
Miercurea Ciuc

Consiliul Local a aprobat în cursul şe-
dinţei ordinare din octombrie hotărârea 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2010. Care sunt taxele 
şi impozitele stabilite de Consiliul Local?

Consiliul Local are atribuţii în special în 
stabilirea impozitelor privind clădirile, tere-
nurile, mijloacele de transport şi în fixarea ni-
velului unor taxe, cum ar fi cele pentru auto-
rizaţii de construire, certificate de urbanism 
sau pentru ocuparea domeniului public.

Taxele judiciare de timbru, respectiv 
impozitul privind autovehiculele de trans-
port marfă ale căror masă totală maximă 
autorizată este egală sau depăşeşte 12 tone, 
sunt stabilite uniform pentru toată ţara. 

Care sunt principiile potrivit cărora se 
stabilesc creşterile anumitor impozite?

Potrivit teoriei fiscale, impozitele pe bu-
nuri de natura terenurilor, construcţiilor 
şi mijloacelor de transport sunt impozite 
pe obiect, de unde derivă faptul, că acestea 
sunt calculate – de regulă – având la bază 
valoarea de piaţă a acestora şi nu situaţia 
proprietarilor lor. În acelaşi timp, conform 
principiilor fiscalităţii, pentru a prezer-
va valoarea reală a acestora, impozitele pe 
obiect trebuie să fie actualizate anual cu 
valoarea inflaţiei.

Acest proces de corelare a avut de suferit în 
ultimii ani, deoarece în 2009 nivelul impozi-
telor a fost acelaşi, ca în anul 2007, datorită 
faptului, că Guvernul a omis doi ani fiscali 
la rând adoptarea hotărârii de corelare impo-
zit-inflaţie. Acum însă a indexat retroactiv pe 
trei ani cota de impunere, ceea ce înseamnă o 
creştere automată de 20%. Pentru a contra-
cara creşterea punctuală excesivă, Consiliul 
Local a decis concomitent cu aplicarea actu-
alizării de 20%, reducerea cu 10% a nivelu-
lui impozitelor asupra clădirilor aparţinând 
persoanelor fizice şi terenurilor indiferent 
de proprietar. Menţionez, că procesul actu-
alizării nu a vizat şi impozitul pe clădirile 
aparţinând persoanelor juridice, deoarece 
modalitatea de aşezare a impozitului asupra 
valorii contabile a activelor asigură de la sine 
corelarea permanentă cu valoarea de piaţă. 

Impozitul a crescut cu cota de actualiza-
re doar în cazul autoturismelor. 

În ce măsură vor afecta aceste modificări 
bugetul familiilor din Miecurea Ciuc?

În cazul unei familii din municipiu, care 
dispune de un automobil şi o locuinţă de 
bloc, această creştere va însemna în jur de 15-
20 de lei. Dacă achitarea impozitelor privind 
clădirile, terenurile şi mijloacele de trans-
port se efectuează în întregime în primul      

Primărie  

Din hotărârile  

Consiliului Local al 

municipiului  

miercurea Ciuc / pagina 2.

interes PubLiC 

În atenţia utilizatorilor/

proprietarilor  

de autoturisme şi 

autoutilitare din municipiul 

miercurea Ciuc / pagina 3.

interes PubLiC 

Primii paşi  

în a avea o stemă  

oficială a oraşului / pagina 4.

Decizie privind  

administrarea  

fondului locativ  

şi de agrement / pagina 4.

Va continua  

reamenajarea împrejurimii 

Cetăţii mikó / pagina 4.

IS
SN

 2
06

5 
- 6

74
2

Publicația Municipiului Miercurea Ciuc • Anul XIV. , Numărul 10. , 2009

Despre taxele şi impozitele anului 2010
Interviu cu primarul municipiului, 
D-nul Ráduly Róbert Kálmán



�  •  Miercurea Ciuc, nr. 10, �009.

Primărie / interes PubLiC

   trimestru al anului, atunci familia în cauză 
va plăti identic ca şi în 2009, dat fiind faptul 
că beneficiază de o bonificaţie de 10%.

Ce venit suplimentar preconizaţi ca efect 
al modificării nivelului impozitelor?

