
Consiliul Judeþean Harghita din
anul 2001 premiazã anual în cadrul
Zilelor Judeþene localitãþile cele
mai curate ºi îngrijite ale judeþului.
Începând din anul 2006/2007
municipiul Miercurea Ciuc a fost
desemnatã ca fiind cea mai curatã
urbe din regiune. În 2008 primarul
Ráduly Róbert Kálmán a preluat
premiul de �Cea mai curatã ºi
îngrijitã localitate din judeþului
Harghita� în cadrul ºedinþei festive
a Consiliului Judeþean, organizatã
în sala festivã a Primãriei Odorheiu
Secuiesc.

Edilul municipiului, Ráduly
Róbert Kálmán a prezentat premiul
în cadrul unei conferinþe de presã
organizatã pe 9 mai în sala de
ºedinþe a Primãriei Miercurea Ciuc,
manifestându-ºi satisfacþia asupra

faptului cã municipiul a reuºit sã-ºi
apere ºi anul acesta titlul onorific.
Aceastã competiþie a fost organiza-
tã pânã acum de ºapte ori, fiind
desemnaþi drept câºtigãtori: de trei
ori Cristuru Secuiesc, apoi Bãlan ºi
Tuºnad, iar în ultimii doi ani
Miercurea Ciuc. Primarul a vorbit
ºi despre faptul cã în primãvara
anului 2004 Miercurea Ciuc s-a
situat pe ultimul loc în aceastã
ierarhie, dar ca rezultat al urmãto-
rilor trei ani de muncã, în 2006 a
obþinut ºi în 2008 a menþinut titlul
de cel mai curat municipiu.

La competiþia actualã au parti-
cipat 28 de sate ºi cinci oraºe.
Membrii comisiei au verificat de
douã ori localitãþile înscrise în

continuare în pagina 2.
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Premiul de �Cea mai curatã ºi îngrijitã localitate din judeþului Harghita�.



concurs: în toamna anului 2007, ºi
în primãvara anului 2008.

Conform spuselor edilului, nu
numai Miercurea Ciuc a devenit
mai curat, mai îngrijit, ci toate
localitãþile judeþului, fapt ce se
datoreazã în primul rând noilor
investiþii privind reabilitarea de
drumuri, strãzi, clãdiri publice,
ºcoli. �Nu progresãm într-o lume
staticã, ci � dupã cum aratã ºi
diploma de faþã � am obþinut
performanþe bune faþã de noi
înºine, ºi faþã de ceilalþi � a declarat
primarul �, iar pentru acest fapt
trebuie sã adresãm mulþumiri tutu-
ror locuitorilor municipiului�.

Pãrerea edilului a fost cã
problema curãþeniei va putea fi
eliminatã numai dacã toþi locuitorii
oraºului contribuie la acest lucru,
pentru cã astfel vor deveni mai
îngrijite ºi mai curate nu numai
strãzile ºi parcurile, ci ºi îm-
prejurimea blocurilor ºi a caselor
particulare.

Alãturi de diploma obþinutã
municipiul va primi ºi un premiu în
bani, care anul trecut a fost de
30 000 lei, ºi aceastã sumã va fi
utilizatã exclusiv la amenajarea de
noi spaþii verzi ºi plantãri de puieþi
în municipiu.

Primarul a mai evidenþiat cã nu
considerã cã odatã cu primirea
premiului putem sã declarãm ca ºi
rezolvatã problema curãþeniei în
municipiu, pentru cã deºi Miercu-
rea Ciuc în momentul de faþã stã
destul de bine în cea ce priveºte
acest capitol, întotdeauna existã loc
ºi pentru rezultate mai bune, iar
dezvoltarea poate fi realizatã numai
cu ajutorul acelora, care au muncit
neîncetat ºi pânã acum pentru
obþinerea acestui rezultat.
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�PRIVEºTE CA SÃ VEZI�
� ediþia a V-a a festivalului Film.dok �

urmare din pagina 1.

ªi anul acesta Municipiul Miercurea Ciuc a gãzduit Festivalul de Film Documentar
Maghiar�Român Film.dok * Fotó: Ady András

Municipiul Miercurea Ciuc a gãzduit
în perioada 12�18 mai pentru a treia oarã
consecutiv Festivalul de Film Documen-
tar Maghiar�Român Film.dok, eveniment
care a fost organizat în 2008 pentru a
cincea oarã.

