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Municipiul intenționează achiziționarea de imobile

Cămin de bătrâni, creșă, școală, mai 
multe tipuri de blocuri, terenuri des-
tinate tinerilor, centre de sănătate în 
cartiere – câteva dintre planurile de 
investiții prioritare de mare amploare 
ale conducerii municipiului din anii ur-
mători, care nu pot să se finalizeze fără 
ca instituția să aibă în posesia sa teren 
sau clădire. Astfel bugetul din anul aces-
ta, care va fi aprobat cel mai probabil 
în aprilie, va reflecta deja intenția de a 
cumpăra terenuri și clădiri. 

În cadrul instituției au avut loc o serie 
de discuții cu direcțiile de specialitate 
în cadrul cărora s-a stabilit necesarul de 
terenuri și imobile pentru a îmbunătăți 
infrastructurile sociale, educaționale și 
al sănătății.

Ne confruntăm cu același problemă 
în toate cazurile: Primăria nu are la dis-
poziție imobil unde s-ar putea materia-
liza proiectul respectiv. Korodi Attila a 
vorbit în cadrul unei conferințe de presă 
despre faptul că intenția de cumpărare 
ale unor terenuri și imobile se va mate-
rializa deja în bugetul pentru anul 2021.  

„Din punct de vedere material aceste 
investiții reprezintă o povară, dar trebu-
ie să știm că fără acesta nu putem să ne 
dezvoltăm orașul. Totodată cumpărarea 
imobilelor din bani publici este strict 
reg lementată și noi trebuie să respectăm 
aceste reglementări. Nicicum nu vom 
cumpăra teren sau imobil la prețuri ire-
ale” – a subliniat primarul. 

Edilul a vorbit despre terenuri necesa-
re pentru a da loc unui cămin de bătrâni, 
a unei creșe, a unei sau posibil a două 
școli. Mai mult, primăria ar cumpăra te-
renuri pe care ulterior ar oferi la un preț 
accesibil familiilor tinere. Au avut loc 
discuții la Ministerul Dezvoltării referi-
tor la construirea a trei tipuri de blocuri 
- orașul ar avea nevoie de două blocuri 
ANL, două blocuri cu locuințe sociale și 
un bloc cu locuințe de necesitate. Aceste 
blocuri ar putea fi construite pe terenul 
din spatele aleii Șuta. Totodată ar fi in-
dicat înfiițarea unui centru de criză îm-
preună cu loc de depozitare și instituția 
și-a propus și înființarea unor centre de 
sănătate în cartierele mai îndepărtate 
de centru. În aceste cazuri primăria ar 

cumpăra imobile. Este nevoie și de un 
centru de incubație industrială și educa-
ție pentru adulți, care necesită deaseme-
nea un imobil. La fel, este justificat achi-
ziția unui teren pentru amenajarea unui 
complex de locuințe potrivit și pentru 
desfășurarea programelor de incluziune 
celor care trăiesc sub minimul de exis-
tență. În ceea ce privește sportul, cea 
mai necesară dezvolatere ar fi crearea 
unui velodrom și unui complex pentru 
sporturile de contact – Primăria are in-
tenția de a colabora cu jandarmeria, care 
are planuri asemănătoare pe un teren în 
vecinătatea cartierului Spicului.

Korodi a mai adăugat: se va edita un 
regulament privind întreținerea și cură-
țarea imobilelor din zonele industriale, 
și taxele aferente incasate se vor utiliza 
pentru dezvoltarea economiei. Începând 
de acest an Primăria face eforturi pentru 
clarificarea situației străzilor aflate în 
domeniu privat, iar exproprierile și ce-
lelalte proceduri tot necesită mulți bani. 

Primarul a subliniat: această schim-
bare de concepție este începutul unui 
progres multianual. n
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Ce s-a întâmplat în municipiu în luna februarie?

1 FEBRUARIE

Donație pentru 
cei îngrijiți de Caritas
Soltész Miklós, secretar de stat în ca-
drul Ministerului resurselor umane din 
Ungaria, responsabil pentru relația cu 
cultele, minoritățile naționale și soci-
etatea civilă a vizitat municipiul Mier-
curea-Ciuc, aducând donația Fundației 
„Katolikus Karitász” (Caritas din Un-
garia), adică: produse de panificație din 
partea Brutăriei Lipóti și Picături Béres 
din partea Farmaciei Béres. Donația a 
fost distribuită persoanelor îngrijite de 
către Caritas Alba Iulia.

2 FEBRUARIE

Sprijin pentru sinistrații 
din Șumuleu-Ciuc
Langerné Victor Katalin, subsecretar 
de stat pentru incluziune socială al Mi-
nisterului de Interne din Ungaria și Sz-
tojka Attila, directorul general al Direc-
ției pentru Egalitate Socială au venit în 
Miercurea-Ciuc, aducând donații pentru 
sinistrații din Șumuleu-Ciuc, precum 
și oferind sprijin profesional conducerii 
municipiului în vederea gestiunii situației 
de criză. Delegația a vizitat Arena „Erőss 
Zsolt”, cartierul din strada Șumuleu, pre-
cum și ghetoul în strada Primăverii. Au 
asigurat Primăria despre sprijinul lor pe 
termen lung, oferind schimb de experi-
ențe și prezentarea bunelor practici.

