
Miercurea Ciuc

Zilnic putem constata – şi în Miercurea 
Ciuc – aglomeraţia în trafic, lipsa locurilor 
de parcare, creşterea rapidă a numărului 
maşinilor personale, factori ce concură 
esenţial la calitatea vieţii citadine. În topul 
mijloacelor de transport conduce detaşat 
maşina personală cu efecte negative asupra 
mediului înconjurător (poluarea fonică şi a 
aerului) şi care face imposibilă circulaţia în 
străzile înguste ale municipiului sau în par-
cări. Soluţia alternativă ar fi transportul în 
comun, care în ultima perioadă nefiind la 
nivelul cerinţelor, nu a putut concura cu 
transportul individual.

Dându-şi seama de importanta, com-
plexitatea şi urgenţa îmbunătăţirii trans-
portului, abordarea acestei problematici se 
află pe masa de lucru a Consiliului Local 
şi a S.C. GOSCOM S.A. cu scopul decla-
rat de reabilitare a transportului în comun. 
Conform strategiei locale, demarată de 
mulţi ani, primordială este raţionalizarea 
şi reabilitarea arterelor de circulaţie urma-
tă de modernizarea parcului de autobuze. 

În acest context, cea mai importantă 
măsură este schimbarea întregului parc de 
autobuze cu uzură fizică şi morală avan-
sată cu autobuze moderne, confortabile 
şi atrăgătoare pentru pasageri. Numai un 
parc înnoit asigură condiţiile necesare unui 

serviciu public de calitate, care poate con-
cura cu maşinile personale. În acest scop 
transportul în comun trebuie să fie sigur, 
punctual, confortabil şi nu în ultimul rând 
accesibil pentru mase largi de călători.

Anul 2009 este anul schimbărilor şi al 
realizărilor în municipiul nostru.

În cadrul programului etapizat al S.C. 
GOSCOM S.A. – parte integrantă a stra-
tegiei Consiliului Local privind dezvolta-
rea infrastructurii şi îmbunătăţirea trans-
portului de persoane –, începând cu 1 mai 
a.c. un parc reînnoit format din 8 autobuze 
moderne stă la dispoziţia călătorilor.

Conform cerinţelor de calitate în cadrul 
unui nou mers al autobuzelor se înmulţeşte 
numărul curselor, introducându-se experi-
mental mai multe trasee în circuit. Atât 
mersul autobuzelor cât şi traseele stabilite 
au caracter provizoriu, sunt flexibile, cu po-
sibilitate de modificare după necesitate.

Transportul se dirijează de la un dis-
pecerat central, care urmăreşte respecta-
rea programului şi a traseelor şi intervine 
pentru eliminarea eventualelor probleme 
semnalate.

Informarea călătorilor se realizează 
prin afişare în staţiile de autobuze şi în mij-
loacele de transport, prin anunţ în autobu-
ze şi prin dispecerat.  
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  Biletele de autobuze se pot procura la dis-
pecerat şi la magazinele cu inscripţia „Aici 
puteţi procura bilete de autobuze”. În peri-
oada experimentală (3 luni) biletele se pot 
cumpăra şi pe autobuze, de la conducătorii 
mijloacelor de transport sau de la taxatoare.

În cazul în care se cumpără un număr 
de minim 10 bilete, se beneficiază de un 
bilet gratuit (în total 11 bilete). 

De fiecare dată, la urcare, biletele trebu-
iesc validate la aparatele instalate în acest 
scop pe autobuze şi se păstrează în timpul 
călătoriei. Pasagerii găsiţi fără bilete vali-
date vor fi amendaţi. 

Abonamente se pot procura la dispece-
ratul de lângă gara CFR. 

În staţiile de autobuze reînnoite se va 
afişa mersul autobuzelor şi diverse infor-
maţii de actualitate şi de interes public 
legate de serviciile comunale prestate de 
S.C. GOSCOM S.A. 

Datorită măsurilor realizate în procesul 
de revitalizare-modernizare a transpor-
tului în comun se va îmbunătăţi esenţial 
calitatea acestuia, în consecinţă se aşteaptă 
ca publicul călător din municipiul nostru 
să descopere multiplele avantaje ale aces-
tuia şi să favorizeze din ce în ce mai mult 

autobuzele. Astfel avem speranţa că vom 
putea contribui cu toţii la reducerea polu-
ării aerului, la îmbunătăţirea siguranţei în 
circulaţie, implicit la îmbunătăţirea stării 
de confort în Miercurea Ciuc.
Începând cu 1 mai vă stăm la dispoziţie 
cu autobuze moderne! 
În data de 1, 2 şi 3 mai autobuzele vor 
circula cu program de sfârşit de săptă-
mână, transportul va fi gratuit pentru 
toată lumea.