Festivitatea de deschidere a
FILM.DOK V. a avut loc pe 12 mai de la
ora 18 în sala mare a teatrului Csíki
Játékszín, eveniment ce a fost precedat de
o conferinþã de presã organizatã pentru
mass-media.

Conferinþa de presã a fost deschisã
de Beke Mihály András, preºedintele
festivalului Film.dok: �Ne-am adunat
pentru a cincea oarã la Festivalul
Film.dok, ºi uitându-mã înapoi, pot sã
spun, cã a meritat din plin sã pornim
acest proiect. Printre rezultatele festiva-
lului aº aminti faptul cã multe filme docu-
mentare ºi-au început cariera inter-
naþionalã aici la noi, dar meritul de
organizare îi revine fãrã dubii directoru-
lui festivalului, Farkas György ºi echipei
sale.�

Dupã discursul sãu scurt a predat
cuvântul primarului Ráduly Róbert
Kálmán: �Acum trei ani ne-am obligat sã
sprijinim împreunã cauza filmului
documentar, ºi cred cã parteneriatul
acesta s-a dovedit a fi una stabilã, iar în
zilele noastre stabilitatea este una dintre

condiþiile cele mai importante. Consider
cã în spatele festivalului de un nivel din
ce în ce mai ridicat stã o muncã, o echipã
organizatoricã serioasã, ºi un parteneriat
stabil ...�

�...Autorii filmelor prezintã câte un
segment al realitãþii de azi, care vor
permite realizarea unei retrospective
excelente asupra prezentului în viitor...�

�...Vreau sã mulþumesc echipei
organizatoare pentru acest parteneriat,
care a fãcut posibilã ºi organizarea
precedentelor douã ediþii ale festivalului.
Consider cã o caracteristicã de urmat a
festivalului este faptul, cã iubitorii locali
de culturã ºi membrii echipei de orga-
nizatori au lucrat împreunã în fiecare an
ca prieteni, iar dupã terminarea festi-
valului s-au despãrþit în acelaºi spirit.
Toate cele necesare au fost pregãtite,
realizate în aºa fel, încât sã permitã o
colaborare de lungã duratã. Aº dori ºi
pentru aceastã ediþie a festivalului sã
avem parte de acelaºi spirit de prietenie,
ºi sã ne despãrþim la sfârºitul ei, � ºi sã
începem sã pregãtim festivalul urmãtor al
filmului documentar � în acelaºi spirit.

Mulþumesc cã trãiesc într-un oraº, o
lume în care un astfel de eveniment, prin
care putem sã îmbogãþim atât
comunitatea noastrã cât ºi pe noi înºine,
se poate înrãdãcina.�



NAªTERI
Albert Noémi
Bartha Anita
Lõrincz Kitti
Cilian Rareº
Gábor Bianka
Russu Réka-Andrea
György Sándor
Albert Vivien-Ágnes
Almãºan Diana-Camelia
Kelemen Bernadett
Biró Renáta
Janovits Emõke
Köllõ László-Imre
Katona Beatrix
Antal Antónia
Vonica Vivien-Alice
Cioancã David-Constantin
Domahidi-Dóczy Bálint
Chiriac Ionuþ-Daniel
Portik David-Alexandru
Gergely Márk
Paraditza József
Kovács Ádám
Mihai Dragoº-George
Antal Hanna-Bernadett
Gráncsa Olga-Klára
Elekes Gréta
Madarász Tímea
Forró Hanga

László Nikoletta
Demeter Szilárd
Rostás Zoró
Imre Karin-Anett
Márton Norbert
Moldovan Adél
György Márton
Szõke Tünde
Balázs Nóra
DECESE
Pál Ana
Balog Ana
Kis Varvara
Petres Ana
Málnási Irena
Székely Elisabeta
Orbán Sándor
András Iuliu
Reiszki Elisabeta
Hogea Gheorghe
Márk-Albert Maria
Ion Ana
Farkas Adalbert
Bota Valeria
Szász Emeric
Idrai Lenche
Pîrvu Ioan
Burus Grigore
Demeter Elisabeta