3 FEBRUARIE

Carantină în Arena „Erőss Zsolt” 
Direcția Județeană de Sănătate Publică 
Harghita a ordonat carantinarea Arenei 
„Erőss Zsolt” pentru o perioadă de 14 
zile, în urma testelor efectuate în cursul 

zilei anterioare: dintre cei 126 de locu-
itori ai arenei unul singur a avut test 
pozitiv de coronavirus.  Băiatul infectat 
în vârstă de 11 ani, fără simptome a fost 
internat la spital împreună cu mama sa, 
iar conform regulilor, carantinarea a fost 
inevitabilă. Perioada de carantinare s-a 
terminat în ziua de 16 februarie.

4 FEBRUARIE

Noi incendii
În luna februarie au izbucnit două noi 
incendii la Șumuleu-Ciuc. Cea din data 
de 4 februarie s-a dovedit a fi una tragi-
că. În data de 19 februarie însă nu a fost 
rănit nimeni. Pagubele materiale au fost 
semnificative în ambele cazuri.

8 FEBRUARIE

S-au redeschis școlile
Conform clasificării stabilite în ordi-
nul comun a Ministerului Educaţiei 
şi a Sănătăţii, semestrul II. a început 
conform scenariului 2 (galben) în 
Miercurea-Ciuc. În acest sens, în toate 
grădiniţele și școlile educaţia a fost de-
marată prin prezenţa fizică a copiilor/
elevilor – în școli, elevii claselor 0–4 şi 
a claselor terminale (8., 12., 13.). Elevii 
claselor 5–7 şi 9–11 au continuat edu-
caţia prin sistem online. După o singură 
săptămână, Miercurea-Ciuc a continuat 
conform scenariul 1, adică verde. Reabi-
litările au influențat cursul educației cel 
mai mult în Liceele Tehnologice „Venc-
zel József ” și „Kós Károly”.

15 FEBRUARIE

Trei centre de vaccinare
Din cauza lipsei de vaccin nu a fost jus-
tificat deschiderea unui nou centru de 

vaccinare în Miercurea-Ciuc, dar în 
urma unui transport de vaccin în canti-
tate mare începând de 15 februarie a fost 
deschis şi cel de al treilea: centrul de la 
fostul sediu Goscom SA (str. Salcâm nr. 
1). Centrul amenajat din Jigodin-Băi nu 
a funcționat nici în mijlocul lunii martie.

22 FEBRUARIE 

Au citit poezii de Pilinszky János
Deși evenimentul s-a mutat în mare 
parte în spațiul online, peste 21.000 de 
oameni s-au alăturat maratonului de 
citit organizat de către Biblioteca Jude-
țeană János Kájoni, pentru a 13-a oară. 
Anul acesta, participanții au citit din 
operele poetului  Pilinszky János. Poe-
tul s-a născut acum 100 de ani și a murit 
acum 40 de ani, prin urmare, alegerea a 
căzut asupra operei sale. 

25 FEBRUARIE 

Gărzile închisorii au intrat în grevă 
Ca parte a unei mișcări la nivel național 
din decembrie și gărzile de la Penitenci-
arul Miercurea-Ciuc au intrat în grevă: 
angajații s-au aliniat în fața instituției 
pentru a protesta în legătură cu salariile, 
lipsa forței de muncă și echipamentele 
de lucru învechite. 

26 FEBRUARIE 

Municipiul Miercurea-Ciuc 
a găzduit un campionat național 
La Băile Harghita s-a desfășurat campi-
onatul național de triatlon și duatlon de 
iarnă, iar în următorii ani locul de des-
fășurare va fi dezvoltat pentru a găzdui 
Cupe Europene și chiar campionate eu-
ropene. Cele trei probe ale triatlonului de 
iarnă sunt alergarea, ciclismul și schiul de 
fond, iar duatlonului sunt alergarea și ci-
clismul. Triatlonul de iarnă a fost introdus 
în România în ultimii ani de Alexandru 
Koncz, președintele Clubului Sportiv 
VO2MAX, care, împreună cu olimpicul 
de schi și președintele Asociației Olimpi-
ce, Miklós Edit au ales Băile Harghita ca 
loc de desfășurare pentru campionatul na-
țional din acest an. Primăria Municipiului 
Miercurea Ciuc a sprijinit evenimentul de 
la început ca și co-organizator. Evenimen-
tul a fost evaluat pozitiv de către organiza-
tori și participanți. n
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A fost înregistrată 
ADI Zona Metropolitană Ciuc

Subvenții APIA: se așteaptă 
solicitanții pentru adeverințe

Biroul agricol al Primăriei Municipiu-
lui Miercurea-Ciuc are intenția de a 
servi cât mai repede solicitanții certi-
ficatului necesar în vederea depunerii 
cererii pentru subvenția de terenuri 
APIA 2021.

În Miercurea-Ciuc de obicei sunt apro-
ximativ 400 de clienți care în fiecare ani 
solicită subvenția APIA pentru terenuri 
(Campania primire cereri unice de plată 
2021). În acest an campania a fost lansat 
în data de 1 martie și durează pâna la 17 
mai a. c. Dosarul de solicitare trebuie să 

conține și adeverința emisă de la biroul 
agricol, iar clienții sunt programați pre-
alabil prin telefon. Biroul atrage atenție 
proprietarilor de teren, că dacă depu-
nerea dosarelor este urgentă, clienții au 
posibilitatea de a se programa pe numă-
rul de telefon 0266 315120 / 142.

