
Miercurea Ciuc

Toate informaţiile ce se vehiculează în aceas-
tă perioadă în legătură cu sfera publică pot fi 
reduse la ştiri ce se referă la restricţii, redu-
ceri de bugete, reduceri în rândul salariaţi-
lor. Cum se reflectă toate acestea la nivelul 
învăţământului public din Miercurea Ciuc?

Primul lucru pe care îl subliniez este că pro-
cedurile anticriză ce au lipsit cu desăvârşire 
la nivel guvernamental pe parcursul anului 
trecut, au fost implementate în mare măsură 
la nivel local, astfel că 2009 s-a desfăşurat în 
urbea noastră sub auspiciul reducerii costuri-
lor şi a cheltuielilor bine chibzuite. De fapt la 
instituţiile publice cele mai sigure şi consis-
tente cheltuieli sunt cele legate de personal, şi 
din această perspectivă au fost şi vor fi atinse 
în mod sigur aparatul propriu al primăriei, 
instituţiile publice şi învăţământul public. 

În învăţământ, până în prezent politica 
de personal şi calculul fondului de salarii a 
aparţinut de inspectoratele şcolare judeţe-
ne, iar primăria a fost instituţia care asigu-
ra ordonanţarea remuneraţiilor. Începând 
însă din acest an, potrivit unei hotărâri de 
guvern emise pe 29 decembrie 2009, fon-
durile de salarii vor fi stabilite pe baza nu-
mărului de elevi. Conform unor calcule 
preliminare, fondul de salarii se va reduce 
cu 16%. Problema poate fi rezolvată parţi-
al şi prin regruparea normelor şi a claselor, 
dar după toate probabilităţile vor fi necesare 
şi intervenţii de ordin organizatoric, însem-
nând desfiinţarea sau comasarea unor clase, 
regruparea personalului administrativ, sau 

chiar comasarea unor instituţii mai mici 
în vederea economisirii cheltuielilor admi-
nistrative. 

Asigurarea fondurilor de funcţionare a 
instituţiilor de învăţământ este obligaţia con-
siliilor locale. În anii precedenţi am pus deja 
bazele unei conlucrări fructuoase cu directo-
rii instituţiilor de învăţământ din municipiu, 
iar în prezent se poate preconiza cu o mare 
exactitate care este necesarul de cheltuieli al 
fiecărei instituţii în parte, cheltuieli ce pot 
fi prevăzute astfel şi de către consiliul local. 
Totodată – cu ani în urmă – am elaborat un 
sistem de concurs de proiecte, şi prin care pot 
fi asigurate fondurile necesare reparaţiilor ce 
se ivesc în cazul instituţiilor de învăţământ. 
În prezent suntem la zi cu prelucrarea ma-
terialelor de concurs, astfel că instituţiile vi-
zate vor şti în luna februarie ce fel de lucrări 
pot fi finanţate de către primărie, şi care sunt 
sumele exacte ce pot fi folosite. 

Şi în anul acesta necesită finanţare, sau 
continuarea finanţării o serie de investi-
ţii care aparţin de sistemul învăţământu-
lui public. Care ar fi cele mai importante 
dintre acestea?

Dorim să finalizăm o serie de lucrări în-
cepute, şi suntem pregătiţi şi cu proiecte de 
lucrări noi. Dintre acelea ce necesită finalizare  
a-şi aminti lucrările legate de noua sală de 
sport a şcolii „Liviu Rebreanu”. Un alt pro-
gram important este reabilitarea clădirii Şcolii 
Generale „József Attila” din cartierul Tudor, 
iar reabilitarea clădirii şcolii „Petőfi Sándor” 
se va termina (sperăm) şi ea, anul acesta.

În legătură cu reţeaua grădiniţelor de co-
pii, precizez că la unităţile „Micimackó” şi 
„Kisherceg” lucrările de renovare ar trebui 
finalizate anul acesta, iar una dintre cele mai 
mari deziderate este începerea construc-
ţiei unei noi grădiniţe în cartierul Morii. 
Această lucrare de amploare necesită însă 
implicarea de fonduri guvernamentale. Din 
păcate, din lipsa finanţării centrale, se află în 
continuare sub semnul întrebării continua-
rea dezvoltării-construirii campusului de la 
Grupul Şcolar de Construcţii „Kós Károly” 
– unde este necesară ridicarea unei noi săli 
de sport, a unui internat, a unei noi clădiri 
de şcoală şi de atelier – investiţia implicând 
costuri de mai multe milioane de euro.   
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Cu planuri şi realizări concrete 
împotriva pripei panicarde
Discuţie de început de an cu viceprimarul Antal Attila

