
Miercurea Ciuc

În mai mult de douăzeci de puncte ale mu-
nicipiului se desfăşoară conform termene-
lor stabilite, ample lucrări de construcţii 
de drumuri şi lucrări de reabilitare-ex-
tindere ale reţelei de canalizare. În cadrul 
programului de investiţii CNI, în strada 
Sadoveanu au fost deja amplasate conduc-
tele de apă menajeră şi potabilă, lucrările 
continuând cu repararea drumului. În 
străzile Tineretului, Gábor Áron, Bólyai, 
Ghioceilor au fost aşezate noi conducte de 
apă potabilă, aici urmând operaţii de re-
punere în funcţiune a drumului, lucrările 
de amplasare a conductelor continuând 
pe strada Braşovului, Liviu Rebreanu şi 
Szász Endre.

În zona Şumuleu-Ciuc în starda Minei 
au luat sfârşit lucrările de construcţie a re-
ţelei de apă menajeră şi potabilă, în strada 
Széked, a Prieteniei cele de aşezare a con-
ductei de apă menajeră, urmând schim-
barea reţelei de apă potabilă. În strada 
Şumuleu se desfăşoară lucrări de extinde-
re a reţelei de apă, în strada Sarkadi Elek 
a luat sfârşit construcţia conductei de apă 
menajeră, care însă continuă încă în strada 
Apor Péter şi Székely Mózes. 

De asemenea au început lucrări de mo- 
 dernizare a reţelei de apă şi în strada 
Culmei din cartierul Spicului, termenul 
limită a lucrărilor fiind de două săptă-
mâni. 

Din investiţiile vizând construcţiile de 
drumuri se apropie de sfârşit reabilitarea 
străzii Leliceni, unde pe tronsonul ce face 
legătura dintre strada Hunyadi János şi 
Piaţa 1956 a fost aplicat un nou strat de 
asfalt. Tot cu strat de asfalt vor fi dotate şi 
trotuarele pregătite încă din anul trecut, 
dealungul cărora au fost plantate răsaduri 
de salcâm. Termenul preconizat al predă-
rii lucrărilor este de o săptămână. 

Parcarea din spatele clădirii Consiliului 
Judeţean a fost lărgită, şi s-a asfaltat dru-
mul pe o bandă. Se continuă construirea 
parcării în partea dreaptă a Bulevardului 
Frăţiei. Decurg conform planului ope-
raţiunile de construire a parcării din 
cartierul Tudor dintre aleile Avântului 
şi Narciselor şi din vecinătatea Şcolii 
Generale „József Attila”. Amenajarea par-
cării din strada Bradului a luat sfârşit, 
iată câteva informaţii despre această in-
vestiţie: s-au amenajat locuri de parcare      
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Investiţii de anvergură privind construcţiile de 
drumuri şi lucrări de reabilitare-extindere ale reţelei 
de canalizare în mai multe puncte ale municipiului
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  pentru 62 de autovehicule (două locuri în 
plus fiind rezervate persoanelor cu diferi-
te disabilităţi), au fost instalate 12 stîlpuri 
de iluminat, plasate şapte coşuri de gunoi. 
Costul total al investiţiei este de 403 000 
lei. (În timpul tratării acestui subiect vice-
primarul Szőke Domokos a amintit, că în 
decursul anului vor fi amplasate în munici-
piu 170 de noi coşuri de gunoi.)

În strada Pârâului se desfăşoară lucrări 
de reabilitare a drumului, până la sfârşitul 
lunii strada fiind acoperit şi cu un strat de 
asfalt. De la începutul lunii august vor în-
cepe lucrările de acest gen în strada Unio.

Pe lângă lucrările de amenajare a reţelei 
de apă şi reabilitări de drumuri în munici-

piu, s-au desfăşurat şi alte lucrări de înfru-
museţare a oraşului:

Prima etapă a dotării drumurilor cu noi 
marcaje vopsite s-a încheiat în luna iunie. 
Pornind din centrul municipiului fiecare 
drum care a fost în stare satisfăcătoare de 
exploatare a fost dotat cu astfel de mar-
caje. Cea de a doua fază a lucrărilor va 
cuprinde eventualele corecturi necesare la 
aceste intervenţii şi vopsirea de noi mar-
caje pe tronsoane ce au fost predate folo-
sinţei ulterior. 