Adeverința trebuie să fie emisă de la 
autoritatea locală unde terenul este în-
scris. Astfel biroul din cadrul Primări-
ei Municipiului Miercurea-Ciuc emite 
adeverințe numai pentru terenuri situ-
ate pe teritoriului administrativ al reșe-
dinței de județ. n

Întreaga zonă a Ciucului și municipiul 
Miercurea-Ciuc au ajuns într-un mo-
ment foarte important pentru dezvol-
tarea durabilă a regiunii: în data de 1 
martie 2021, Asociația de Dezvoltare In-
tercomunitară Zona Metropolitană Ciuc 
a fost înregistrată oficial. Astfel, odată 
cu asocierea a 22 unități administrativ 
teritoriale, alături de Consiliul Județean 
Harghita, a fost înființată cea de-a doua 
zonă metropolitană din Ținutul Secuiesc 
(după cea înființată la Târgu Mureș). Im-
portanța acestui eveniment a fost sublini-
ată printr-o conferință de presă. 

Conferința de presă a avut loc într-o lo-
cație simbolică pentru întreaga zonă, în 
fața Cetății Mikó. Korodi Attila, primarul 
municipiului Miercurea-Ciuc, a fost pre-
zent în calitate de președinte al asociației, 
Borboly Csaba, președintele consiliului ju-
dețean, în calitate de vicepreședinte, Ked-
ves Róbert, primarul comunei Tomești  și 
Gergely Károly primarul comunei Lunca 
de Jos, în calitate de membrii ai asociației.

Zonele metropolitane pot fi constituite 
prin asociere, pe bază de parteneriat vo-
luntar, între municipii și localitățile urbane 
și rurale aflate în zona imediată, la distanțe 
de până la 30 km, între care s-au dezvoltat 
relații de cooperare. Plăieșii de Jos și Bălan 
au fost excluse pe acest motiv din aceas-
tă asociere,  dar cu excepția acestor două 
localități, întreaga zonă a Ciucului de Sus 

și de Jos, precum și cele două așezări din 
Ghimeș, aparținând județului Harghita, 
au devenit membre ale asociației. 

„Inițiativa este unică în regiune pentru 
că începem un mod de lucru care des-
chide o nouă perspectivă în dezvoltarea 
localităților noastre și  tratează depresi-
unea Ciuciului ca regiune de dezvolta-
re infrastructurală” – a explicat Korodi 
Attila. – Cu decizia noastră coincide și 
hotărârea de guvern care leagă fondurile 
europene pentru relansarea economiei 
de orașele mari și zona acestora.

„În luna septembrie, anul trecut, am ex-
primat necesitatea constituirii unei asoci-
ații privind zona metropolitană Ciuc, care 
acum are un temei legal. Prin intermediul 
asociației, putem începe dezvoltarea dura-
bilă a zonei. Cred cu tărie că putem creș-
te potențialul economic al zonei Ciuc în 
următorii zece ani prin această asociere” 
– a adăugat Borboly Csaba, președintele 
Consiliului Județean Harghita.

Primarii din Tomești și Lunca de Jos 
au declarat: prin această asociere, comu-
nele vor fi mai „apropiați” de municipiu.

Activitatea asociației va deschide sur-
se noi de fonduri europene, și va rezulta 
dezvoltarea economică și modernizarea 
transportului public din zona Ciuc.

Korodi Attila a mai adăugat: în peri-
oada următoare va fi înființată o echipă 
profesională și se va fundamenta strate-
gia de dezvoltare regională. n

Un ultim omagiu 
domnului 
Kálmán Dénes

Suntem profund 
îndurerați de 
moar tea bruscă 
a colegului nos-
tru din Consiliul 
Local Municipal 
Miercurea-Ciuc, 
Kálmán Dénes. 

Kálmán Dénes a terminat în 1973-
ban la Cluj Facultatea de Drept din 
cadrul Universității Babeș-Bolyai și a 
fost detașat la Colegiul Avocaților din 
Harghita (azi Baroul Harghita). A fost 
unul dintre cei mai remarcabili avocați 
din Miercurea-Ciuc.

Fiind întrebat în luna septembrie al 
anul trecut de ce îi este orașul aproape 
de suflet, dânsul a subliniat faptul că 
aici și-a găsit căminul, și-a întemeiat 
familie, orașul l-a acceptat și niciodată 
nu l-a dezamăgit.

Am fost onorați că pe lângă celelal-
te activități ale sale a devenit consilier 
local în 2020. Prin exemplul acestui 
fapt, a arătat că trecând peste mo-
tivațiile individuale putem oricând 
să devinim și să rămânem până la 
moarte un component activ și creator 
pentru comunitatea noastră, pentru 
sfera noastă publică. La ceremonia de 
investire pentru Consiliul Local Mu-
nicipal  a precizat că fiecare cetățean 
are dreptul la fericire și în viziunea 
sa Consiliul Local are rolul de a crea 
condițiile pentru obținera acestei fe-
riciri.