noutăţi în
transportul  
în comun!
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  Continuăm, cu finanţare proprie reabilitarea 
împrejurimilor şcolii „József Attila”, finalizăm 
construirea dispensarului medical şi a atelie-
rului de la Grupul Şcolar „Székely Károly”; la 
Şcoala Generală „Petőfi Sándor” va fi reabili-
tată curtea instituţiei şi cele două terenuri de 
sport, iar în cazul multor grădiniţe trecem la 
modernizarea sistemului de încălzire centrală şi 
efectuăm reparaţiile curente necesare. Totodată 
dorim – bazându-ne pe posibilitatea de a parti-
cipa la aplicaţii de proiecte – să atragem fonduri 

în acest caz – să găsim, şi să reabilităm o clădire 
propice pentru ca aceasta să funcţioneze drept 
creşă, venind astfel în întâmpinarea cerinţelor 
părinteşti crescânde din acest domeniu. 

În încheiere a-şi conchide prin observaţia 
că tocmai pentru a preveni neajunsurile unui 
nou an mai dificil sub aspect financiar, în 2010 
ne axăm şi mai mult pe atragerea de fonduri 
externe. În această privinţă amintesc doar că 
în luna noiembrie a anului trecut, a primit 
undă verde proiectul care vizează reabilitarea 

clădirii Liceului Teoretic „Márton Áron” şi a 
Gimnaziului Romano-Catolic „Segítő Mária” 
şi care este primul proiect major al urbei care 
va fi aproape în întregime realizat din fonduri 
UE (costul total fiind de 25,5 milioane de lei). 
În acest caz suntem în faza de elaborare finală 
a procedurii de achiziţionare publică privind 
executantul, serviciul de audit, serviciul de 
inspecţie şantier, de publicitate etc., iar înce-
pând din lunile februarie-martie pot fi sem-
nate şi contractele propriu-zise. n

Consiliul Local al Municipiului Miercurea 
Ciuc s-a întrunit în ziua de 11 decembrie 
2009 în şedinţă extraordinară iar în ziua de 
22 decembrie în şedinţă ordinară şi a adop-
tat următoarele hotărâri: 

Hotărârea nr. 190
privind majorarea capitalului social al S.C. 
GOSCOM S.A.

Hotărârea nr. 191
privind transferarea cu plată a unor active prove-
nite din surse proprii ale S.C. GOSCOM S.A.

Hotărârea nr. 192
pentru modificarea şi completarea Hotărâ-
rii nr. 127/2009 privind delegarea gestiunii 
serviciului de alimentare cu apă-canalizare 
şi aprobarea contractului de delegare

Hotărârea nr. 193
pentru modificarea şi completarea Hotărâ-
rii nr. 46/2009 privind aprobarea Bugetu-
lui de venituri şi cheltuieli pe anul 2009, cu 
modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 194
pentru modificarea şi completarea Hotărâ-

rii nr. 46/2009 privind aprobarea Bugetu-
lui de venituri şi cheltuieli pe anul 2009, cu 
modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 195
pentru stabilirea preţului local al energiei 
termice facturată populaţiei, începând cu 
data de 1 ianuarie 2010

Hotărârea nr. 196 
pentru modificarea Hotărârii nr. 129/2009, 
privind sprijinul financiar acordat persoa-
nelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, 
pentru achitarea contravalorii apei calde 
menajere în perioada 1 noiembrie 2009 – 31 
martie 2010

Hotărârea nr. 197 
privind aprobarea listelor de priorităţi ale 
blocurilor de locuinţe participante la Pro-
gramul de reabilitare termică din munici-
piul Miercurea Ciuc în anul 2010 

Hotărârea nr. 198
privind aprobarea Regulamentului de orga-
nizare şi desfăşurare a activităţii de Rent a 
Car pe raza municipiului Miercurea Ciuc

Din hotărârile Consiliului Local al Municipiului 
Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 199
privind aprobarea Planului urbanistic de deta-
liu ,,Case de locuit şi spaţii comerciale pe strada 
Câmpul Mare ” din municipiul Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 200
privind aprobarea Planului urbanistic zo-
nal ,,Strada Jigodin – Pârâul Zsögöd” din 
municipiul Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 201
privind acceptarea unei donaţii oferite Mu-
nicipiului Miercurea Ciuc 