Strada Braşovului, Hunyadi János, 
Zsigodin, Izvorului, Pârâului, Corbului, 
Poienii, Câmpul Mare, cartierul Patinoa-
rului, Aleea Ciocârliei... doar câteva nume 

de străzi şi zone ale oraşului în care vor 
fi schimbate anul acesta vechile corpuri 
de iluminat cu unele performante şi mai 
puţin energofage, dar beneficiind totodată 
de o durată mai lungă de funcţionare.

Menţionăm totodată că în zonele în 
care se efectuează construirea, reînnoi-
rea şi extinderea reţelelor de apă mai sus 
enumerate sunt în vigoare restricţii şi in-
terdicţii rutiere. În cazul eventualelor ne-
plăceri, Primăria Municipiului Miercurea 
Ciuc cere înţelegerea conducătorilor auto. 
Observaţiile, problemele legate de lucrările 
sus menţionate pot fi semnalate pe adresa 
de mail: primaria@miercureaciuc.ro, sau la 
nr. de telefon: 0266–315 120 / 123. n

Consiliul Local Municipal, în anul trecut 
a semnat contracte de execuţie pentru re-
abilitarea termică şi arhitecturală a patru 
blocuri de locuit din municipiu. Asoci-
aţiile de proprietari ale acestor imobile 
au înmânat documentaţiile aferente încă 
în decursul anului 2007 pentru a parti-
cipa în programul naţional de reabilitări 
termice. Cele două blocuri din strada 
Kőrösi Csoma Sándor au şi fost deja pre-
date de către executanţi beneficiarilor pe 
data de 9 iulie anul curent. În imobilul 
cu numărul 6 din aceeaşi stradă costuri-

le aproximative aferente celor 33% care 
reprezintă partea proprie a locatarilor se 
situează în jurul sumei de 6550 lei. Aici 
lucrările de reabilitare au fost efectuate 
de către firma Triga SRL. din Odorheiu 
Secuiesc. Costurile repartizate pe fiecare 
familie din blocul 3/C – bloc reabilitat 
de Tectum SRL. – au fost în jurul sumei 
de 5900 lei. 

În strada Sălciei numerele 3 şi 5 reabi-
litarea termică poate fi efectuată complet 
în decurs de o lună, singura modificare 
a termenului de predare fiind cerută de 

Mai mult de zece blocuri de locuit reabilitate 
termic în municipiu

Consiliul Local al Municipiului Miercu-
rea Ciuc s-a întrunit în ziua de 26 iunie 
2009 în şedinţă ordinară şi a adoptat ur-
mătoarele hotărâri: 

Hotărârea nr. 95
pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii nr. 46/2009 privind aprobarea 
Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2009 

Hotărârea nr. 96
privind acordarea unui ajutor de urgenţă 

în valoare de câte 10.000 lei pe seama co-
piilor bolnavi Simó Kata Noémi şi Deáky 
Réka pentru finanţarea tratamentului în 
străinătate

Hotărârea nr. 97
privind aprobarea angajării unui avo-

cat care să reprezinte Consiliul Local al 
Municipiului Miercurea Ciuc la CEDO 
Strassbourg în dosarul nr. 1061/260/2006

Hotărârea nr. 98
privind aprobarea modificării Statului 

de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Miercurea Ciuc, 
începând cu data de 1 iunie 2009

Hotărârea nr. 99
privind stabilirea ordinii de prioritate 

pentru repartizarea locuinţelor de necesi-
tate situate în Centrul Social din munici-
piul Miercurea Ciuc, Aleea Copiilor nr. 9

Hotărârea nr. 100
privind aprobarea dezmembrării unui 

teren, aflat în domeniul privat al munici-
piului Miercurea Ciuc, situat în str. Inimii, 
fără număr

Hotărârea nr. 101
privind aprobarea inscripţionării denumirii 

municipiului „Miercurea Ciuc – Csíkszereda” 
şi cu scriere runică secuiească pe indicatoare-
le rutiere de intrare/ieşire din localitate

Din hotărârile Consiliului Local al Municipiului 
Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 102
privind aprobarea  prelungirii valabi-

lităţii Planului Urbanistic General şi a 
Regulamentului Local De Urbanism, până 
la data de 31. 12. 2010