Prin dispoziția specială a primaru-
lui, Primăria Municipiului Miercu-
rea-Ciuc îi acordă cu efect postumus 
premiul Pro Urbe. 

Să îi fie țărâna ușoară! Odihnească-se 
în pace!

Korodi Attila primar
Bors Béla viceprimar
Sógor Enikő viceprimar
Wohlfart Rudolf secretar general
Dósa Szilárd administrator public 
Consilierii Locali ai Municipiului 
și colectivul de muncă al Primăriei 
Miercurea-Ciuc n
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S-a înființat Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret 
al Municipiului Miercurea-Ciuc

Consiliul Local al Municipiului Mier-
curea-Ciuc a aprobat în data de 26 fe-
bruarie 2021 constituirea Consiliului 
Consultativ pe Probleme de Tineret al 
municipiului Miercurea-Ciuc. Plenul 
consiliului se întruneşte o dată pe lună 
și se consultă în temele referitoare la ti-
neretul municipiului.

Constituirea Consiliului Consultativ 
pe Probleme de Tineret al municipiului 
Miercurea-Ciuc (CCPTMC) a fost un 
angajament chiar în timpul campani-
ei electorale dinaintea alegerilor locale. 
Proiectul inițiat de doamna consilier lo-

cal Trandafir-Orbán Tímea a fost apor-
bat în unanimitate de Consiliul Local.

Din cadrul CCPTMC pot face par-
te reprezentantul Federației Organi-
zațiilor de Tineret din Regiunea Ciuc, 
reprezentantul Organizațiilor Studen-
țești Sapientia, reprezentantul Organi-
zațiilor de Elevi din Miercurea-Ciuc, re-
prezentantul Direcției Județene pentru 
Sport și Ttineret, respectiv alte persoa-
ne reprezentative pentru tineret, pre-
cum și primarul. Fiecare școală cu ciclu 
de învățământ secundar superior (clase-
le 9–12) are dreptul să delege câte un 
reprezentant al Organizației de Elevi. 

Plenul se întruneşte o dată pe lună.
Cu ocazia ședinței Consiliului Local 

primarul Korodi Attila a declarat: are 
mari speranțe pentru organizația con-
stituită, deoarece oferă un cadru insti-
tuțional pentru problemele speciale ale 
tineretului, și pe de altă parte asigură un 
climat educativ pentru cei care vor să se 
angajeze în activitatea publică.

„Dacă în prezent acordăm atenție ti-
nerilor, și deciziile noastre sunt în armo-
nie cu vocea lor, peste zece, cincisprezece 
ani tinerii de astăzi vor întemeia famiili 
și trăi într-un municipiu rezultat și din 
vocea lor” – a spus Korodi Attila. n

În luna martie se oferă bonificație  
de 10% în cazul plății taxelor  
și impozitelor

Debarasare 
în ultima 
săptămână  
a lunii martie

În intervalul 25–31 martie se va 
desfăşura debarasarea de primăva-
ră în municipiul Miercurea-Ciuc. În 
această perioadă locuitorii caselor 
private sau proprietarii firmelor pot 
depune deşeurile menite să fie trans-
portate din faţa porţilor sau sedii-
lor. Locatarii din blocurile de locuit 
pot să depună deșeurile la puncte-
le de colectare. Deşeuri care vor fi 
transportate cu ocazia debarasării 
de primăvară sunt: piese de mobili-
er, aparate electronice sau electrice, 
hârtie, plastic, sticlă etc. Organizato-
rii roagă pe cei vizaţi să nu plaseze 
spre transportare deşeuri industriale 
sau deșeuri periculoase. Societatea 
de salubrizare S.C. Eco-Csík SRL 
se angajează să asigure transportarea 
deşeurilor în mod gratuit.

Totodată vă informăm că Primăria 
și firma de salubrizare planifică o altă 
rundă de debarasare în cursul toam-
nei. 

În cursul anului în fiecare zi de 
luni S.C. Eco-Csík SRL preia gratuit 
deșeurile provenind din debarasare 
în curtea societății de pe str. Salcâm  
nr. 1. n

În anul acesta ultima zi a lunii martie 
este termenul de plată pentru prima 
rată a taxelor şi impozitelor. Până la 
această dată se acordă persoanelor fizice 
care achită integral impozitul pe clădiri, 
teren şi mijloace de transport pe întreg 
anul 2021, bonificaţia de 10% pentru 
plata cu anticipaţie. Pentru plata cu an-
ticipaţie de către persoanele juridice a 
impozitului pe clădiri, datorat pentru 
întregul an 2021, se acordă tot o boni-
ficaţie de 10%.
Impozitele si taxele locale (precum și 
amenzile) pot fi achitate prin urmatoa-
rele modalități:

•  în numerar la casieria Primăriei de la 
Cetatea Mikó luni, marți și joi între 
orele 8,00–13,00 și 14,00–17,00, iar 
miercuri și vineri între orele 8,00–
13,00

•  prin card bancar, la casieria Primăriei
•  prin ordin de plata
•  online prin www.ghiseul.ro (Sistemul 

Național Electronic de Plata Online 
cu cardul bancar).
Primăria vă îndeamnă să folosiți 

opțiunea de plată online. Informații 
suplimentare găsiți pe site-ul Primă-
riei (www.miercureaciuc.ro) în partea 
dreaptă. n
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A început repararea străzilor din municipiu

Condiţiile meteorologice favorabile au 
permis începerea lucrărilor de repara-
ţii a străzilor din municipiul Miercu-
rea-Ciuc. Plombarea deja este finalizată, 
şi se pregătesc lucrările de reparaţii ma-
jore. Lista poate fi modificată în funcţia 
bugetului de venituri şi cheltuieli.