Hotărârea nr. 202
privind aprobarea prelungirii Contractului 
nr. 531/60784/2007, încheiat cu Caritas 
Alba Iulia – Filiala Miercurea Ciuc 

Hotărârea nr. 203
privind aprobarea modificării Statului de 
funcţii al aparatului de specialitate al pri-
marului municipiului Miercurea Ciuc, în-
cepând din 1 ianuarie 2010

Hotărârea nr. 204
privind aprobarea Planului urbanistic zo-
nal ,,Strada Csiba f.n. – 2” din municipiul 
Miercurea Ciuc

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

În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului 
Local din data de 22 decembrie 2009 pe or-
dinea de zi figurau 11 proiecte de hotărâre, 
care toate au fost aduse de către consilieri la 
rang de act legislativ. 

Una dintre primele hotărâri se referea la 
modificarea Bugetului de venituri şi cheltu-
ieli pe anul 2009. În această privinţă la capi-
tolul cheltuieli a figurat suma de 2,8 milioa-
ne lei ce reprezintă contribuţia comunităţii la 
plata lucrărilor susţinute de către Compania 
Naţională de Investiţii, şi care vizează re-
abilitarea reţelei de apă şi canal, precum şi 
modernizarea staţiei de epurare. La capi-
tolul venituri a figurat suma reprezentând 
subvenţia statului pentru trei instituţii de 
învăţământ din oraş. Astfel Grupul Şcolar 

de Construcţii „Kós Károly” a primit 90 mii 
lei, Grupul Şcolar „Székely Károly” 145 mii 
lei, iar Şcoala Generală „Liviu Rebreanu” va 
beneficia de 40 mii lei. 

Devenind o problemă stringentă, a fost 
discutată şi stabilirea preţului local al energi-
ei termice facturate populaţiei în anul 2010. 
Creşterea de 17% a fost sugerată pentru a 
contracara nerespectarea de către guvern a 
angajamentului de subvenţionare a preţului 
energiei termice. În loc de cei 7 milioane lei 
conveniţi, suma livrată a fost de 4.220.500 
lei. Diferenţa dintre cele două sume trebuie 
plătită către Goscom S.A. din bugetul local. 
Decizia luată în finalul unei lungi dezbateri, 
reflectă tendinţa consilierilor de a nu împo-
văra prea mult bugetele concetăţenilor, dar şi 

Spicuiri din deciziile Consiliului Local de a da un răspuns situaţiei. În consecinţă s-a 
ajuns la un procent de creştere de compromis: 
10%, în loc de 17% (o gigacalorie costă astfel 
220 lei în locul preţului de 200 lei). 

O altă decizie s-a referit la creşterea spri-
jinului financiar acordat persoanelor care au 
împlinit vârsta de 65 ani, pentru achitarea 
contravalorii apei calde menajere, de la 30, 
la 33 de lei. Decizia cu caracter social a fost 
motivată de creşterea preţului gigacaloriei. 

Întru-cât regulamentul referitor la acti-
vitatea de transport în regim de taxiuri în 
oraş permite acest lucru, s-a ajuns la decizia 
submiterii procedurii de aprobare a regula-
mentului de organizare şi desfăşurare a ac-
tivităţii de Rent a Car pe raza municipiului. 
Regulamentul aprobat de consiliu conţine 
toate obligaţiile necesare pe care trebuie să le 
respecte prestatorul unor astfel de servicii. n 
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Naşteri

Vass Gergő
Péter Viktória
Popa Bogdan
Baczoni Botond
Mezey Hunor
Vitan Zsuzsa
Györfi Renáta
Basa Mátyás
Aranyosi-Ávéd Bence
Şerban Orsolya
Kristó Ágnes
Bartalis-Ambrus Bernadett
Pîrvu Nicolae-Mina
Nagy Erik
Ciotloş Carla-Ştefania
Benkő Dávid-Huba
Ambrus Huba
Rîpan Ianis-Andrei
Varga Roxana

Tuşa Zsombor-Csaba
Fazakas Villő
Radu Cristian
Ivască Darius-Mihai
László Zsombor
Niţă Alexandra-Ioana
Koka Krisztián
Kész Mátyás
Nagy Benedek

Decese
Benedek Viorica-Emilia
Csíki Margareta
Kiss Viorică
Opra Maria
Vass Pavel
Király Ana
Laczkó Árpád
Moldovan Aurel-Nicolae
Ferenc Ana