(Redactat pe baza comunicatului emis de 
către S.C. Goscom S.A.) 

Consiliul Local al Municipiului Miercurea 
Ciuc s-a întrunit în ziua de 20 martie 2009 
în şedinţă extraordinară, iar în ziua de 27 
martie în şedinţă ordinară şi a adoptat ur-
mătoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 26
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli pe anul 2009
Hotărârea nr. 27
privind aprobarea modificării punctului 1 
din anexa Hotărârii nr. 200/2008 privind 
aprobarea solicitării trecerii din domeniul 
public al statului în domeniul public al mu-
nicipiului Miercurea Ciuc şi în adminis-
trarea Consiliului Local Municipal Mier-
curea Ciuc, a unor bunuri imobile trecute 
din patrimoniul S.C. Exploatarea Minieră 
Harghita S.A.
Hotărârea nr. 28
privind elaborarea programului de îmbu-
nătăţire a eficienţei energetice
Hotărârea nr. 29
privind aprobarea modificării statului de 
funcţii al aparatului de specialitate al pri-
marului municipiului Miercurea Ciuc, în-
cepând cu data de 1 martie 2009
Hotărârea nr. 30
privind desemnarea imobilului din str. Pe-
tőfi Sándor nr. 39, ca sediu INFOTIN
Hotărârea nr. 31
pentru aprobarea Planului Integrat de 
Dezvoltare Urbană
Hotărârea nr. 32
pentru aprobarea cheltuielilor legate de 
proiectul: „Dezvoltarea infrastructurii pu-
blice urbane: strada Petőfi Sándor, Piaţa 
Majláth Gusztáv Károly şi Piaţa Libertăţii 
din Miercurea Ciuc”
Hotărârea nr. 33
pentru aprobarea cheltuielile legate de 
proiectul: „Dezvoltarea infrastructurii 
publice urbane: modernizarea spaţii-
lor verzi: Parcul Central din Miercurea 
Ciuc”

Hotărârea nr. 34
pentru aprobarea cheltuielile legate de pro-
iectul: „Reabilitarea/modernizarea clădiri-
lor destinate serviciilor sociale: centru pen-
tru tineret din str. Petőfi Sándor nr. 39”
Hotărârea nr. 35
privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice a investiţiei: „Dezvoltarea in-
frastructurii publice urbane: strada Petőfi 
Sándor, Piaţa Majláth Gusztáv Károly şi 
Piaţa Libertăţii din Miercurea Ciuc”
Hotărârea nr. 36
privind aprobarea documentaţiei tehnico  
economice a investiţei: „Dezvoltarea in-
frastructurii publice urbane: moderni-
zarea spaţiilor verzi: Parcul Central din 
Miercurea Ciuc”
Hotărârea nr. 37
privind aprobarea documentaţiei teh-
nico-economice a investiţiei „Reabilita-
rea/modernizarea clădirilor destinate 
serviciilor sociale: centru pentru tine-
ret din str. Petőfi Sándor nr. 39, dota-
rea acestuia cu echipamente specifice, 
inclusiv echipamente de informare şi 
comunicare”
Hotărârea nr. 38
privind transmiterea fără plată comunei 
Sâncrăieni a bunului: autoturism trans-
port şcolari ARO 338 TC 16+1 locuri

Hotărârea nr. 39
privind transmiterea fără plată comunei 
Sânsimion a bunului: autoturism Dacia 
Nova GTI
Hotărârea nr. 40
privind aprobarea contractului de colabo-
rare încheiat cu Fundaţia Pro Animalia
Hotărârea nr. 41
privind aprobarea dării în folosinţă 
gratuită a imobilului – Cămin cultu-
ral Topliţa – în favoarea Asociaţiei  
,,TAPLOCZA” 
Hotărârea nr. 42
privind aprobarea solicitării licenţei de 
dare în administrare a activităţii de ex-
plorare/exploatare a resurselor hidro-
minerale în perimetrul municipiului 
Miercurea Ciuc 
Hotărârea nr. 43
privind aprobarea proiectelor de modifi-
care şi completare ale Actului Constitu-
tiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Hargita Víz”
Hotărârea nr. 44
privind acordarea de scutiri de la plata im-
pozitelor pe clădiri pe anul fiscal 2009, în 
cazul clădirilor utilizate pentru activităţi 
social umanitare
Hotărârea nr. 45
privind aprobarea trecerii din domeniul 
public al municipiului Miercurea Ciuc 
în domeniul privat al acestuia, a unor 
mijloace fixe, respectiv scoaterea lor din 
funcţiune.