În urma inspecţiilor la faţa locului şi 
având în vedere şi observaţiile cetăţeni-
lor, serviciul de specialitate a Primăriei 
a listat 25 de străzi asfaltate, unde s-au 
format găuri, şi care au necesitat inter-
venţii urgente. Plombarea cu mixtură 

asfaltică stocabilă a fost deja finalizată, 
fiindcă acest material este aplicabil şi pe 
vreme geroasă. Plombarea cu mixtură 
asfaltică stocabilă este folosită şi la asfal-
tarea aeroporturilor, autostrăzilor, por-
turilor navale.

Există la fel şi o listă cu 22 străzi pie-
truite, ale căror reparaţii pot fi demarate 
dacă nu mai este îngheţ, şi nici precipi-
taţii.

Cele mai mari lucrări vor fi interven-
ţiile de asfaltare (finanţate din fonduri 
de reparaţii, şi nu din investiţii proprii). 
Anul trecut nu s-a finalizat asfaltarea 

curţii interioare din strada Cântar – 
această locaţie acum are prioriate. Con-
tinuă lucrările pe aleea Ciocârliei, în 
două locaţii, pe locul garajelor demola-
te. Cea mai mare intervenţie planificată 
este reînnoirea asfaltului pe strada Ian-
cu de Hunedoara (sectorul între strada 
Leliceni şi sediul pompierilor, respectiv 
capătul celălalt, intersectat de strada 
Szék). Dacă bugetul va permite, se va 
reasfalta şi strada Sâncrăieni, precum şi 
strada Revoluţiei din Decembrie, care 
este în corelaţie şi cu reabilitarea carti-
erului aleii Octavian Goga. n

Mai mulți specialiști în servirea municipiului

Eficientizarea activităților urbanistice, 
supravegherea dezvoltării nou-năs-
cuților, exploatarea oportunităților 
economice și dezvoltarea digitalizării– 
Consiliul Local a hotărât astăzi despre 
modificarea organigramei, cu scopul de 
a realiza cele enumerate. 

Consiliul Local al Municipiului Mier-
curea-Ciuc a făcut pași importanți 
pentru a asigura servicii urbanistice 
și sociale mai performante, și pentru 
a crea un climat mai prietenos pentru 
investiții. În tema noutăților prima-
rul Korodi Attila a ținut o conferință 
de presă, la care au participat doamna 

viceprimar Sógor Enikő, arhitectul-șef 
Albert Sándor și vicepreședinte Asoci-
ației Economiștilor Maghiari din Ro-
mânia, Gergely László.

Prin modificarea organigramei în șe-
dința extraordinară au înființat biroul 
de dezvoltare economică și digitalizare, 
cu șase posturi. Serviciul de urbanism va 
avea 17 de posturi (în loc de cele 9 exis-
tente), astfel dezlegând lipsa de angajați, 
și accelerând activitatea de urbanism. 
Totodată, cu angajarea a încă 4 asistenți 
medicali comunitari se va realiza un ser-
viciu mai profund privind supravegherea 
femeilor însărcinate și a dezvoltării copi-
ilor de la naștere până la 3 ani. n

Hotărârile Consiliului Local
Consiliul Local al Municipiului Mier-
curea-Ciuc s-a întrunit în ședințe ex-
traordinare pe data de 19 februarie, 
iar în ședință ordinară pe data de 26 
februarie, aprobând 36 proiecte de ho-
tărâri.

Hotărârea nr. 40
privind modificarea Hotărârii nr. 156/ 
2019 privind aprobarea Documenta-
ției de avizare a lucrărilor de inter-
venții pentru investiţia: „Reabilitarea 
termică a blocurilor de locuințe în 
vederea ridicării performanței ener-
getice str. Tudor Vladimirescu nr. 
17”, cu modificările și completările 
ulterioare

Hotărârea nr. 41
privind modificarea Hotărârii nr. 157/ 
2019 privind aprobarea Documentați-
ei de avizare a lucrărilor de intervenții 
pentru investiţia: „Reabilitarea termică a 
blocurilor de locuințe în vederea ridică-
rii performanței energetice str. Revolu-
ției din Decembrie nr. 32 AB”, cu modi-
ficările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 42
privind aprobarea modificării Hotărârii 
nr. 160/2019 privind aprobarea Docu-
mentației de avizare a lucrărilor de inter-
venții pentru investiția: „Reabilitarea ter-
mică a blocurilor de locuințe în vederea 
ridicării performanței energetice bloc str. 