Hotărârea nr. 103
privind aprobarea Planului Urbanistic 

de Detaliu „Strada Sarkadi Elek” din mu-
nicipiul Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 104
privind modificarea Hotărârii nr. 139/2007 

pentru aprobarea Studiului de fezabilitate 
pentru investiţia „Reamenajare interioară 
Cantină la Grupul Şcolar Székely Károly, 
Miercurea Ciuc”

Hotărârea nr. 105
privind aprobarea listei de investiţii priori-

tare pentru sectorul de apă şi canal în cadrul 
proiectului „Modernizarea şi extinderea reţe-
lelor de apă şi canalizare din judeţul Harghita” 
măsura ISPA 2005 RO 16 P PA 001-03

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

către executant pentru rezolvarea unor 
probleme ce priveşte modificarea con-
ductelor de gaz. 

În 2008 pentru participarea la progra-
mul naţional de reabilitare termică şi arhi-
tecturală au depus cereri 16 de blocuri de 
locuit, acestea fiind aprobate de consiliul 
local, fiind în posesia certificatului ener-
getic şi a documentaţiei necesare pentru 
demararea executării lucrărilor. Conform 
criteriilor stabilite de către consiliul local, 
acele asociaţii de locatari vor avea întâ-
ietate, care au putut dovedi până în data 
de 15 iulie, că sunt în posesia a 70% din 
suma aferentă, şi că nu au restanţe la S.C. 
Goscom S.A.  n
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Naşteri
Dobrin Diana
Kelemen Ákos
Boldizsár Ivett
Vitos Vivien
Karácson Magdolna-Csilla
Szász Roland
Crăciun Sebastian-Iustin
Szőcs Barbara
Ceontea Victor
Andras Rita
Lupu Ariadna-Natalia
Sztojka Ádám
Kovács Barnabás
Pantea Tímea
Drăguşin Cristian
Farkas Dávid
Kedves Roland
Györfi Ákos
Ambrus Dóra
Fodor Patrik
Kedves Barnabás
Sándor-Giroszász Ákos
Gál Balázs
Péter Sarolta
Orban Márton
Haţegan Bogdan
Tamás Sámuel
Hegedűs Zsuzsa
Sorbán András

Strujan Luca-Márk
Dandu Andrada-Maya
András Henrietta
Ola Dóra
Creangă Rareş-Iulian
Elekes András

Decese

Ungureanu Ana-Ema
Goia Alexandru-Mihai
Timár Gheorghe
Demeter Csaba
Morvay István 
Antal Maria-Ida
Keresztes Magda-Erzsébet
Duduj Elisabeta
Sándor László
Szakács-Erőss Dionisie
Incze Anton
Lajos Iuliu
Burjan Ema
András Katalin
Firtelmaiszter Géza
János Kámán
Bartis Ignácz
Gábor Clara
Tankó Magdalena
Andor Emeric
Sütő Mihail

Căsătorii
Romănaşu Ciprian – Chiriloiu 

Oana-Vasilica-Elisabeta
Atudorei Florin-Vasile – Baciu 

Simona
Biró Károly – Egyed Emese
Gábor Viorel – Ráduly Paraschiva
Gábor Szilveszter-Tibor – Tankó

Mária-Éva
Szőcs Szabolcs – Bartalis 

Ramona-Roxana
Gál István – Benő Katalin
Erőss István – Gidró Csilla
Luka Kázmér – Szabó Katalin-

Noémi
László Zsolt – Szepesi Zsuzsa
Dajka Levente – Mihály Kinga
János Ottó – Biró Krisztina
Jurian Tiberiu – Bakó Ildikó-Melinda
Antal László – Jakab Laura-Klára
Fazakas László – Balázs Judit
Sólyom Elemér – Biró Zsuzsánna
Antal Tamás – Galaţi Emőke
Sándor József – Pál Tünde-

Hortenzia
Ádám Levente – Mátyás Éva 
Kisgyörgy Tamás – Orbók Ilona
Román Csongor – Sajtos Katalin
Dani Róbert – Bálint Tünde
Domokos Árpád – Kovács Erika
Szőcs Csaba – Pál Erika-Mária
Bartalis Attila – Bartalis Tünde
Covaşă Daniel-Teodor – Măgheruşan

Teodora

Consiliul Local al Municipiului Miercurea 
Ciuc, Asociaţia de Sport Ciuc, Direcţia 
pentru Sport a Judeţului Harghita, orga-
nizează în perioada 6–9 august „Turului 
Ciclist al Ţinutului Secuiesc – 2009”.

