
Miercurea Ciuc

La sfârşitul anului 2008, începutul anului ac-
tual Consiliul Local a decis aprobarea noului 
regulament al parcărilor cu plată din munici-
piu, şi regulamentul de blocare, ridicare, trans-
port, depozitare şi eliberare a autovehiculelor 
staţionate neregulamentar în parcările cu pla-
tă, a celor abandonate, lăsate pe spaţii verzi, 
precum şi a celor staţionate neregulamentar 
pe domeniul public din municipiul Miercurea 
Ciuc, şi a decis concesionarea exploatării par-
cărilor cu plată prin licitaţie publică. 

Principalul motiv pentru concesionarea ac- 
tivităţii a fost faptul, că menţinerea în func-
ţiune a sistemului de parcare, până în prezent 
a însemnat pentru Consiliul Local o investiţie 
păguboasă, prin introducerea noului sistem 
însă se are în vedere încasarea unei sume de 
7000 lei lunar provenind de la prestator. Tot-
odată ca un plus mult dorit, atât autoritatea 
locală, cât şi firma de specialitate au mari spe-
ranţe că prin aplicarea noului sistem se va eli-
mina în mare parte fenomenul staţionărilor-
parcărilor neregulamentare pe pistele pentru 
biciclişti, pe trotuare, treceri de pietoni, spaţii 
verzi, dar şi în intersecţii sau sensuri giratorii.

Tot în noul regulament erau incluse pe 
lângă vechile parcări cu plată şi noile zone 
de parcare cu plată: parcarea din spatele 
Universităţii Sapientia, precum şi cea din 
strada Mihail Sadoveanu între Bulevardul 
Timişoarei şi strada Pieţii, dealungul ambe-
lor părţi a străzii Gál Sándor, în strda Mi-
ron Cristea, pe Bulevardul Timişoarei între 
magazinul Ocean şi strada Revoluţiei din 
Decembrie, parcarea de lângă Teatrul Csíki 
Játékszín în strada Kőrösi Csoma Sándor, 

parcarea de pe Bulevardul Frăţiei în faţa se-
diului Inspectoratului de Poliţie Judeţeană 
Harghita, precum şi în această stradă pe 
ambele părţi, între străzile Tudor Vladimi-
rescu şi Aleea Narciselor, sau parcarea din 
strada Nicolae Bălcescu în faţa hotelului 
Hunguest Hotel Fenyő. Parcările cu plată 
sunt semnalate cu tăbliţe informative, deli-
mitate prin marcaje şi sunt numerotate.

Tarifele referitoare la parcările cu plată 
sunt:

a.) Tarif orar –1 leu.
b.) Tarif/zi echivalent – 5 lei;
c.) abonament lunar: 25 lei;
d.) abonament trimestrial: 65 lei;
e.) abonament semestrial: 120 lei;
f.) abonament pentru un an: 200 lei;
Tichetele de parcare pot fi procurate de 

la dispozitivele de taxare automată instala-
te în apropierea parcărilor. 

Consiliul Local aduce la cunoştinţa con-
ducătorilor auto că abonamentele de par-
care emise până în prezent sunt valabile tot 
restul anului. 

City Parking a fost firma care a câştigat 
prin licitaţie dreptul de a opera noul sistem. 
Începând din decembrie firma specializată 
transportă vehiculele care blochează trafi-
cul, iniţiază activitatea de blocare a roţilor 
depozitează şi eliberează autovehiculele sta-
ţionate neregulamentar. 

Prestatorul serviciilor a achiziţionat deja 
autotractorul desemnat să opereze trans-
portarea autovehiculelor parcate ilegal, şi 
până în data de 15 noiembrie va instala 30 
de dispozitive de taxare automată.  
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  Activităţile de ridicare, transport, depo-
zitare şi eliberare a autovehiculelor parcate 
neregulamentar sunt taxate conform ur-
mătoarelor tarife: 

• 150 lei pentru ridicarea şi transportul 
vehiculului (autoturism sau remorcă); 

• 50 lei / zi / vehicul, pentru depozitare; 
• 30 lei – taxă de deplasare (se aplică 

când nu mai are loc activitatea de ridicare 
propriu zisă a vehiculului).