Revoluției din decembrie nr. 26 AB”, cu 
modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 43
privind aprobarea modificării Hotă-
rârii nr. 161/2019 privind aprobarea 
Documentației de avizare a lucrărilor 
de intervenții pentru proiectul: „Rea-
bilitarea termică a blocurilor de locu-
inţe în vederea ridicării performanței 
energetice bloc str. Müller László nr. 4 
ABC”, cu modificările și completările 
ulterioare

Hotărârea nr. 44
privind aprobarea modificării Hotărârii 
nr. 155/2019 privind aprobarea Docu-
mentației de avizare a lucrărilor de in-
tervenții pentru investiţia: „Reabilitarea 
termică a blocurilor de locuințe în vede-
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termică a blocurilor de locuințe în 
vederea ridicării performanței energe-
tice, 9 blocuri de locuințe din Miercu-
rea Ciuc, județul Harghita – Octavian 
Goga 2AB”, cu modificările și comple-
tările ulterioare

Hotărârea nr. 51
privind modificarea Hotărârii nr. 330/ 
2018 privind aprobarea Documentați-
ei de avizare a lucrărilor de intervenții 
pentru investiția: „Reabilitarea termi-
că a blocurilor de locuințe in vederea 
ridicării performanței energetice, 3 
blocuri de locuințe din Miercurea 
Ciuc, județul Harghita – Patinoarului 
14AB”, cu modificările și completările 
ulterioare

Hotărârea nr. 52
privind modificarea Hotărârii nr. 329/ 
2018 privind aprobarea Documentați-
ei de avizare a lucrărilor de intervenții 
pentru investiția: „Reabilitarea termi-
că a blocurilor de locuințe in vederea 
ridicării performanței energetice, 3 
blocuri de locuințe din Miercurea 
Ciuc, județul Harghita – Patinoarului 
12AB”, cu modificările și completările 
ulterioare

Hotărârea nr. 53
privind modificarea Hotărârii nr. 328/ 
2018 privind aprobarea Documenta-
ției de avizare a lucrărilor de inter-
venții pentru investiția: „Reabilitarea 
termică a blocurilor de locuințe în 
vederea ridicării performanței energe-
tice, 9 blocuri de locuințe din Mier-
curea Ciuc, județul Harghita – Inimii 
12–14”, cu modificările și completări-
le ulterioare

Hotărârea nr. 54
privind modificarea Hotărârii nr. 327/ 
2018 privind aprobarea Documentați-
ei de avizare a lucrărilor de intervenții 
pentru investiția: „Reabilitarea termică 
a blocurilor de locuințe în vederea ridi-
cării performanței energetice, 9 blocuri 
de locuințe din Miercurea Ciuc, județul 
Harghita – Cântar 12–14”, cu modifi-
cările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 55
privind modificarea Hotărârii nr. 326/ 
2018 privind aprobarea Documentați-
ei de avizare a lucrărilor de intervenții 
pentru investiția: „Reabilitarea termică 
a blocurilor de locuințe în vederea ridi-

cării performanței energetice, 9 blocuri 
de locuințe din Miercurea Ciuc, jude-
țul Harghita – Bradului 11 ABCD”, cu 
modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 56
privind modificarea Hotărârii nr. 323/ 
2018 privind aprobarea Documentați-
ei de avizare a lucrărilor de intervenții 
pentru investiția: „Reabilitarea termi-
că a blocurilor de locuințe în vederea 
ridicării performanței energetice, 3 
blocuri de locuințe din Miercurea 
Ciuc, județul Harghita – Avântului 
5 AB”, cu modificările și completările 
ulterioare

Hotărârea nr. 57
privind atribuirea în folosinţă a tere-
nului aferent locuinţei, în favoarea per-
soanelor care au cumpărat apartamente 
construite din fondul locativ de stat

Hotărârea nr. 58
privind aprobare schimbării destinației 
imobilului situat în municipiul Miercu-
rea-Ciuc, str. Petőfi Sándor nr. 38, aflat 
în patrimoniul public al municipiului 
Miercurea-Ciuc

Hotărârea nr. 59
privind aprobarea închirierii prin lici-
taţie a unor spații excedentare disponi-
bile din cadrul unităților de învățământ 
preuniversitar de stat, care deţin în ad-
ministrare bunuri imobile, proprietatea 
municipiului Miercurea-Ciuc

Hotărârea nr. 60
privind modificarea prin completa-
re a Hotărârii nr. 273/2020 privind 
aprobarea solicitării declarării imobi-
lului-teren, situat la Harghita-Băi, în-
scris în Carte funciară nr. 2762 Ciceu, 
din bun de interes public comunal în 
bun de interes municipal și transmi-
terea imobilului din domeniul public 
al comunei Ciceu şi din administrarea 
Consiliului Local Ciceu în domeniul 
public al municipiului Miercurea-Ciuc 
şi în administrarea Consiliului Local 
Miercurea-Ciuc

Hotărârea nr. 61
privind modificarea prin completare a 
Hotărârii nr. 271/2020 privind aproba-
rea rectificării dreptului de proprietate 
înscris în CF nr. 64615, 64617, 64669, 
65950, pe motiv de indicare greșită a 
traseului străzii Csiba

rea ridicării performanței energetice str. 
Kossuth Lajos nr. 42”, cu modificările și 
completările ulterioare

Hotărârea nr. 45
privind modificarea Hotărârii nr. 
159/2019 privind aprobarea Docu-
mentației de avizare a lucrărilor de in-
tervenții pentru investiţia: „Reabilitarea 
termică a blocurilor de locuințe în ve-
derea ridicării performanței energetice 
b-dul Frăției nr. 15 AB”, cu modificările 
și completările ulterioare