Din păcate adevărata criză economică 
se va resimţi în România abia în anul vii-
tor, deoarece Guvernul recent demis nu a 
luat nici o măsură pragmatică şi eficientă în 

combaterea efectelor de criză în cursul anu-
lui 2009. În tot acest răstimp, în multe alte 
ţări europene (Croaţia, Letonia, Ungaria 
sau Germania) s-a trecut deja la modificări 
privind nivelul şi uneori deci şi structura 
impozitelor în scopul de a creşte veniturile 
bugetare, concomitent cu reducerea dras-
tică a cheltuielilor. În România, în schimb 
guvernanţii s-au comportat de parcă am fi 
fost într-o perioadă de creştere economică 

accelerată. Iresponsabilitatea decidenţilor 
la nivel central se va resimţii profund în 
anul ce vine. În ceea ce ne priveşte, am făcut 
la nivel local ceea ce a omis Guvernul să im-
plementeze la nivel central. Am redus chel-
tuielile curente şi am reorientat toate resur-
sele disponibile spre investiţii. Faptul că din 
surse proprii am investit mai mult în 2009 
decât în 2008, spune totul. Aceeaşi filozofie 
o vom urma şi în anul fiscal 2010.  n

Consiliul Local al Municipiului Miercurea 
Ciuc s-a întrunit în ziua de 22 octombrie 
2009 în şedinţă extraordinară iar în ziua 
de 30 octombrie în şedinţă ordinară, şi a 
adoptat următoarele hotărâri: 

Hotărârea nr. 148
privind aprobarea proiectului „Informa-
tizare privind eficientizarea activităţilor 
interne ale Primăriei Miercurea Ciuc, pre-
cum şi furnizarea serviciilor on line către 
cetăţeni, mediul de afaceri, administraţie 
publică”

Hotărârea nr. 149
privind însuşirea propunerii de stemă a 
municipiului Miercurea Ciuc 

Hotărârea nr. 150
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. 151
privind stabilirea impozitelor şi taxelor lo-
cale, precum şi a taxelor speciale în munici-
piul Miercurea Ciuc pentru anul 2010

Hotărârea nr. 152
privind reactualizarea tarifelor pentru 
serviciile de deszăpezire pe raza adminis-
trativ-teritorială a municipiului Miercu-
rea Ciuc

Hotărârea nr. 153
privind asigurarea sumei de 39.000 lei în 
scopul măririi capitalului social al opera-
torului regional de salubrizare S.C. ECO 
CSÍK S.R.L.

Hotărârea nr. 154
privind achitarea cotizaţiei pe anul 2009 
către Asociaţia Intercomunitară de Dez-
voltare Microregională „ALCSÍK”

Hotărârea nr. 155 
privind achitarea cotizaţiei către Asociaţia 
Oraşe Energie România

Hotărârea nr. 156
privind modificarea Hotărârii nr.145/1997 
cu privire la transformarea regiei autono-
me ,,GOSCOM” în societate comercială 

Hotărârea nr. 157
privind aprobarea modificării statului de 
funcţii al aparatului de specialitate al pri-
marului municipiului Miercurea Ciuc, în-
cepând din 1 noiembrie 2009

Hotărârea nr. 158
privind aprobarea documentaţiei de avizare 
a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: 
„Reabilitarea staţiei de pompare ape pluvi-
ale Miercurea Ciuc ” 

Hotărârea nr. 159
privind propunerea pentru constituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor 
intravilane, persoanelor îndreptăţite con-
form art. 36, alin. (5) din Legea nr. 18/1991, 
privind fondul funciar, republicată, cu mo-
dificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 160
pentru modificarea poziţiei nr. 14, din anexa 
Hotărârii Consiliului Local nr. 130/2008, 
privind propunerea pentru constituirea drep-
tului de proprietate asupra terenurilor intra-
vilane, persoanelor îndreptăţite conform art. 
36, alin. (2) din Legea nr. 18 /1991, privind 
fondul funciar, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 

Hotărârea nr. 161
privind aprobarea Planului urbanistic zonal 
,,Amenajarea împrejurimii pieţei Cetăţii Mikó 
”– faza II. ” din municipiul Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 162
privind aprobarea Planului urbanistic de 
detaliu ,,Strada Csiba nr. 135 ”, din muni-
cipiul Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 163
privind aprobarea transmiterii în folosinţă gra-
tuită a terenului aferent reţelelor de apă şi de 
canalizare, aflat în patrimoniul public al mu-
nicipiului Miercurea Ciuc, pe durata realizării 

Din hotărârile Consiliului Local al Municipiului 
Miercurea Ciuc

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

Hotărârea nr. 164
pentru aprobarea modificării art. 1 a Hotă-
rârii nr. 123/2009 privind aprobarea docu-
mentaţiei de avizare a lucrărilor de interven-
ţie pentru investiţia: „Modernizare strada 
Patak din municipiul Miercurea Ciuc” 

Hotărârea nr. 165
privind aprobarea documentaţiei de avizare 
a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia
„Îmbunătăţirea accesibilităţii şi amenaja-
rea zonei turistice Harghita Băi”

Hotărârea nr. 166 
privind aprobarea studiului de fezabilitate 
„Amenajarea împrejurimii Cetăţii Mikó”– 
etapa II. 