În cazul în care vehiculul staţionează 
neregulamentar – fără plata tarifelor afe-
rente – în parcarea cu plată, acesta va fi 

deasemenea blocat de către operatorii City 
Parking. 

Consiliul Local atrage atenţia condu-
cătorilor auto că în cazul în care folosesc 
parcările cu plată – mai ales în prima fază 
de familiarizare cu noul sistem, şi pentru 
evitarea neplăcerilor la operarea dispoziti-
velor de taxare automată – este de dorit ca 
posesorii de autoturisme să procure în locul 
tichetelor de parcare abonamentele aferen-
te. Se face public deasemenea faptul, că din 
luna noiembrie, parcările pe locuri interzi-
se vor fi sancţionate ferm conform noului 

regulament în vigoare. Se poate întâmpla 
ca vehiculul să fie blocat, sau în cazul în 
care blochează circulaţia să fie transportat. 
În acest caz cei vizaţi pot suna la numărul 
de telefon: 0266-316288.

Viceprimarul Szőke Domokos a ţinut să 
evidenţieze faptul că în cadrul noului sis-
tem, s-au delimitat bine vizibil spaţiile de 
parcare desemnate pentru persoanele cu 
dizabilităţi locomotorii, iar în cazul în care 
aceste spaţii sunt folosite de către alţi con-
ducători auto, autoturismele vor fi trans-
portate de către firma City Parking.  n

Având în vedere alegerile prezidenţiale 2009, 
Serviciul public comunitar local de evidenţă 
a persoanelor din cadrul Primăriei Munici-
piului Miercurea Ciuc aduce la cunoştinţa lo-
cuitorilor că în perioada 26 octombrie – 06 
decembrie 2009 va sta la dispoziţia cetăţe-
nilor cu program  special, zilnic între orele 
08.00–20.00.

Primăria Municipiului Miercurea Ciuc, 
Serviciul public comunitar local de 

evidenţă a persoanelor

Programul Serviciului 
public comunitar local  
de evidenţă a persoanelor 

Consiliul Local al Municipiului Miercurea 
Ciuc s-a întrunit în ziua de 25 septembrie 
2009 în şedinţă ordinară şi a adoptat ur-
mătoarele hotărâri: 

Hotărârea nr. 128
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. 129 
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. 130
privind aprobarea modificării statului de 
funcţii al Muzeului Secuiesc al Ciucului 
– Csíki Székely Múzeum, începând din 1 
octombrie 2009

Hotărârea nr. 131
privind aprobarea modificării statului de 
funcţii al aparatului de specialitate al pri-
marului municipiului Miercurea Ciuc şi a 
serviciilor publice subordonate, începând 
cu data de 1 octombrie 2009

Hotărârea nr. 132
privind aprobarea Planului urbanistic de de-
taliu ,,Construire autoservice”, pe str. Braşo-
vului nr. 9/A din municipiul Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 133
privind aprobarea Planului urbanistic de 
detaliu ,,Case de vacanţă – Băile Jigodin” 
din municipiul Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 134
privind aprobarea trecerii din domeniul privat 
al municipiului Miercurea Ciuc în domeniul 
public al acestuia, a unui teren, situat în muni-
cipiul Miercurea Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 18

Hotărârea nr. 135
privind aprobarea prelungirii contractelor 
de închiriere pentru locuinţele construite 
de către Agenţia Naţională pentru Locuin-
ţe (ANL), situate pe Aleea Ciocârliei nr. 3 

Hotărârea nr. 136
privind aprobarea scoaterii unor imobile din 
patrimoniul privat al municipiului Miercu-
rea Ciuc, care vor fi restituite persoanelor 
îndreptăţite pe baza Legii nr. 10/2001

Hotărârea nr. 137
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 munici-
piului, cumpărate din fondul locativ de stat