Programul de audienţă al conducerii Municipiului Miercurea Ciuc

Nume Funcţie Data
Ráduly Róbert Kálmán Primar miercuri 11.00 – 13.00
Antal Attila Viceprimar în fiecare zi – pe bază de înscriere
Szőke Domokos Viceprimar în fiecare zi – pe bază de înscriere
Paizs Gyöngyi Juliánna Secretar miercuri 10.00 – 12.00

Înscriere: Centrul relaţii cu publicul şi informaţii pentru cetăţeni, cam. 44
Audienţa se face numai pe bază de înscriere, cu completarea formularului de 
audienţă, care poate fi obţinută la Biroul relaţii cu publicul şi informaţii pentru 
cetăţeni (parter, cam. 44). Tel.: +40 266 315 123 

Din hotărârile Consiliului Local  
al Municipiului Miercurea Ciuc
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Naşteri

Mánya Zalán
Vatamanu Diana-Camelia
Vrencean Dragoş-Valentin
Mohebbi Stephanie
Kurkó Ákos
Máthé Apor
Koncz Gyopár-Anna
Lucaci Ioana-Bianca
Erdély Andor
Tamás Carla-Erin

Ştef Luca-Raul
Szabó Dávid
Vorzsák Noémi
Czenczer Izabella-Klaudia
Bujac Bogdan
Chiriac Raluca-Elena
Ötvös Márk
Keresztes Alexander
Gábor Tamás
Csoboth-Mihály Tamás
Székely Balázs-Viktor
Varga Alex-Márk

Paşalău Mario-Alexandru
Adorján Márton
Dobos Roland
Csutak Balázs
Avătoaie Anda-Sabina
Barabás Dávid
Mănescu Maia-Daria
Andrási Apor
Gál Balázs
Erős Botond
Váncsa Ágota
Miklós Balázs

A fost cel puţin benefic pentru cumpărători 
că înainte de sărbătorile pascale au putut 
cumpăra bucatele obişnuite pentru această 
perioadă de la obişnuiţii producători din 
hala pieţii. După cum se ştie, hala pieţii 
unde desfăşurau activitatea de comerţ pro-
ducătorii de carne, mezeluri, panificaţie, 
este proprietate privată, şi a fost  închiriată 
de Primărie pentru piaţă. După schimba-
rea proprietarului, Primăria nu a putut 
ajunge la înţelegere privind închirierea în 
continuare, astfel că după expirarea con-

tractului suprafaţa a fost închiriată pentru 
supermarket. Firmele care desfăceau aici 
produse de carne, sau de panificaţie au fost 
nevoite să-şi desfăşoare activitatea în clădi-
rile din împrejurimile pieţii. 

Aproape în acelaşi timp cu aceste schim-
bări şi în partea din hala pieţii în care 
funcţiona magazinul Madezit au survenit 
modificări. Suprafaţa ocupată nu de mult 
de această unitate de comerţ a fost reînno-
ită şi predată contractual acelor vânzători 
care din luna februarie încearcă să-şi des-

făşoare activitatea în alte locaţii. Acum 
este de datoria Primăriei de a căuta soluţii 
pentru partea din hala pieţii de care dis-
pune, de a-l face utilizabilă şi atrăgătoare 
pentru comercianţi şi în perioada verii, 
perioadă care (de exemplu vânzătorii de 
legume, fructe) de obicei înseamnă desfa-
cerea bunurilor în aer liber. Viceprimarul 
Szőke Domokos a afirmat că cel mai pro-
babil în luna mai se vor lua decizii cu pri-
vire la remodelarea interiorului, respectiv 
vis-a-vis de construcţia parcării acoperite 
care există în momentul de faţă doar în 
forma unui proiect 3D. n

Decese

György David
Fari Attila
Sorban Iulia
Gál Ludovic
Pál Ida
Rácz Piroska
Bálint Gheorghe
Adorján Ignaţie
Chindea Emil-Tiberiu
Szilágyi Tereza
Imre Maria
Prigya András