Hotărârea nr. 167
privind aprobarea participării Municipiu-
lui Miercurea Ciuc în calitate de membru 
fondator la constituirea Asociaţiei de Dez-
voltare Intercomunitară „HARGHITA”

Hotărârea nr. 168
cu privire la confirmarea Dispoziţiei nr. 
2113/2008 emisă de primarul municipiu-
lui Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 169
privind revocarea unor hotărâri ale Consi-
liului Local

Hotărârea nr. 170
privind aprobarea studiului de fezabilitate 
„Mobilier urban în jurul Liceului de Artă 
Nagy István”

Hotărârea nr. 171
privind aprobarea Planului urbanistic de 
detaliu ,,Secţie boli infecţioase şi pneumo-
logie”, pe str. Dr. Dénes László nr. 2 din 
municipiul Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 172
privind aprobarea Planului urbanistic zonal 
,,Cioboteni I.”din municipiul Miercurea Ciuc

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

Rusu Katalin
Mărcuţ Alexandru
Bakcsi Enikő
Kovács Panka
Bíró Hunor
Bodor Enikő-Erzsébet
Dobos Réka-Enéh
Lakatos Máté
Bodor Kata
Oltean Teodora
Gurău Ana-Teodora
Farkas Hunor
Radu Gabriel
Basa Nóra
Kótai Mátyás
Tinca Andrei-Nicolae
Molnár Bulcsú
László Bernadett
Bege Nóra
Vaszi Roland
Antal-Dászkel Mátyás
Karda Hunor
Solyom Bence
Iancu Daria-Ioana
Pap Roland
Ádám Beáta
Negrea Alexia-Mira

Bakos Noel
Aciobăniţei Daria-Maria
Imets Gergő
Dani Balázs
Ötvös Henrietta
Dobrean Viktória-Réka
Nagy Tamás

Decese
Várdai György
Bodor Margit
Gergely Irma
Balazs Ludovic
Gálfi Ioan
Kovacs Ana
Szőcs Maria
Györfi Adalbert
Kraft Iudita
Dajka Andrei
Sándor Agneta
Pál Mártha
Csorba József
Sevcenco Erzsébet
Karácsony Iuliu
Gábor Iustina
Balogh Mira
Nagy Irina

Căsătorii
Gabor Lóránt – Gagyi Csilla-Beáta
Csata András – Kolozsi Zsuzsanna
Szép Bálint – Salamon Gabriella
Domokos István – Hofbauer 

Hermina
Kovács Imre – Túri Emese
Tamás Sándor – Fodor 

Bíborka-Anna
Ferencz Huba – Ráduly 

Mária-Magdolna
Fodor Attila – Papp Enikő
Benedek Szabolcs – Pál 

Blanka-Mónika
Bodó Károly – Antal Éva 
Kurcsakovszki Csaba – Biro Kinga 
Simon-Szabó Botond – Varga Zita
Neculai Adrian – Vaslaban Mihaela
Rofel Florin – Sandu Roxana-Ionela
Bartha Attila-Csaba – Jakab Ottila
Kutas Attila-Sándor – Pálosi 

Zsuzsánna
Somodi Alpár-Lehel – Daradics 

Kinga-Ágnes
Luncan Cristian-Nicolae – Ferencz

Tünde
Ötvös Károly – Nicoi Katalin
Bartalis Cristian – Tankó 

Andrea-Mária
Gyarmati Dénes – Péter Antonia
Ferencz Imre – Silló Rozália

S.C. CITY PARKING S.R.L. din Mier-
curea Ciuc vă atrage atenţia, că începând 
din data de 1 decembrie 2009 în Munici-
piul Miercurea Ciuc autovehiculele parcate 
neregulamentar sau fără plată şi cele lăsate 
pe spaţii publice nedestinate staţionării şi 
parcării autovehiculelor, pot fi blocate la 
roţi, şi chiar ridicate şi depozitate pe un loc 
special destinat acestei activităţi.

