şi să obţină toate avizele 
şi acordurile de la: pompieri, mediu, sănătate 
publică, administraţia locală ş.a. Asta pentru 
că s-a dovedit că nici până acum comisiile pen-
tru Acordul Unic nu au fost peste tot înfiinţate 

Recent, Legea nr. 50/1991 care reglementea-
ză autorizarea executării lucrărilor de con-
strucţii a fost substanţial modificată prin-
tr-o OUG (nr. 214 din 4 decembrie 2008), 
au apărut şi normele metodologice de reac-
tualizare şi aplicare a legii în noua formă, 
prin Ordinul nr. 119/2009 al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. 

Cu data de 27 martie 2009 au şi intrat în 
vigoare noile reglementări cu privire la au-
torizarea executării lucrărilor de construc-
ţii. Şi pentru că publicul are dreptul să fie 
bine informat în legătură cu noile reglemen-
tări legale, pentru unele detalii pe această 
temă ne-am adresat d-nei arh. Ruxandra 
Berszan, şeful Serviciului de Control 
al Calităţii Lucrărilor de Construcţii 
Harghita, din cadrul Inspectoratului de 
Stat în Construcţii (ISC), care ne-a spus:

– Noi reglementări din OUG nr. 
214/2008 care au intrat deja în vigoare defi-
nesc etapele procedurii de autorizare a exe-
cutării lucrărilor de construcţii şi instituie 
un mecanism al informării referitor la reali-
zarea investiţiei. Noile modificări urmăresc 
armonizarea legislaţiei naţionale referitoare 
la autorizarea executării lucrărilor de con-
strucţii cu Directivele Consiliului European 
nr. 85/337 CEE privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului şi prin Directiva Consiliului şi 
Parlamentului European nr. 35/2003/CE 
privind participarea publicului la elabora-
rea anumitor planuri şi programe în legătu-
ră cu mediul.

– D-na Berszan, sunt foarte multe mo-
dificări, unele dintre ele neesenţiale. Ce 

– ori au existat, dar erau nefuncţionale. Mai 
fac menţiunea că, în cazul investiţiilor supuse 
evaluării efectelor asupra mediului, documen-
taţia tehnică trebuie verificată de către verifi-
catorii tehnici atestaţi pentru cerinţe esenţiale 
de: „calitate, igienă şi mediu”. De asemenea, 
noile reglementări specifică că autorităţile pu-
blice fac publică emiterea autorizaţiei de con-
struire sau după caz, a actului de respingere a 
cererii pentru autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, fără a se intra în detalii. Tot ca 
o noutate, unele lucrări de construcţii se pot 
executa fără autorizaţie, dacă prin efectuarea 
acestora nu se modifică structura de rezistenţă 
şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor.

– Cetăţenii neinteresaţi în obţinerea unei 
autorizaţii de construcţie au vreun drept/
obligaţie vizavi de eliberarea acestora?

– Da, în baza noilor reglementări legale, 
publicul are dreptul să participe efectiv şi 
din timp la procedura de autorizare a exe-
cutării lucrărilor de construcţii, să se docu-
menteze şi să transmită comentarii şi opinii 
către administraţia publică locală, înainte de 
luarea deciziilor vizavi de cererile de autori-
zaţii de construire. Mai ales când este vorba 
despreimpactul asupra mediului. Orice per-
soană care se consideră vătămată în aceste si-
tuaţii se poate adresa instanţei de contencios 
administrativ. Desigur, modificările Legii 
50/1991 sunt mult mai numeroase. Poate, 
cu o altă ocazie, vom avea posibilitatea să 
vorbim şi despre altele…

Anton Borş
(Interviul apărut în ediţia nr. 4730 

din data de 30 aprilie 2009 în ziarul 
Informaţia Harghitei.) 

niment organizat de Primăria Miercurea 
Ciuc. Concursul s-a bucurat de patronajul 
domnului Sógor Csaba (deputat PE), invi-
tatul special al evenimentului, şi membru 
al juriului. Împreună cu ceilalţi membrii – 
Antal Attila viceprimarul municipiului şi 
Janovits István Zsolt delegatul Prefecturii 
– el a avut sarcina nu tocmai uşoară de a 
alcătui punctajul final. 

Pe 9 mai a avut loc în clădirea Consiliului 
Judeţean Harghita conferinţa tineretului 
– având ca invitaţi pe domnii Sógor Csaba, 
Korodi Attila parlamentar, senatorul 
Gyerkó László, viceprimarul municipiului 

Ca şi în anii trecuţi, „Zilele Tineretului 
Harghitean” s-au prezentat cu o ofertă pe 
placul publicului ţintă. Evenimentele din 
perioada 1–10 mai şi-ai luat startul la Băile 
Homorod, unde tinerii s-au întrecut în arta 
gătitului, s-au îndeletnicit cu concursuri de 
dans popular, de îndemânare, jocuri în grup. 

Ziua de 5 mai a fost ziua sportului, dar 
şi continuarea programelor a fost incitan-
tă: s-au organizat concursuri foto, serată 
de muzică din repertoriul anilor 30-40, ex-
poziţia tinerilor artişti plastici etc. Pe data 
de 8 mai a avut loc tradiţionalul concurs 
interşcolar cu ocazia „Ziua Europei”, eve-

Antal Attila, şi reprezentantul Direcţiei 
Judeţene pentru Tineret Harghita, d-na 
Csedő Zsófia –, în cadrul căreia au fost pre-
miate cele mai active organizaţii de tineret şi 
cei mai buni lideri ai acestora. În continuarea 
programului reprezentanţii autorităţiilor 
locale, politicienii prezenţi au purtat discu-
ţii mai puţin formale cu studenţii în cadrul 
World Cafe-ului organizat. În penultima zi 
a manifestărilor a avut loc finala concursu-
lui judeţean pentru descoperirea tinerelor 
talente „Ifisztár 2009”. „Zilele Tineretului 
Harghitean” au luat sfârşit cu concertul for-
maţiei pop „Magna Cum Laude”. n

Modificări în procedurile de autorizare a lucrărilor de construcţii
Interviu cu D-na arh. Ruxandra Berszan, şef Serviciu CCLC Harghita

Scurtă trecere în revistă a „Zilelor Tineretului Harghitean”