Fülöp Ilona
Bartha Edith
Orbán Blasiu
Páll Irma
Sándor Berta
Cuºcovski Gheza
Pakucs Iosif
Cocu ªerban-Macedon
CÃSÃTORII
Gábor Péter � Bodor Mónika
Csilip Róbert � Albert Erika
Bodor Sándor � Mihály Kinga
Farkas István � Máté Csilla
Olaru Costel � Hainealã Mária-Enikõ
Vezsenyi Gyula � Bálint Zsuzsanna
Gábor János � Gábor Katalin
Biró Zsolt � Horváth Enikõ
Ignácz Zsolt-István � Darvas Mária-Magdolna
Adorján Endre � Birgiszer Bíborka
Guczuly Ladislau � Lãzãrescu Cristina
Demeter László � Iuhász Ágota
Szávuly István � Biró Kinga-Katalin
Portik Attila � Gergely Mónika
Lurcza Levente � Váncsa Réka
Grenros Teodor-Sorin � Gál Mária
Kovács Imre � Péter Edit
Erõss Botond-Árpád � Péter Ildikó-Adél
Tokos Attila � Gábos Erika
Szabó Tibor-Robert � Lukacs Andrea

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc s-a
întrunit în ziua de 22 aprilie în ºedinþã extraordinarã, iar
în ziua de 25 aprilie în ºedinþã ordinarã ºi a adoptat
urmãtoarele hotãrâri:

Hotãrârea nr. 54
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru in-

vestiþia: �Extinderea reþelei de canalizare în sistem separativ
în Miercurea Ciuc, cartierul Jigodin ºi comuna Leliceni�

Hotãrârea nr. 55
privind asigurarea cofinanþãrii cu 10%, în numerar, a

investiþiei �Extinderea reþelei de canalizare în sistem separativ
în Miercurea Ciuc, cartierul Jigodin ºi comuna Leliceni�

Hotãrârea nr. 56
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii nr. 1/2008

privind aprobarea Bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul
2008 

Hotãrârea nr. 57
privind aprobarea Situaþiilor financiare privind execuþia

bugetarã la 31 decembrie 2007
Hotãrârea nr. 58
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã

bugetarã 
Hotãrârea nr. 59
privind achitarea cotizaþiei pe anul 2008 cãtre Asociaþia

de Dezvoltare Microregionalã ALCSÍK
Hotãrârea nr. 60
privind achitarea cotizaþiei pe anul 2008 cãtre Asociaþia

Municipiilor din România
Hotãrârea nr. 61
privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local

al Municipiului Miercurea Ciuc pe anul 2008 Parohiei
Romano-Catolice Jigodin

Hotãrârea nr. 62
privind reactualizarea Strategiei de alimentare cu energie

termicã a municipiului Miercurea Ciuc în sistem centralizat

Hotãrârea nr. 63
pentru continuarea Programului de �Reabilitare termicã-

arhitecturalã a unor blocuri de locuinþe-condominii, situate pe
raza administrativ-teritorialã a municipiului Miercurea Ciuc�,
pe anul 2008

Hotãrârea nr. 64
privind aprobarea modificãrii Statului de funcþii al

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

Hotãrârea nr. 65
privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi

desfãºurare a activitãþii de transport în regim de taxi pe raza
municipiului Miercurea Ciuc

Hotãrârea nr. 66
privind aprobarea dezmembrãrii unui teren, aflat în

domeniul privat al municipiului Miercurea Ciuc, situat în str.
Mikó fãrã numãr

Hotãrârea nr. 67
privind constatarea apartenenþei unui imobil în domeniul

privat al municipiului Miercurea Ciuc, situat în str. Zsögödi
Nagy Imre nr. 49

Hotãrârea nr. 68
privind aprobarea prelungirii contractelor cu nr.

7579/2002 ºi nr. 7577/2002 încheiate cu Asociaþia
Handicapaþilor Fizici Judeþul Harghita ºi Asociaþia Romilor
Harghita 

Hotãrârea nr. 69
privind reorganizarea Comisiei speciale pentru

întocmirea inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul
public al municipiului Miercurea Ciuc

Hotãrârea nr. 70
privind aprobarea scoaterii unor imobile din patrimoniul

privat al municipiului Miercurea Ciuc, care vor fi restituite
persoanelor îndreptãþite pe baza Legii nr. 10/2001

Hotãrârea nr. 71
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii nr. 93/2007

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiþia:
�EXTINDEREA REÞELEI DE CANALIZARE ÎN STR.
CÎMPUL MARE� proiect nr. 813/2007, elaborat de S.C.
KONTUR S.R.L.

Hotãrârea nr. 72
privind modificarea ºi completarea Hotãrârii nr.