Blocarea roţilor se va face în următoa-
rele cazuri: 

• În cazul în care utilizatorul autoturismu-
lui parchează sau staţionează în parcări cu pla-
tă fără tichet de parcare/abonament valabil. 

• În cazul în care un utilizatorul autotu-
rismului staţionează pe porţiuni de drum, 
unde acesta este interzis prin indicatoare de 
circulaţie, sau pe spaţii verzi şi pe domeniul 
public al municipiului nedestinat activită-
ţii de parcare, se va considera că parcarea se 
desfăşoară în mod neregulamentar. 

Important: În cazul în care un autove-
hicul staţionează, parchează într-un loc 
interzis unde împiedică circulaţia auto-
vehiculelor sau a pietonilor, acesta va fi 
imediat ridicat şi transportat la locul spe-

cial amenajat pentru acest scop utilizat de 
către furnizor.

În situaţia în care un autovehicul este 
considerat abandonat pe domeniul public 
al Municipiului Miercurea Ciuc, va fi ridi-
cat şi transportat.

În cazul în care proprietarul autoturis-
mului nu solicită deblocarea (scoaterea că-
tuşelor) în 48 de ore, se va trece la ridicarea 
şi transportul autoturismului la sediul ope-
ratorului. În cazul în care în 24 ore nu se 
solicită eliberarea autovehiculului, propri-
etarul/utilizatorul este obligat să plăteas-
că o taxă de depozitare stabilită prin ho-
tărârea Consiliului Local al Municipiului 
Miercurea Ciuc.

Taxele stabilite de Consiliul Local Mier-
curea Ciuc pentru deblocare, ridicare şi 
transport, respectiv pentru depozitare 
sunt următoarele:

• pentru deblocarea roţilor – 50 lei
• pentru eliberarea autovehiculelor – 150 lei
• pentru fiecare zi de depozitare – 50 lei/zi.
Consiliul Local atrage atenţia condu-

cătorilor auto din municipiu, să folosească 
drumurile, parcările, pistele pentru bicic-

În atenţia utilizatorilor/proprietarilor  
de autoturisme şi autoutilitare din Municipiul 
Miercurea Ciuc

lete conform destinaţiei lor originale, să 
parcheze doar în locurile permise şi mar-
cate. În caz contrar se pot aştepta la bloca-
rea roţilor vehiculului, sau la transportarea 
acesteia la locul de depozitare a firmei City 
Parking S.R.L.  n

În ultima perioadă Primăria Munici-
piului Miercurea Ciuc a înştiinţat locui-
torii municipiului în mai multe rânduri 
despre obligaţia de plată a impozitelor 
şi taxelor anuale. Funcţionarii Primă-
riei au expediat mii de somaţii către 
contribuabilii, care au restanţă la plata 
taxelor şi impozitelor. 

Având în vedere creşterea număru-
lui persoanelor care doresc să plătească 
taxele şi impozitele în această perioadă, 
caseria Primăriei va sta la dispoziţia con-
tribuabililor în continuare cu un pro-
gram prelungit, după cum urmează: 

Luni, joi – 7.30 – 17.00 
Marţi, miercuri, vineri – 7.30 – 15.00. 

Program prelungit  
la caseria  
Primăriei Municipiului 
Miercurea Ciuc 

Din registrul stării civile
– Octombrie 2009 –
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Pentru mulţi dintre noi este binecunoscută 
ideograma unei inimi roşii din care cresc 
trei flori albastre de nu-mă-uita, ca elemen-
te de identificare a oraşului Miercurea Ciuc. 
Până în prezent acestea puteau fi folosite 
numai ca logoul comunităţii, deoarece mu-
nicipiul nu a avut o stemă oficial-acceptată.

În vederea demarării procedurii de oficia-
lizare – ca stemă – a logoului municipiului, 
a fost acceptată în cadrul şedinţei ordinare 
din luna octombrie hotărârea care conţine 
descrierea exactă a stemei şi semnificaţia 
elementelor heraldice. Pasul următor în le-
galizare este ca un specialist în heraldică să 
realizeze în desen amănunţit proiectul de 
stemă, conform cerinţelor ce fac parte inte-
grantă a hotărârii menţionate. Proiectul va 
fi apoi înaintat comisiei judeţene aferente, 
comisiei regionale de la Cluj Napoca, de 
unde va ajunge în faţa Comisiei Naţionale de 
Heraldică, Genealogie şi Sigiliografie a Aca-
demiei Române. În cazul în care proiectul va 
avea acceptul comisiei heraldice din Bucu-
reşti, stema municipiului Miercurea Ciuc va 
fi aprobată printr-o hotărâre de guvern. 