Hotărârea nr. 46
privind modificarea Hotărârii nr. 
152/2019 privind aprobarea Docu-
mentației de avizare a lucrărilor de in-
tervenții pentru investiţia: „Reabilitarea 
termică a blocurilor de locuințe în ve-
derea ridicării performanței energetice 
b-dul Frăției nr. 11 AB”, cu modificările 
și completările ulterioare

Hotărârea nr. 47
privind modificarea Hotărârii nr. 
153/2019 privind aprobarea Docu-
mentației de avizare a lucrărilor de in-
tervenții pentru investiţia: „Reabilitarea 
termică a blocurilor de locuințe în ve-
derea ridicării performanței energetice 
aleea Ciocârliei nr. 7”, cu modificările și 
completările ulterioare

Hotărârea nr. 48
privind aprobarea modificării Hotărârii 
nr. 154/2019 privind aprobarea Docu-
mentației de avizare a lucrărilor de in-
tervenții pentru investiţia: „Reabilitarea 
termică a blocurilor de locuințe în ve-
derea ridicării performanței energetice 
aleea Ciocârliei nr. 5”, cu modificările și 
completările ulterioare

Hotărârea nr. 49
privind modificarea Hotărârii nr. 
158/2014 privind aprobarea Documen-
tației de avizare a lucrărilor de intervenții 
pentru investiţia: „Reabilitarea termică 
a blocurilor de locuințe în vederea ridi-
cării performanței energetice, 9 blocuri 
de locuințe din Miercurea Ciuc, județul 
Harghita – Octavian Goga 4AB”, cu mo-
dificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 50
privind modificarea Hotărârii nr. 157 
/2014 privind aprobarea Documen-
tației de avizare a lucrărilor de inter-
venții pentru investiţia: „Reabilitarea 
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Hotărârea nr. 62
privind aprobarea închirierii prin lici-
taţie publică a spațiului comercial nr. 1, 
aflat în incinta Liceului de Artă „Nagy 
István”, situat în municipiul Miercu-
rea-Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 18

Hotărârea nr. 63
privind revocarea Hotărârii nr. 
135/2015 privind aprobarea dării în ad-
ministrarea Clubului Sportiv Municipal 
,,VSK Csíkszereda” Miercurea-Ciuc a 
imobilului, compus din construcţii şi 
teren aferent, situat în zona Piricske, re-
spectiv aprobarea rezilierii Contractului 
de administrare nr. 566/2015

Hotărârea nr. 64
privind aprobarea repartizării unor spa-
ții din incinta clădirii situate în strada 
Mihai Eminescu nr. 2A

Hotărârea nr. 65
pentru completarea Hotărârii nr. 15/2013 
privind transmiterea dreptului de admi-
nistrare asupra unor clădiri, cu terenurile 
aferente destinate instruirii şi educaţiei, 
din administrarea Consiliului Local Mu-
nicipal Miercurea-Ciuc în administrarea 
consiliilor de administraţie ale unor insti-
tuţii de învăţământ preuniversitar

Hotărârea nr. 66
privind modificarea art. 2 și art. 3 al 
Hotărârii nr. 371/2017 privind privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor 
legate de proiect pentru Reabilitare 
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, 
cu modificările și completările ulteri-
oare

Hotărârea nr. 67
privind aprobarea trecerii din domeniul 
public al municipiului Miercurea-Ciuc 
în domeniul privat al acestuia, a unor 
mijloace fixe, in vederea scoaterii lor din 
funcțiune

Hotărârea nr. 68
privind aprobarea raportului anului 
2020 și a programului anual al Editurii 
Csíkszereda pentru anul 2021  

Hotărârea nr. 69
privind aprobarea programelor culturale și 
de recreere organizate în luna martie 2021

Hotărârea nr. 70
privind aprobarea constituirii Consiliu-
lui Consultativ pe Probleme de Tineret 
al municipiului Miercurea-Ciuc și a Re-
gulamentului de Organizare și Funcțio-
nare al acestuia

Hotărârea nr. 71
privind modificarea Hotărârii nr. 215/ 
2020, privind aprobarea modificării sta-
tului de funcţii și a organigramei Ansam-
blului Național Secuiesc Harghita, cu 
modificările și completările ulterioare 

Hotărârea nr. 72
privind aprobarea modificării Statului 
de funcţii al aparatului de specialitate 
al Muzeului Secuiesc al Ciucului, înce-
pând cu data de 1 martie 2021

Hotărârea nr. 73
privind restructurarea organigramei și a 
statului de funcții al Muzeului Secuiesc 
al Ciucului începând cu data de 1 aprilie 
2021

Hotărârea nr. 74
privind mandatarea reprezentanților le-
gali ai municipiului Miercurea-Ciuc în 
Adunarea Generală a SC Goscom SA, 
pentru aprobarea modificării contrac-
tului de delegare a gestiunii serviciului 
de alimentare centralizată cu energie 
termică în municipiul Miercurea-Ciuc 
nr. 526/2013

Hotărârea nr. 75
privind modificarea HCL nr. 27/ 
2021 cu privire la aprobarea recon-
stituirii Comisiei Tehnice de Ame-
najarea Teritoriului și Urbanism din 
cadrul Primăriei Municipiului Mier-
curea-Ciuc