Co-organizatorii evenimentului interna-
ţional sunt consiliile judeţene ale judeţelor 
Harghita şi Covasna, precum şi consiliile lo-
cale ale municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu 
Secuiesc, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni.

Organizatorii celei de a treia ediţii a 
Turului Ciclist al Ţinutului Secuiesc oferă 
din nou posibilitatea cicliştilor amatori de a 
concura în cadrul concursului pentru ama-
tori în data de 8 august 2009, de la ora 10. 

Principala probă al concursului pentru 
amatori în acest an este competiţia pe echi-
pe în regim open. Organizatorii aşteaptă 
cu drag înscrierea la concurs a grupurilor 
de prieteni, a concurenţilor care reprezintă 
oraşe şi comune, ziare şi periodice, canale 
radio şi tv, site-uri de internet etc. 

Pot participa echipe formate din cel pu-
ţin trei, cel mult patru membri, membrii 

echipelor având obligaţia de a purta un tri-
cou-uniform prin care pot fi identificaţi de 
către organizatori. 

Concursul pe echipe cuprinde două etape: 
Etapa I.: contratimp pe echipe pe tra-

seul Piaţa Libertăţii – str. Kossuth Lajos 
– str. Pieţii – str. Nicolae Bălcescu – Piaţa 
Cetăţii – str. Petőfi Sándor – str. Kőrösi 
Csoma Sándor – B-ul Timişoarei – Piaţa 
Libertăţii (2 ture, lungimea traseului este 
cca. 3,4 km)

Etapa II.: concurs pe echipe pe acelaşi 
traseu (20 de ture, lungimea traseului este 
cca. 34 km).

Concursul pentru amatori va fi organi-
zat în trei categorii de vârstă (sub 14 ani, 
sub 18 ani, peste 40 de ani) şi concurs in-
dividual. 

În acest caz la prima etapă (contratimp 
individual) vor parcurge o singură tură pe 
traseul sus menţionat, iar în concurs 5 ture.  

Intenţia de înscriere la concurs poate fi a-
nunţată prealabil la nr. de telefon 0745–981 
888, sau în ziua de concurs la faţa locului.  n

Concursul de amatori din cadrul
„Turului Ciclist al Ţinutului Secuiesc – 2009”

Cu începere din data de 27 iulie Primăria 
Municipiului Miercurea Ciuc organizează 
o acţiune de dezinsecţie şi eradicare a ro-
zătoarelor. Eradicarea rozătoarelor va avea 
loc în jurul punctelor de colectare a guno-
iului menajer. Tot în cadrul acestei cam-
panii vor avea loc în perioada 20–24 iulie, 
respectiv 10–14 august şi acţiuni de dezin-
secţie şi exterminare a larvelor de ţânţari, 
după cum urmează: 

• Zona ştrandului de la Jogodin-Băi
• Parcul central
• Parcul tineretului
• Parcul dendrologic
• Parcul mic din vecinătatea pieţii Majláth 

Gusztáv Károly

Rugăm asociaţiile de proprietari ca pen-
tru eficientizarea campaniei să participe la 
aceste acţiuni. n

Acţiune  
de dezinsecţie 
şi eradicare a 
rozătoarelor

Din registrul stării civile
Iunie 2009
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PROGRAMUL ZILELOR MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC 2009

ORA EVENIMENT LOC DE DESFĂŞURARE

JOI, 30 IULIE

19.3 0 Concertul Orchestrei de Cameră Ciuc Biserica Sf. Augustin

VINERI, 31 IULIE

10.00–20.00 Expoziţie şi târg de meşteşuguri populare Parcul central

14.00 Casa de joacă „Talentum” – programe  pentru copii Parcul central

14.00 Expoziţie documentară din materialele Arhivelor Naţionale: 
Cinci secole în slujba culturii transilvănene –  800 de ani de la  fondarea Ordinul Franciscan

Direcţia Judeţeană  
a Arhivelor Naţionale Harghita 

16.00 Programe  pentru copii: Povestiri Parcul central

17.00 Deschiderea festivă a Zilelor Municipiului şi inaugurarea noului parc din faţa Cetăţii Mikó Piaţa Cetăţii 

18.00–19.00 Spectacol umoristic al grupului „Székely Góbék” Scena Origo, str. Petőfi 