Viceprimarul Antal Attila a afirmat în 
legătură cu acest proces, că s-a avut în vede-
re atât respectarea tradiţiilor locale, cât şi 
a precedentelor de ordin istoric. Proiectul 
înaintat spre aprobare Consiliului Local, 
conţine elementele definitorii ale stemei: 
în câmpul de argint al unui scut triunghiu-
lar cu marginile rotunjite, se află o inimă 
roşie din care se înalţă trei fire albastre de 
floare nu-mă-uita. Scutul este timbrat de o 
coroană murală cu şapte turnuri crenelate, 
ce arată rangul de municipiu-reşedinţă de 
judeţ a localităţii Miercurea Ciuc. n

Primii paşi  
în a avea o stemă 
oficială a oraşului 

După reamenajarea pieţei şi parcului din 
faţa Cetăţii Mikó, pot începe şi lucrările 
de amenajare a împrejurimilor (partea nor-
dică, estică şi vestică). În această privinţă a 
fost elaborat studiul de fezabilitate şi pla-
nul urbanistic zonal, în cazul cărora speci-
aliştii au pornit de la planuri existente deja 
din anul 2001, dar care au fost reactualiza-
te – a precizat viceprimarul Antal Attila. 
În acest fel s-a inclus în proiect şi cimiti-
rul eroilor, al cărei situaţie necesită în mod 
stringent o intervenţie de reamenajare şi 
care prin reabilitarea zonei va funcţiona ca 
parc semipublic. În decursul reactualizării 
proiectului iniţial s-a inclus în planul actu-
al şi amenajarea unui punct de informare 
turistică. Menirea acestui centru informa-
ţional este satisfacerea unei frecvenţe mări-
te de vizitatori ai muzeului şi Cetăţii Mikó, 

Va continua reamenajarea împrejurimii Cetăţii Mikó

respectiv a unei crescânde nevoi de servicii  
turistice venite din partea oaspeţilor urbei.

Aprobarea studiului de fezabilitate şi a 
proiectului urbanistic zonal a fost prece-
dată de repetate consfătuiri cu specialiştii 
Muzeului Secuiesc al Ciucului, arheologi, 
etnografi şi arhitecţi. S-a reuşit obţinerea 
unor fonduri guvernamentale pentru pro-
iectare în anul trecut, iar următorul pas va 
fi depunerea documentaţiei în vederea ob-
ţinerii finanţării lucrărilor.. 

Împrejurimea reînnoită a cetăţii există 
deci deja pe hârtie, dar mai durează până 
ce se materializează acest proiect. „Dorim, 
ca până în anul 2012 să se realizeze câteva 
obiective”– a explicat viceprimarul, eviden-
ţiind, că suprafaţa totală a terenului inclus 
în proiect este divizată în şapte zone, fieca-
re cu funcţia şi particularităţile sale.  n

În cadrul şedinţei ordinare din data de 30 
octombrie s-a luat decizia ca administrarea 
fondului locativ şi de agrement – activita-
te ce aparţinea de S.C. Goscom S.A. – să 
fie preluată începând cu luna noiembrie 
de către Primăria Municipiului Miercurea  
Ciuc. Restructurarea unor activităţi privind  
S. C. Goscom S. A. a fost motivată de către 
primarul municipiului prin necesitatea re-
ducerii unor costuri crescute la această uni-

Decizie privind 
administrarea 
fondului locativ  
şi de agrement

tate de deservire a oraşului, subliniind în 
principal necesitatea reducerii cheltuielilor 
de personal. Edilul a evidenţiat şi faptul că 
serviciul de gospodărire se află în prag de 
faliment – având datorii de 11 milioane lei 
– şi că în rezolvarea acestei probleme nu s-
au făcut demersurile necesare, fapt la care 
nu poate fi partener Consiliul Local.

Ráduly Róbert Kálmán a subliniat că în 
cazul în care administrarea unor imobile 
aparţinând urbei, iar apoi începând cu luna 
ianuarie a anului viitor şi administrarea trans-
portului public urban vor fi scoase din sub-
ordinea S.C. Goscom S.A., se vor observa 
neajunsurile din sistemul serviciilor publice. 
„Am să fac primul pas spre clarificarea acestei 
situaţii” – a afirmat edilul.  n

Cimitirul eroilor