Hotărârea nr. 138
pentru modificarea anexei la Hotărârea nr. 
18/2005 privind numirea reprezentanţilor 
Consiliului local în consiliile de adminis-
traţie ale unităţilor de învăţământ preuni-
versitar de stat, pe raza administrativ-teri-
torială a municipiului Miercurea Ciuc, cu 
modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 139
privind completarea art. 3 din Hotărârea nr. 
1/2005 privind aprobarea noii reţele ale uni-
tăţilor de învăţământ preuniversitar de stat

Hotărârea nr. 140 
privind aprobarea Bilanţului energetic 
pentru sistemul de alimentare centralizată 
cu căldură în municipiul Miercurea Ciuc, şi 
a pierderilor tehnologice ale sistemului

Hotărârea nr. 141
pentru modificarea statutului „Asociaţiei 
de Sport Ciuc – Csíki Sportegylet”, cu mo-
dificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 142 
privind reactualizarea tarifelor de colectare, 
precolectare şi transport al deşeurilor mena-

Din hotărârile Consiliului Local al Municipiului 
Miercurea Ciuc

jere şi industriale pentru persoane fizice, so-
cietăţi comerciale şi instituţii publice, prac-
ticate de către S. C. AVE-Huron S. R. L.,  
începând cu data de 1 octombrie 2009

Hotărârea nr. 143
privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice a investiţiei: „Amenajare zonă ver-
de str. Rét din municipiul Miercurea Ciuc”

Hotărârea nr. 144
privind aprobarea Planului urbanistic zonal 
„Z 17-A Şumuleu” din municipiul Miercu-
rea Ciuc

Hotărârea nr. 145
privind aprobarea modificării organigramei 
şi a statului de funcţii al Teatrului Munici-
pal „Csíki Játékszín” Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 146
privind alocarea unor sume din bugetul 
local al Consiliului Local Municipal Mier-
curea Ciuc pe anul 2009 pentru acordarea 
unui sprijin financiar sub formă de contri-
buţie pentru unităţile de cult

Hotărârea nr. 147
privind acceptarea unei donaţii oferite Mu-
nicipiului Miercurea Ciuc de către numiţii 
Kopacz Nándor şi Kopacz Ildikó
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Naşteri

Császár Botond
Tankó Tamás
Székely Zalán
Moldovan Andrea
Tinca Maria-Elena
Filip Greta-Sonia
Farkas Zoltán-Jenő
Biró Evelin
Beke Ákos
Ötvös Paula
Demeter Krisztián-Sándor
Balázs Előd
Stan Monica-Angela
Todor Szende
Keresztes Nyírő Péter
Bács László
Afilipoaei Denisa-Elena
Kőrössy Janka
Kalo Cristian-Bogdan
Endes Ábrahám Ákos
Görbe Dóra
Popescu Victoria
Paşcu Darius-Mihail
Szász Eduárd-István
Domokos Boglárka
Lakatos Eszter
Szél Bálint Sándor 
Molnár Bence

Fekete Bernadett
Rácz Edina
Orbán Boróka

Decese
Tatár Anna
Gergely Margareta
Erőss Adalbert
Dumitrache Benone
Balló Teréz
Pál Károly 
Mititelu Viorel
Czikó Mária
Pálfi László
Fedorovics Rozalia
Lőrincz Imre
Bartos Emil-Gavril
Tankó Francisc
Ianoşi Erzsébet
Farkas Berta

Căsătorii
Corondeanu Marius-Ioan – Covrig

 Diana-Maria
Fénya István – Süket Teréz
Goga Marco – Lengyel Enikő
Plumbu Petru – Niţă Maria
Antal Zsolt – Gergely Katalin-Tünde

Szőcs Barnabás – Naghy Melinda-
Katalin

Duduj Lóránt – Bánfi Erzsébet-
Katalin

Antal András-József – Szász Anikó
Bors Béla – Antal Andrea
Szabó Szabolcs – Szilágyi Viola 
Mîndrescu Cristian-Maricel – Ţepuc

Alina-Gabriela
Antal Ovidiu – Galaczi Mária-

Gyöngyvér
Imre Dezideriu-Győző – Csiszer 

Ibolya
Tőke Árpád – Lukács Laura
Gârbea Daniel Cristian – Filip 

Monica
Ambrus Előd – Todor Anikó
Mihálcz László – Oltean Erzsébet-

Piroska
György Leonárd – Farkas Emilia
Bálint Antal – Gheorghiţă Erika
Herki Adalbert-Ervin – Gegesi 