Ferencz Vicenţiu
Selyem Iosif
Ianoş Francisc
Balló Ştefan
Ambrus Ştefan
Kadar Sandor-Gabor
Osváth Iosif
Siklodi Viorica
Blagoe Maria
Csiszer Elisabeta-Maria
Nemet Maria
Máthé Ana
Mánts Gheorghe
Pál József

Căsătorii

Nagy Tamás – Koncz Emese
Bálint Szilveszter – Izsák Magdolna
Gál József – Nyerges Erzsébet
Rusu Gavril – Petres Mária
György Attila – Chiriţoiu Măriuca
Kézdi Hunor-Pál – Bokor Emőke
Barabasi László – Láposi Ildikó

Conform şefului secţiei floricole, spaţii 
verzi al Primăriei, la finele lunii aprilie, 
începutul lunii mai se vor începe plantarea 
puieţilor în municipiu. Este în derulare 
procesul de achiziţie publică pentru cum-
părarea puieţilor de conifere şi a acelora 
de pomi cu frunze caduce. Burista Csilla 
a afirmat că se intenţionează cumpărarea 
puieţilor în sumă de aproximativ 42 de mii 
de lei. Este vorba de achiziţionarea puieţi-
lor de: salcâm, castană, arţar, mesteacăn, 
brad. Astfel se va acoperi necesarul pentru 
noile plantări de copaci, respectiv înlocui-
rea acelora care s-au deteriorat, sau au fost 
rupte. Tot în perioada amintită se trece la 

plasarea muşcatelor pe locurile desemnate 
de pe strada Petőfi. 

Profitând de timpul prielnic, angajaţii secţi-
ei floricole, spaţii verzi au putut efectua deja 
la începutul lunii aprilie munca de îngrijire 
necesară pentru viabilitatea puieţilor, răsadu-
rilor, dar şi a florilor de sezon (narcise, lalele, 
flori de nu-mă-uita). A fost realizată şi întreţi-
nerea gardurilor vii din zona sediului poliţiei, 
cartierul Tudor, respectiv piaţa Gál Sándor. 
Burista Csilla a mai evidenţiat că se intenţi-
onează rezervarea unor răsaduri de flori – din 
cantitatea care mai rămâne după plantări 
– asociaţiilor de proprietari, sau şcolilor care 
îşi manifestă interesul în acest sens. n

Numărul parcărilor din oraş se suplimen-
tează cu 361 de locuri, prin noile parcări 
din trei zone ale cartierului Tudor. Începe-
rea lucrărilor a fost precedată de demolarea 
garajelor din vecinătatea Şcolii Generale 
József Attila, a Centrului de Transfuzie 
Harghita, respectiv în strada Bradului. 
Lucrările sunt efectuate de către S.C. ING 
Service S.R.L. pentru primele dintre aces-
te parcări, iar pentru ultima, de către Red 
Ingatlan S.R.L. Pentru suplimentarea lo-
curilor de staţionare din oraş va intra în 
funcţiune şi parcarea (cu 58 de locuri pen-
tru autoturisme) din cartierul Morii, zona 
noilor blocuri ANL. n

Patru noi parcări în oraş

Se întorc micii producători în hala pieţii

Din registrul stării civile – Martie 2009 

Începe plantarea puieţilor în municipiu
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În ultima perioadă s-au semnalat mai 
multe cazuri în care locatarii de bloc 
care şi-au instalat centrale în aparta-
ment au fost păgubiţi de „firmele de 
specialitate” care deşi s-au angajat la 
obţinerea documentelor necesare in-
stalării, nu au efectuat demersurile le-
gale şi necesare în acest scop. Numai 
în cursul anului 2008 am înregistrat 51 
de astfel de cazuri, împotriva locatari-
lor în cauză fiind începută procedura 
penală. 

Atragem atenţia celor interesaţi ca în 
conformitate cu prevederile legale în vigo-
are, debranşarea de pe sistemul centralizat 
de încălzire se realizează în baza referatului 
tehnic al furnizorului şi numai cu acordul 
asociaţiei de proprietari de care aparţine 
apartamentul în cauză.

Debranşările realizate fără respecta-
rea procedurii legale se consideră ilegale, 
iar proprietarul apartamentului în cauză 
suportă consecinţele de rigoare (amendă, 
procedură penală etc.).