133/1999 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate
pentru obiectivul de investiþii �Reþele de apã, canalizare
menajerã ºi pluvialã în cartierul Topliþa ºi modernizarea
strãzilor Topliþa, Poienii ºi Izvoarele din municipiul
Miercurea Ciuc�

Hotãrârea nr. 73
privind aprobarea dezmembrãrii unui teren, aflat în

domeniul privat al municipiului Miercurea Ciuc, situat în str.
Iancu de Hunedoara fãrã numãr

Hotãrârea nr. 74
privind însuºirea Raportului de evaluare ºi aprobarea

unui schimb de teren
Hotãrârea nr. 75
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL

� Z 16, zona ªumuleu din municipiul Miercurea Ciuc, proiect
nr. 72/2007, elaborat de S.C. TOP-FORM S.R.L. Braºov

Hotãrârea nr. 76
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra

terenului intravilan, persoanei îndreptãþite conform art. 36 din
Legea nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare

Hotãrârea nr. 77
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru

investiþia: �AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN
STR. BRADULUI DIN MUNICIPIUL MIERCUREA
CIUC� 

Hotãrârea nr. 78
privind colaborarea Municipiului Miercurea Ciuc cu

Comuna Leliceni în vederea amenajãrii Casei memoriale
�Nagy István� din comuna Leliceni, satul Minsentea
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DIN REGISTRUL STÃRII CIVILE
� APRILIE 2008 �

DIN HOTÃRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC
PERIOADA: MAI 2008



Muzeul Secuiesc al Ciucului este gazda unei noi expoziþii de renume. De
data asta operele expuse aparþin celor mai renumiþi autori al ºcolii de picturã
bãimãrene. Expoziþia, care este deschisã publicului larg în perioada 8 mai ºi 18
iulie, prezintã o sintezã unicã a celor mai valoroase opere de artã ale ºcolii de
picturã bãimãrene, opere adunate cu aceastã ocazie din þarã ºi din strãinãtate. 

În cele aproape trei luni, cât va fi deschisã expoziþia, iubitorii de artã au
oportunitatea de a admira 55 de picturi, dintre care 50 sunt prezente în
Miercurea Ciuc prin amabilitatea Galeriei Naþionale de Artã al Ungariei, 2
provin din Muzeul Naþional Secuiesc din Sfântu Gheorghe, o picturã din
Muzeul Judeþean Mureº, ºi douã opere sunt proprietatea Muzeului Secuiesc al
Ciucului. Picturile, care au fost expuse în sãlile amenajate special cu ocazia
expoziþiei Munkácsy de anul trecut, pot fi vãzute în ordine cronologicã,
reprezentând atât operele perioadei de început, cât ºi cele ale anilor treizeci al
secolului trecut.

În data de 8 mai 2008 Primãria Municipiului Miercurea Ciuc a organizat
în sala de ºedinþe a primãriei deja tradiþionalul concurs organizat cu ocazia Zilei
Europei. Concursul a avut ca juriu pe Antal Attila, viceprimarul municipiului
Miercurea Ciuc, Dósa Eszter, ºeful Biroului de integrare europeanã ºi
managementul de proiecte din cadrul primãriei, ºi inspectorul Janovits István,
din partea Instituþiei Prefectului Judeþul Harghita.

Moderatorul evenimentului a fost consilierul local, profesorul Orbán
Zsolt. La concurs s-au prezentat anul acesta echipe de câte cinci elevi din ºapte
licee ale municipiului, cu câte un profesor însoþitor: Liceul Romano Catolic
Segítõ Mária, Colegiul Naþional Octavian Goga, Liceul de Artã Nagy István,
Grupul ªcolar Economic Joannes Kájoni, Liceul Teoretic Márton Áron, Liceul
de Construcþii Kós Károly, Grupul ªcolar Venczel József.

Concurenþii, care au avut sarcini mai diversificate faþã de ediþiile anilor
precedenþi (probe interactive, probleme gen întrebare-rãspuns, definiþii,
recunoaºterea personalitãþilor principale ale EU, etc.) au fost evaluaþi pe loc de
cãtre membrii juriului. Pe baza rezultatelor, locul întâi a fost câºtigat de Liceul
Teoretic Márton Áron, locul doi de elevii Grupului ªcolar Economic Joannes
Kájoni, iar locul trei de echipa Colegiului Naþional Octavian Goga.

Câºtigãtorii au fost premiaþi cu valoroase premii de cãrþi.

Programul de reabilitare termicã iniþiatã în 2006 este relizat în sistem de
parteneriat între: asociaþia de proprietari (contribuþie proprie 33%), consiliul
local (33%) ºi guvernul central (34%). Primul pas a fost realizarea studiilor
legate de auditul energetic (finanþat din fonduri guvernamentale), apoi pe baza
expertizelor au fost realizate studiile de fezabilitate ºi planurile de execuþie.