Laura
Murgu Adrian – Szenek Andrea
Kövári Csaba – Szőlősi Zsuzsánna
Platon Romuald – Ambrus Réka
Molnár Levente – Bencze 

Zsuzsanna
Bilibok János – Gál Lenke
Ilyés Zoltán – Gegő Szidónia
Magdaciu Alexandru – Demeter

Hajnal
Coşarcaru Alin-Valerian – Vereş

 Angelica

În ultimele săptămâni – mai ales în legă-
tură cu zona Csihányos – a devenit o temă 
bine cunoscută situaţia construirilor ile-
gale. În vederea unor informaţii actuale în 
ceea ce priveşte construcţiile ilegale, ne-am 
adresat şefului Serviciului de control urban 
din cadrul Primăriei, D-nul Veres Csaba, 
cu rugămintea de a face cunoscut procesul 
prin care de la constatarea ilegalităţii se 
ajunge la sancţionare.

Şeful serviciului ne-a relatat că vorbind 
la modul general, în oraş se poate constata 
o tendinţă de diminuare a numărului con-
struirilor ilegale, acest fapt datorându-se în 
mare parte determinării Consiliului Local 
de a urma litera legilor aferente în aceste 
cazuri, şi a conştientizării faptului, că ilega-
litatea duce în aceste cazuri la penalizări. 

Veres Csaba a semnalat două posibilităţi 
prin care se poate comite o ilegalitate. Una 
ar fi în cazul în care cei vizaţi consideră că 
modificările sau adăugirile în construcţii 
par atât de minore, încât nici nu necesită 
autorizaţie de construire (de ex. cazul ga-
rajelor). Cealaltă se referă la cazuri în care 
lucrările sunt deja începute, şi numai după 

demararea lor proprietarul se decide să 
pornească procesul de solicitare a autoriza-
ţiei de construire necesare, în cazul de faţă 
el comiţând cu bună ştiinţă o infracţiune. 

Aici este cazul să facem referire despre 
zona Szécseny, subliniind că această zonă 
cade sub incidenţa unor altfel de conside-
raţii, dat fiindcă în anul 2006 Inspectora-
tul de Stat în Construcţii a dispus sistarea 
construcţiilor până ce nu se elaborează 
un Plan Urbanistic Zonal referitor, astfel 
că Primăria nu poate emite autorizaţii de 
construire pentru Szécseny până la satisfa-
cerea acestui criteriu. 

În legătură cu modul de operare al anga-
jaţilor de la Serviciul de control urban în ve-
derea constatării ilegalităţilor sau – după caz 
– a propunerilor de sancţiuni, şeful servi-
ciului a declarat, că în vederea monitorizării 
situaţiei, oraşul a fost împărţit în două zone, 
doi colegi ocupându-se în permanenţă cu 
constatările la faţa locului, iar în maximum 
două luni se reia monitorizarea fiecărei străzi 
în parte (dar monitorizarea poate fi repetată 
de mai multe ori în acelaşi interval de timp). 
Dacă faţă de situaţia din lunile precedente 

Despre construcţiile ilegale din oraş 
– De la constatarea ilegalităţii la sancţionare – 

survine vreo schimbare, se trece la emiterea 
unui avertisment la adresa respectivă, şi se 
aduce la cunoştinţa proprietarului, că nu dis-
pune de autorizaţie de construire valabilă. 

În legătură cu sancţiunile ce se impun, am 
aflat că suma minimă de la care se poate por-
ni este de 1000 lei, nu există posibilitatea de 
a înjumătăţi suma respectivă, iar mărimea 
sancţiunilor este echivalentă cu infracţiu-
nea comisă. Pentru a elimina elementul de 
subiectivitate, funcţionarii de la Serviciului 
de control urban au elaborat o matrice, care 
este menită să alăture fiecărei ilegalităţi în 
parte sancţiunea ce decurge, sistemul fiind 
accesibil şi pentru cei vizaţi. Şeful serviciu-
lui este conştient că nu s-a reuşit eradicarea 
completă a fenomenului infracţional, dar 
rezultatele obţinute în stoparea acesteia îi 
dau motive de mândrie.