Hotărârea nr. 76
privind punerea la dispoziția SDEE 
Transilvania Sud SA/SDEE Harghi-
ta a unor terenuri aflate în municipiul 
Miercurea-Ciuc n

Din registrul 
stării civile 

Balázsy Bálint
Kovács Abigél
Katona Gellért
Farkas Jolán
Kerekes Zsombor
Szép Vince-Manó
Peter Villő
András Viktória
Barabas Katinka
Horváth Boglárka

Decese:

Gădoiu Szilárd
Boer Anton
Bara Imre-István
Fodor Zoltan
Csiki Tibor
Becze Ludovic
Birta Iuliana
Hompoth Petru
Mester Coloman
Denk Elisaveta

Erdély Luiza
Petres Csaba-Béla
Nagy Irén
László József
Balázs Lajos
András Ana
Ilyés Ana
Pîntea Sofia
Incze Catarina
Bilibok Vincențiu

Căsătorii:
Barabás Szilveszter-Zsolt –

Imre Edina-Sarolta
Fazakas Ladislau – Todor Ilona
Olaru George-Gabriel – 

Șanta Éva-Magdolna
Olaru Mihai – 

Țurcan Loredana-Elena
Bara Csongor – Ács Réka
Nodiș Andrei – Tunaru Ancuța 
Irimia Eusebiu-Gabriel – 

Răuțu Eszter n

– februarie 2021 –

Nașteri:

Udvari Sámuel
Afilipoaie Paula-Evelyn
Kristof Hunor
Buzilă Alexandru-Ștefan
Török Ádám
Gabor Daria-Maria
Ambrus Bence
Andrási Zente
Ferenczi Richárd-Róbert
Török Bálint
Vouciuc Máté
András Villő
Pap Nikolett
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Mesajul lunii
Gunoiul 
are locul potrivit – 
dar nu în natură!

S-a topit zăpada, și a devenit vizibilă 
gunoiul aruncat și în oraș, și în natu-
ră. Urmează perioada când respon-
sabilii adună deșeurile aruncate de 
cei iresponsabili: fie vorba ori des-
pre curățarea generală de primăvară 
(a cărei dată nu era fixată încă la în-
chiderea ediției), ori despre curăța-
rea albiilor, organizată de către ADI 
Hargita Víz. Putem să reflectăm și 
vis a vis de inițiativa nouă a Minis-
terul Mediului, Vinerea verde, care 
promovează folosirea mijloacelor de 
transport în comun față de folosirea 
autovehiculelor – respingând astfel 
o altă formă a poluării naturii. Ges-
turi frumoase, însă nu se vor fruc-
tifica, dacă nu simțim importanța 
ocrotirii municipiului și a naturii. 
Să vedem, cât de mare poate fi rana, 
care este făcută prin aruncarea aiu-
rea a gunoiului, și să-i convingem pe 
concitadinii noștrii: nu este un efort 
semnificativ, dacă arungăm gunioul 
în locurile potrivite! n

Folosirea limbii materne: a sosit timpul acțiunii

Se va pune un accent mai mare pe comu-
nicarea scrisă în limba maghiară cu clienți 
în cadrul Primăriei, se vor înființa foruri 
cu comercianții printre altele având și 
tema folosirii limbii materne, iar perioada 
protestului va fi urmată de perioada acți-
unii – a declarat primarul Korodi Attila.

Ultimele luni, ani chiar, au reprezentat 
perioada protestului, însă fără realizări 
majore pe tema folosirii limbii materne 
și a simbolurilor naționale. „Timpul de-
dicat protestului s-a dovenit a fi una fără 
un plan de acțiune. Urmează perioada 
acțiunilor” – a afirmat Korodi Attila în 
cadrul unei conferință de presă.

A anunțat trei aspecte. Una este apli-
carea mai intensivă a comunicării scrise 
în limba maternă, și va pune accent pe 
informarea cetățenilor asupra faptului 
că folosirea limbii materne în administ-
rația publică este un drept legal. Pe de 
altă parte, se vor înființa foruri pentru 
comercianți, și una dintre temele va fi 
comunicarea bilingvă din partea comer-
cianților. Pentru îmbunătățirea situației, 
Primăria va colabora cu Universitatea 
Sapientia: studenții vor identifica lipsu-
rile acute în această temă, și vor partici-
pa și la forurile anteamintite. 

Primarul a afirmat: protestul cu stea-
gurile negre a fost justificat, a fost un 

răspuns referitor la îndepărtarea steagu-
lui secuiesc și a steagurilor municipiului. 
Însă, acțiunea nu mai are efect scontat. 
Pe de altă parte, în felul acesta, Primă-
ria nu are posibilitatea de a demonstra 
doliul în cazul decesului unor persoane 
respectate de toți, ca de exemplu con-
silierul local Kálmán Dénes, premiat 
cu premiul Pro Urbe, stins din viață în 
mod neașteptat. Totodată Primăria va 
relansa procedura aprobării stemei mu-
nicipiului, sperând că drapelul munici-
piului poate fi arborat în viitor.

Drapelele de doliu au fost îndepăr-
tate, și se vor rearbora doar în semn de 
condoleanță. n