Duda Tihamér Attila
director general 

S.C. Goscom S.A.  
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În vederea actualizării planului urbanistic 
general (PUG) al municipiului, s-a efec-
tuat o numărătoare de trafic la începutul 
lunii aprilie pe principalele artere, şi căi 
de intrare ale urbei (s-a sondat traficul în 
aproape patruzeci de locaţii). În sensurile 
giratorii au fost amplasate camere video 
pentru acurateţea datelor coroborate. Da-
tele primite se refereau la direcţia de unde 
vin, şi încotro se îndreaptă vehiculele, la in-
stituţiile vizitate de către automobilişti, iar 
din aceste măsurători vor reieşi punctele 
de maximă aglomeraţie a traficului urban, 
dar şi date despre traficul de tranzit. Infor-
maţiile vor sta la baza întocmirii planului 
urbanistic general actualizat. La această 
operaţiune au luat parte nouă arhitecţi, 
nouă agenţi de circulaţie şi 85 de elevi ai 
Liceul de Artă Nagy István. n 

A apărut Ghidul Eco-cetăţeanului realizat în 
cadrul Ministerului Mediului, care are ca scop 
atragerea atenţiei asupra importanţei majore 
a protecţiei mediului, respectiv promovarea şi 
conştientizarea acestei conduite civile.

Ghidul Eco-cetăţeanului se adresează 
fiecărui cetăţean, oferind unele eco-inst-
rucţiuni pentru acasă, locul de muncă, 
cumpărături şi deplasări. Prin adoptarea 
acestor sfaturi se poate acţiona în orice 
moment pentru reducerea poluării, evita-
rea risipei de resurse, pentru protecţia me-
diului în general.

Ghidul Eco-cetăţeanului poate fi descăr-
cat de pe site-urile: www.mmediu.ro, sau 
www.miercureaciuc.ro  n

Continuă lucrările de reabilitare ale 
străzii Topliţa începute la finele anului 
trecut, astfel se va închide din nou cir-
culaţiei tronsonul dintre străzile Pro-
gresului şi str. Szék. Executantul are la 
dispoziţie 7 săptămâni pentru finaliza-
rea structurii căii rutiere. 

Următorul pas va fi predarea tronsonu-
lui pentru circulaţie, iar mai apoi reabi-
litarea trotuarelor. Vă cerem înţelegerea 
pentru eventualele neplăceri pricinuite, 
dar sperăm că strada reabilitată vă va 
compensa pe termen lung pentru aceste 
impedimente. n 

În perioada 22–30 aprilie elevii din muni-
cipiu au fost prezenţi iarăşi în sala de sport 
multifuncţională, pe stadion şi pe terenul 
de fotbal cu gazon artificial, dar şi pe stră-
zile oraşului cu ocazia celui de al doilea 
sezon al Olimpiadei Şcolare pentru liceeni. 
Au fost prezenţi circa 500 de elevi, din care 
342 băieţi şi 153 fete.

Deschiderea suitei de întreceri sporti-
ve a avut loc pe 22 aprilie la monumentu-
lui olimpic din faţa patinoarului artificial 
Vákár Lajos, unde participanţii au rostit 
jurământul olimpic. n

Două acţiuni majore ale municipalităţii 
au fost finalizate cu succes: identifica-
rea şi colectarea autovehiculelor aban-
donate, şi curăţenia generală de primă-
vară. Din rezultatele finale reiese, că pe 
parbrizele a 120 de autovehicule au fost 
puse bilete de atenţionare, aproape 30 
de vehicule au fost ridicate, 22 de străzi 
centrale au fost închise traficului şi au 
fost adunate mai mult de 300 de tone de 
deşeuri. Viceprimarul Szőke Domokos 

a declarat că în linii mari este satisfă-
cut de rezultatul acţiunilor, evidenţiind 
atitudinea pozitivă a câtorva asociaţii 
de proprietari. Totodată a precizat că în 
cadrul acţiunilor au avut loc şi lucrări 
mai mici de asfaltare, presărarea unor 
tronsoane de drum noroioase cu pietriş, 
reabilitarea unor terene de joacă, iar în 
unele cazuri – la cererea asociaţiilor de 
proprietari – s-a transportat şi pământ 
pentru plantarea f lorilor. n

Foto: Kristó róbert

Numărarea traficului Ghidul Eco-cetăţeanului
Publicaţie elaborată de 
Ministerul Mediului 

Au început lucrările 
de reabilitare a străzii 
Topliţa

Continuarea suitei de 
concursuri din cadrul 
Olimpiadei Şcolare  
iniţiate anul trecut

Păgubiţi de „firmele 
de specialitate”

Acţiuni de succes pentru înfrumuseţarea oraşului