Papp Emőke-Julia
Györgypál Csaba
Szentes Matiaş-Adalbert
Szabó Ignatie
Balló Zoltan
Mojzi Etel-Borbála
Biró Iuliu
Szőcs András
Geréd Veronika
Ferencz Árpád 
Ferencz Iosif
Kosa Eugen
Szabó Ghizela
Lakatos Zelma
Mihály Ioan
Vitos Ladislau

Căsătorii
Szasz Antal-Florin – Moldovan 

Ramona
Berki Robert – Bálint Tímea
Mezei Tamás – Jári Xénia
Szabó Miklós – Jánosi Ibolya

În perioada 8–14 februarie 2010 în Miercu-
rea Ciuc şi în împrejurimi, sub egida Federa-
ţiei Internaţionale de Orientare, va avea loc 

cea mai importantă competiţie de sporturi 
de iarnă din ultimul deceniu din Româ-
nia, având denumirea de SKI ORIENTE-

Săptămâna Mondială a Orientării –  
Miercurea Ciuc, 8–14 februarie 2010

ERING WINTER WORLD WEEK 
– SĂPTĂMÂNA MONDIALĂ A ORI-
ENTĂRII, cu participarea a peste 400 de 
sportivi din 26 de ţări. 

Competiţia are loc în săptămâna premer-
gătoare a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2010 
de la Vancouver, când toată suflarea sportivă 
îşi orientează privirea spre sportul hibernal. 
Astfel, întrecerea sportivă din Miercurea Ciuc 
este şi un preludiu a celei de la Vancouver, cu 
atât mai mult, cu cât orientarea pe schiuri este 
un sport olimpic, necuprins însă deocamdată 
în programul olimpic. Ca un semn elocvent a 
apartenenţei orientării pe schiuri la marea fa-
milie a mişcării olimpice, în cursul festivităţii 
de deschidere ce va avea loc marţi, 9 februa-
rie 2010, delegaţiile ţărilor participante vor 
începe defilarea din dreptul Monumentului 
Olimpic, ridicat de iubitorii sportului din 
zonă în cinstea participanţilor din judeţul 
Harghita la Jocurile Olimpice.

În Săptămâna Mondială a Orientării va fi 
prezentă la Miercurea Ciuc întreaga familie 
a orientării pe schiuri. Pe lângă sportivii din 
elita mondială, se vor angrena în cele patru 
zile de concurs veteranii şi tinerele speranţe. 
Concomitent cu Campionatul European de 
Seniori, care este şi etapă de Cupă Mondială, 
vor concura şi vedetele de odinioară, dar se 
va întrece şi viitorul acestui sport, dat fiind 
faptul că în cadrul Săptămânii Mondiale 
a Orientării va avea loc atât Campionatul 
Mondial de Veterani, cât şi Campionatul 
Mondial de Juniori, dar şi Campionatul Eu-
ropean de Tineret.

Competiţia de Seniori va fi transmisă inte-
gral de canalul Sportklub TV, dar în acelaşi 
timp transmisiunea va fi accesibilă şi în afara 
României prin intermediul internetului.  

Din registrul stării civile
– Decembrie 2009 –
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  Programul Săptămânii Mondiale 
a Orientării:
Marţi, 9 februarie 2010 

18.00 – Deschidere oficială / curtea 
Cetăţii Mikó

Miercuri, 10 februarie 2010 – Medie dis-
tanţă / Pasul Tolvajos / Cabana Brădeţ
09.30 – Campionatul European de Seniori 

(etapă de Cupă Mondială)
12.30 – Campionatul Mondial de Tineret, 

Campionatul European de Juniori
18.00 – Festivitatea de premiere / curtea  

Cetăţii Mikó
Joi, 11 februarie 2010 – Lungă distanţă / 

Pasul Tolvajos / Cabana Brădeţ
11.00 – Campionatul European de Seniori 

(etapă de Cupă Mondială) (bărbaţi) 

La sfârşitul lunii decembrie comisia de recep-
ţie a Primăriei a preluat de la executanţi mai 
multe lucrări începute în cadrul programului 
multianual de reabilitare termică şi arhitec-
turală a blocurilor multietajate. Astfel au 
fost verificate lucrările la blocurile din strada 
Harghitei numerele 10, 12, 14, 16, 18, dar şi 
în străzile Cântar nr. 4, Lunca Mare nr. 4 A, 6 
B, 12 B, precum şi în strada pictor Nagy Ist-
ván numerele 4 A, 12 B, sau Bulevardul Ti-
mişoarei nr. 55 B. Executanţii acestor lucrări 
de reabilitare termică-arhitecturală au fost 
firmele S.C. Iris Service Ciuc S.R.L., S.C. 
Tectum Company S.A., S.C. Benzot-Har 
S.A., precum Elsaco-Electronic. 