18.00 Vernisajul expoziţiei MÁRTON FERENC Cetatea Mikó

19.30–21.00 RITMO DEL FLAMENCO – concert Scena Origo, str. Petőfi

20.00 Spectacolul Teatrului Csíki Játékszín: FEKETE PÉTER Cetatea Mikó

21.30–24.00 Party cu DJ Mezey  Scena Origo, str. Petőfi

19.00–19.45
20.00–21.30
21.45–23.50

Concerte: Trupa INTERZIS 
Formaţia tribut LGT  
Ferenczi György şi Formaţia RACKAJAM 

Scena mare, P-ţa Libertăţii 

23.50–24.00 FOC DE ARTIFICII P-ţa Libertăţii

SÂMBĂTĂ, 1 AUGUST

9.00–17.00 FESTIVALUL CARTOFULUI Parcul central

10.00–20.00 Expoziţie şi târg de meşteşuguri populare Parcul central

10.00–17.00 Festivalului Cartofului – programul scenei: 
Ansamblul popular din Mădăraş, Ansamblul de dans „Kosz Szilveszter”, Ioni Géza şi invitaţii săi  Parcul central

10.00 Expoziţia  Clubului de Foto Prisma Parcul central

11.00 Expoziţie filatelică pentru copii: Martinel 2009 Cetatea Mikó

13.30
15.00, 17.30 Cupa Ciuc II. – concurs de automodelism Aleea Ciocârliei şi a Narciselor 

Patinoarul Vákár Lajos 

15.00 FESTIVALUL CARTOFULUI – festivitate de premiere

16.30–23.30
Festivalul de ritm şi percuţie – DOB-BAN:
Workshop: Martonosi György, György Csongor – Csiszér István (RO), Szabó Lóri – Hompoth Artúr (RO),  
duo Berti Barbera – Sárosi Péter (RO), duo Martonosi – Kaltenecker (HU)

Cetatea Mikó

17.00–18.30 Prezentarea şi gustarea vinurilor alese Scena Origo, str. Petőfi

19.00–20.00 Formaţia FIT OF MADNESS Scena Origo, str. Petőfi

20.30–21.30 Formaţia FADING CIRCLES Scena Origo, str. Petőfi

22.00–24.00 Formaţia RAMM-BRAND(t) Scena Origo, str. Petőfi

19.00–19.45
20.00–20.45
21.00–22.00
22.30–24.00

Concerte:    Ansamblul de dans „GYÖNGYVIRÁG” 
Ansamblul ZERKULA 
ANSAMBLUL NAŢIONAL SECUIESC HARGHITA 
Ansamblul folcloric  MUZSIKÁS din Budapesta  

Scena mare, P-ţa Libertăţii

DUMINICĂ, 2 AUGUST

9.00 SUPERMARATONUL SECUIESC APEMIN TUŞNAD Start: P-ţa Libertăţii

10.00–20.00 Expoziţie şi târg de meşteşuguri populare Parcul central

9.00–18.00 Cupa Ciuc II. – concurs de automodelism Terenul de sport al Liceului “Segítő Mária” 
– intersecţia str. N. Bălcescu–Sadoveanu

11.00 Programe pentru copii cu Casa de joacă „Pörgettyű” Mikó-vár 

15.00 SUPERMARATONUL SECUIESC APEMIN TUŞNAD – festivitate de premiere Scena mare, P-ţa Libertăţii

16.30–24.00 Festivalul de ritm şi percuţie – DOB-BAN:
Workshop: Cserey Csaba (RO), „EZE” (RO), Kalengo (HU), Elitsa Todorova & Stoyan Yankoulov (Bulgaria) Cetatea Mikó

17.00–17.20 Spectacolul Şcolii de Dans „Euphoria”

17.30–18.30 Spectacolul Clubului de Dans Sportiv Real Dance  Scena Origo, str. Petőfi

18.00–24.00 Spectacolul „MEGA FÁSY MULATÓ” Scena mare, P-ţa Libertăţii

19.00–20.30 „MESEHETES” – muzică de desene animate Scena Origo, str. Petőfi

21.00–22.00 „Tur” de tobe cu CSEREY CSABA Scena Origo, str. Petőfi

22.15–24.00 Ferenczi György şi formaţia RACKAJAM Scena Origo, str. Petőfi