Conform datelor Serviciului de control ur-
ban, în anul 2009 sumele provenite din sanc-
ţiuni se ridică la cifra de 106 200 lei.

Zona Szécseny se prezintă astfel din 
acest punct de vedere: în ultimii doi ani s-au  
emis 53 de avertismente, în aceste cazuri 
fiind dispuse 25 de procese verbale de con-
statarea contravenţiei, în 18 dintre acestea 
fiind formulate recursuri. 19 cazuri au fost 
deferite justiţiei fiind cerută demolarea 
construcţiilor. n

Din registrul stării civile
– Septembrie 2009 –
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Acum câteva luni, firma de salubritate AVE 
Huron din municipiu a prezentat intenţia 
sa de a creşte preţul de transport al guno-
iului menajer, motivând această intenţie cu 
noile tarife ce percep în cazul depozitării 
gunoiului. Astfel creşterea de preţ – con-
form planurilor societăţii de salubrizare 
– ar fi însemnat mărirea cu 65% a costuri-
lor de transport în cazul persoanelor fizice, 
iar cu 34% în cazul celor juridice. Conform 
contractului actual dintre Consiliul Local 
şi firma de salubritate, modificări ale ta-
rifelor practicate sunt posibile – dar nu şi 
obligatorii.

După lungi dezbateri, consultări reci-
proce şi analiza temeinică a cheltuielilor 
aferente, Consiliul Local Miercurea Ciuc 
a dat undă verde unei noi configuraţii ale 
tarifelor privind transportul gunoiului 
menajer: astfel se va aplica un singur tarif 
– referitor atât la persoanele fizice, cât şi la 
cele juridice – de 8,5%.

Începând deci cu luna octombrie locuito-
rii din blocuri şi case proprietate personală 
trebuie să plătească lunar şi pe persoană 3,55 
lei, proprietarii caselor de vacanţă 8,8 lei, iar 
persoanele juridice 45 lei pentru transpor-
tul unui metru cub de gunoi menajer.  n

Se schimbă tariful 
transportului  
de gunoi menajer

În cadrul proiectului european Comenius 
al Şcolii Generale „Liviu Rebreanu”, Pri-
măria Municipiului Miercurea Ciuc a pri-
mit vizita unei delegaţii constând din 25 de 
profesori. Oaspeţii veniţi din şapte ţări ale 
Europei (Italia, Turcia, Portugalia, Marea 
Britanie, Spania, Germania şi Suedia) au 
fost primiţi de către viceprimarul munici-
piului, d-nul Antal Attila. 

Proiectul Comenius se desfăşoară în 
perioada septembrie 2008 şi august 2010, 

Vizita unui grup multinaţional la Primărie
Şi în anul acesta (la 22 octombrie) s-au de-
cernat la Braşov premiile de excelenţă pen-
tru activitatea de succes în administraţie. 
Evenimentul care a fost organizat a cincea 
oară consecutiv, a fost găzduită la Poiana-
Braşov în organizarea portalului www.  
administraţie.ro, a Agenţiei ASC, precum 
şi a Primăriei Municipiului Braşov.  

Cu acest prilej s-a decernat un premiu de 
excelenţă şi pentru primarul municipiului, 
D-lui Ráduly Róbert Kálmán, pentru ac-
tivitatea sa centrată pe investiţii majore în 
pofida crizei economice mondiale şi pentru 
realizarea unui buget local pe măsură, care 
să susţină aceste investiţii. n

Premiu de excelenţă 
pentru activitatea 
de succes în 
administraţie

În organizarea Primăriei Municipiului Mier-
curea s-a desfăşurat pe data de 9 mai Con-
cursul Ziua Europei, cu participarea elevi-
lor din liceele municipiului, echipe compuse 
din 3 elevi şi un profesor însoţitor. 