În cadrul programului multianual de la 
începutul anului 2009 nu se mai practică 
vechea configuraţie de subvenţionare (37% 
partea guvernului, 30% a consiliului local, 

Succesul programului 
multianual de reabilitare 
termică

13.30 – Campionatul Mondial de Veterani 
(lungă distanţă)

18.00 – Festivitatea de premiere / curtea 
Cetăţii Mikó

Duminică, 14 februarie – Ştafetă / 
Harghita Băi
09.30 – Campionatul Mondial de Tineret 

(băieţi)
09.45 – Campionatul Mondial de Tineret 

(fete)
12.00 – Campionatul European de Seniori 

(etapă de Cupă Mondială) (bărbaţi)
12.15 – Campionatul European de Seniori 

(etapă de Cupă Mondială) (femei)
17.00 – Festivitatea de premiere / curtea 

Cetăţii Mikó

11.15 – Campionatul European de Seniori 
(etapă de Cupă Mondială) (femei) 

13.00 – Campionatul Mondial de Tineret 
(băieţi) 

13.15 – Campionatul Mondial de Tineret 
(fete) 

13.30 – Campionatul European de Juniori, 
Campionatul Mondial de Veterani

18.00 – Festivitatea de premiere / curtea  
Cetăţii Mikó

Vineri, 12 februarie 2010 – zi de repaus
Sâmbătă, 13 februarie 2010 – Sprint / 

Pasul Tolvajos / Cabana Brădeţ
10.00 – Campionatul European de Juniori, 

Campionatul Mondial de Tineret
12.00 – Campionatul European de Seniori 

(etapă de Cupă Mondială)

iar 33% contribuţia proprie a locatarilor), 
ci noul regim care implică 50% cota parte 
a guvernului, 30% a consiliului local şi 20% 
cota plătibilă de către locatari. Interesul 
manifestat faţă de programul multianual 
s-a reflectat şi prin numărul record de aso-
ciaţii de proprietari ce s-au prezentat până 
la data limită pentru 2010. Dintre cele 114 
de asociaţii, 33 au îndeplinit criteriile nece-
sare. Întrebat în legătură cu aceste criterii, 
responsabilul consiliului local din cadrul 
Compartimentului de coordonare a asoci-
aţiilor de proprietari, d-nul Tamás Imre a 
afirmat că două criterii au fost fundamen-
tale în această privinţă: asociaţia de propri-
etari să nu aibă datorii faţă de S.C. Goscom 
S.A. şi să aibă depusă 50% din suma (cota 
parte a asociaţiilor) necesară reabilitării în 
conturi special create pentru acest scop. 
Totodată este important de ştiut, că în ca-
zul în care până la finele lunii mai a.c. nu se 
plăteşte şi cealaltă jumătate a sumei necesa-
re, asociaţiile vizate îşi pot pierde dreptul 
de participare la program.  n

Competiţia de Seniori va fi transmisă inte-
gral de canalul Sportklub TV, dar în acelaşi 
timp transmisiunea va fi accesibilă şi în afara 
României prin intermediul internetului. 

Transmisiile canalului Sportklub TV 
vor fi programate după cum urmează: 

10 februarie 2010., miercuri
18.00 (transmisie înregistrată)

11 februarie 2010., joi 
11.00 (transmisie live)

13 februarie 2010., sâmbătă 
12.00 (transmisie live)

14 februarie 2010., duminică 
12.00 (transmisie live)

Pentru informaţii suplimentare consultaţi 
site-ul www.skio.ro

Transmisii integrale 
televizate, accesibilitate 
prin internet

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC

RELAŢII CU PUBLICUL EVIDENŢA PERSOANELOR
Primirea 

documentelor 
Eliberarea actelor  

de identitate 
Luni 8.00–13.00 Luni 8.00–11.00 12.00–13.00

Marţi 8.00–13.00 Marţi 8.00–11.00 12.00–13.00

Miercuri 8.00–13.00 Miercuri 8.00–11.00 12.00–13.00

Joi 8.00–13.00  
14.00–17.00 Joi 8.00–11.00

14.00–17.00
12.00–13.00
14.00–17.00

Vineri 8.00–13.00 Vineri 8.00–11.00 12.00–13.00

Sâmbătă 
Duminică

Doar în caz de urgenţă: 9.00–13.00
Tel.: 0743 058 577