În 2006 s-au înscris în program zece asociaþii de proprietari, dintre care în
2007 a fost realizatã reabilitarea unui bloc (str. Cântarului 2, asociaþia de
proprietari condusã de Potozky László) ºi a început reabilitarea termicã a altor
trei blocuri (str. Sãlciei 2, scãrile A, B, C).

Dintre cele opt asociaþii rãmase în cadrul programului, unul între timp s-a
retras. În cazul asociaþiilor rãmase în program pe data de 15 mai al anului curent
a fost desemnatã firma care va executa lucrãrile. Blocurile participante în
continuare la program sunt urmãtoarele: strada Sãlciei 1, 7, 9, 11; strada Kõrösi
Csoma Sándor 4; strada Culmei 9 A; ºi strada Tudor nr. 21.

În 2007, orientându-se dupã exemplul reabilitãrii termice a blocului de pe
strada Cântarului, s-au mai înscris în program alte ºapte asociaþii de proprietari:
strada Sãlciei 3, 5; Aleea Narciselor 1, 2; strada Kõrösi Csoma Sándor 3, 6; ºi
strada Revoluþiei din Decembrie 13. Programul se bucurã în continuare de
sprijinul consiliului local ºi este deschis pentru toate asociaþiile de proprietari
care doresc sã se înscrie.

14 mai 2008 a însemnat un prilej dublu de sãrbãtorire pentru grãdiniþa cu
program prelungit �Tulipán�. În primul rând ºi-a sãrbãtorit ziua preluãrii
denumirii Tulipán din anul 2002, iar în al doilea rând directoarea instituþiei a
dorit sã-ºi exprime mulþumirea pentru lucrãrile de reabilitare a clãdirii ºi curþii
grãdiniþei.

A mulþumit pentru sprijinul acordat tuturor pãrþilor cã au luat parte la
festivitatea de sãrbãtoare: vicepreºedintelui consiliului judeþean d-nul Borboly
Csaba, conducerii Primãriei Municipiului Miercurea Ciuc, Inspectoratului
ªcolar Judeþean Harghita, ºi conducerii magazinului Tulipán.

În discursurile lor vicepreºedintele Borboly Csaba ºi primarul Ráduly
Róbert Kálmán au salutat colaborarea prin care consiliul judeþean ºi local,
angajaþii grãdiniþei ºi pãrinþii copiilor, ºi nu în ultimul rând executanþii locali au
dus la bun sfârºit proiectul de reabilitare a grãdiniþei.

Nume: Funcþia: Data/Ora: Programare:
Ráduly Róbert

Kálmán primar miercuri, orele:
11.00 � 13.00

Biroul de Relaþii cu
publicul, nr. 44.

Antal Attila viceprimar joi, orele
12.00 � 14.00

Biroul de Relaþii cu
publicul, nr. 44.

Szõke
Domokos viceprimar în fiecare zi,

pe bazã de înscriere
Biroul de Relaþii cu

publicul, nr. 44.
Paizs Gyöngyi

Juliánna secretar miercuri, orele
10.00 � 13.00

Biroul de Relaþii cu
publicul, nr. 44.

CONCURS DE ZIUA EUROPEI
SÃRBÃTOARE LA GRÃDINIÞA �TULIPÁN� 

EVOLUÞIA PROGRAMULUI DE REABILITARE TERMICÃ
ºI ARHITECTURALÃ A LOCUINÞELOR

O NOUÃ EXPOZIÞIE UNICÃ ÎN ORGANIZAREA MUZEULUI
SECUIESC AL CIUCULUI ºI A MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC

DUPÃ EXPOZIÞIA MUNKÁCSY DE ANUL TRECUT
� expoziþia coloniei de artã din Baia Mare

în Miercurea Ciuc �
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PROGRAMUL DE AUDIENÞE AL
CONDUCERII MUNICIPIULUI

MIERCUREA CIUC

În vederea rezolvãrii eficiente a eventualelor probleme, ºi pentru evitarea
neînþelegerilor cu privire la respectarea programului de audienþã vã rugãm sã vã
semnalaþi intenþia la Biroul de relaþii cu publicul (parter, cam. 44.) ºi sã solicitaþi
prenotare.

Tel.: 0040-266-315.123.

14 mai 2008 a însemnat un prilej dublu de sãrbãtorire
pentru grãdiniþa �Tulipán� * Fotó: Ady András