Câştigătorii concursului, echipele Liceu-
lui Teologic Romano-Catolic „Segítő Má-
ria”, Colegiului Naţional Octavian Goga şi 
a Liceului Teoretic Márton Áron şi profe-
sorii îndrumători ai echipelor, respectiv or-
ganizatorii concursului în perioada 5-7 oc-
tombrie a.c. au beneficiat de o excursie de 
merit, prin bunăvoinţa Dl-lui Sógor Csaba, 
deputat în Parlamentul European. 

Ţelul deplasării la Bruxelles a fost vizita-
rea Parlamentului Europei, unde în cadrul 
scurtelor prezentări, echipa a făcut cu-
noştinţă cu Uniunea Europeană, mai ales 
cu activitatea Comisiei Europene şi a Par-
lamentului European. 

Este bine cunoscut, că în capitala Euro-
pei şi a Belgiei, în Bruxelles se întâlnesc 
două culturi diferite, locuitorii oraşului 
fiind flamanzi şi valoni, deci în Belgia sunt 
trei limbi oficiale: franceza, olandeza şi ger-
mana. 

Fiind turişti în Bruxelles, am vizitat şi 
locurile specifice ale oraşului: Piaţa Mare 
– Grand Place cu minunatele clădiri mo-
numentale construite în stil Art Nouveau, 
simbolul Bruxelles-ului: Manneken Pis, şi 
desigur am gustat renumita ciocolată bel-
giană şi multe tipuri de beri belgiene. 

Ne exprimăm mulţumirile şi pe această 
cale D-lui deputat PE, Sógor Csaba, că a 
făcut posibilă participarea noastră la aceas-
tă vizită minunată. 

Prigye Kinga

Vizită la Bruxelles 

purtând titlul de „Toate realităţile şi visele 
împreună!”, şi are ca temă interculturalita-
tea prin artă.

În timpul şederii lor în municipiu, repre-
zentanţii ţărilor participante au pregătit 
câte o expoziţie care a fost prezentată în 
Casa de Cultură a Sindicatelor. 

În cadrul proiectului Şcoala Generală 
„Liviu Rebreanu” a primit vizita a şapte 
elevi din Turcia, care s-au familiarizat cu 
sistemul de educaţie din ţară.  n

Consiliului Local al Municipiului Mier-
curea Ciuc a hotărât în cadrul şedinţei 
ordinare din 25 septembrie, acordarea 
unui sprijin financiar de 30 lei/persoană 
pentru consumul de apă caldă persoanelor 
care au împlinit vârsta de 65 ani. Invităm 
preşedinţii, administratorii asociaţilor de 
proprietari să se prezinte la camera 44 a 
primăriei, Biroul de relaţii cu publicul, 
sau la sediul Goscom (str. Salcâm nr. 1.) 
în vederea preluării formularelor de soli-
citare.

Compensarea contravalorii apei calde 
menajere poate fi solicitată pentru peri-
oada 1 noiembrie 2009 – 31 martie 2010, 
iar condiţiile cumulative pentru acordarea 
sprijinului financiar sunt următoarele: 

• persoana îndreptăţită să fie proprie-
tarul sau coproprietarul locuinţei pentru 
care solicită sprijinul financiar; 

• locuinţa să fie încălzită în întregime şi 
exclusiv prin sistemul centralizat de fur-
nizare a energiei termice, şi solicitantul să 
locuiască efectiv în această locuinţă; 

• să aibă achitat la zi cheltuielile comu-
ne, respectiv toate facturile scadente privind 
serviciile publice de apă, canalizare, salubri-
zare, energie termică inclusiv în ceea ce pri-
veşte dobânzile şi penalităţile de întârziere; 

• să aibă achitate la zi toate impozitele, 
taxele şi celelalte datorii către bugetul lo-
cal, inclusiv dobânzile şi penalităţile de în-
târziere aferente.

Cererile tip pentru compensare vor tre-
bui depuse lunar, până la cel târziu data de 
20 a lunii respective la asociaţiile de pro-
prietari.  n

Sprijin financiar 
pentru consumul  
de apă caldă


