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Locuitorii se pot simți acasă în cartierul Octavian Goga

Recepția tehnică nu a avut loc încă, dar 
șantierul a fost eliberat înaintea Cră-
ciunului, iar locuitorii se pot bucura în 
sfârșit de cartierul Octavian Goga, rea-
bilitat și modernizat. Proiectul, finanțat 
în mare parte din bugetul local, are o va-
loare totală de 13,5 milioane de lei. 

Reamenajarea aleii Octavian Goga din 
centrul orașului a fost pusă pe ordinea 
de zi în 2017, iar prima decizie munici-
pală pentru reabilitare a fost adoptată în 
2019, construcția a început în toamna 
anului 2020. Deși preluarea tehnică mai 
este încă de așteptat, zona rezidențială 
este acum gata pentru locuitori.

În urma renovării au fost create 316 
locuri de parcare, cinci terenuri de joa-
că, un teren de sport de 12 x 25 metri, 
trei puncte de colectare selectivă a de-

șeurilor, unsprezece spații de depozitare 
a bicicletelor (regulamentul de utilizare 
a acestora este în curs de elaborare) și 
cincizeci de locuri de parcare pentru 
biciclete, patruzeci de bănci, precum și 
șaptesprezece coșuri de gunoi stradale, 
59 de stâlpi noi de iluminat public (cu 
înlocuirea becurilor și a cablurilor aces-
tora) și opt camere de supraveghere. De 
asemenea, au fost întreținute spațiile 
verzi și a fost îmbunătățit sistemul de 
drenaj al apelor pluviale pentru a preve-
ni infiltrarea apei de ploaie în subsoluri-
le blocurilor. 

În același timp, calitatea vieții locui-
torilor din zonă a fost îmbunătățită în 
cadrul lucrărilor de întreținere de vară 
referitor la strada Revoluției din De-
cembrie, învecinată unde 370 de metri 
de covor asfaltic nou au fost așternuți, 

împreună cu reparații la trotuare și ni-
velarea gurilor de vizitare, respectiv re-
alizarea a 480 de metri de piste pentru 
biciclete.

O altă intervenție demnă de remar-
cat este sistemul de drenare a apelor 
pluviale între blocuri, care este conectat 
acum la conducta de canalizare pluvială 
de 800 mm care vine dinspre cartierul 
Spicului. Prin urmare, apa stagnantă în 
fața bibliotecii va apărea doar în condiții 
meteorologice extreme.

Costul total al renovării zonei rezi-
dențiale se ridică la 13,5 milioane de 
lei, din care 12,84 milioane de lei re-
prezintă costul lucrărilor de construc-
ție. 875.000 de lei a fost contribuția 
Consiliului Județean Harghita, dar 
restul a fost asigurat de municipalitate 
din resurse proprii. n
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Ce s-a întâmplat în oraș în noiembrie și în decembrie 2021?
2–5 NOIEMBRIE

Colectare de sticlă 
în Miercurea-Ciuc
Operatorul regional de salubrizare SC 
Eco-Csík SRL a colectat un total de 15 
tone de sticlă în Miercurea-Ciuc, cu oca-
zia colectării a ambalajelor din sticlă – de 
data aceasta în curtea companiei. Can-
titatea colectată a fost încredințată unei 
companii specializate pentru reciclare.

4 NOIEMBRIE

Evaluarea primului an a primarului
Korodi Attila, primarul municipiului 
Miercurea-Ciuc a evaluat primul an de 
mandat în cadrul unui rezumat virtual 
prezentat în direct pe pagina lui de Fa-
cebook. Rezumatul a acoperit o serie de 
domenii importante de activitate, iar 
primarul a apreciat anul ca fiind unul 
pozitiv, dar a raportat și eșecurile și 
obiectivele neîmplinite.

5 NOIEMBRIE
Poliția locală în acțiune
Deși suntem încă departe de a fi com-
plet personalul, pe 5 noiembrie, directo-
rul poliției locale, Dombi Gyula a întoc-
mit primul proces-verbal de constatare 
a unei contravenție: a identificat autorul 
depozitării ilegale de deșeuri în Jigodin 
și l-a amendat cu 10 000 de lei. 

26 NOIEMBRIE

Strada Bălcescu, cu dublu sens
Pentru a ușura ambuteiajele care apar 
în mod regulat la orele de vârf de dimi-
neață și după-amiază, tronsonul străzii 
Nicolae Bălcescu cuprins între stra-
da Patinoarului și Piața Cetății a fost 
transformat în sens dublu.

DUPĂ 28 NOIEMBRIE

O serie de sărbătoare de Crăciun 
fascinantă
În prima duminică a Adventului a 
fost aprinsă prima lumânăre în Par-
cul Central, iar apoi credincioșii au 
fost primiți din duminică în duminică 
pentru o celebrare și o devoțiune co-
mună. Perioada de așteptare a Crăciu-
nului a fost făcută mai festivă printr-o 
serie de activități suplimentare, inclu-

siv târguri tematice, un patinoar în 
aer liber, programe cu Moș Crăciun și 
videomapping. O curiozitate a fost și 
Calendarul viu de Crăciun. De aseme-
nea, iluminatul festiv a fost extins cu 
noi locații.

4 DECEMBRIE

Patinoar în aer liber în piața 
principală
Pentru prima dată, la Miercurea a fost 
deschis un patinoar în aer liber, care nu 
este afectat de capriciile vremii. Asociația 
de dezvoltare intercomunitară „Hargita 
Víz” a acoperit costurile de funcționare 
a patinoarului și a oferit intrare gratuită 
pentru grupurile școlare în schimbul fla-
coanelor PET, colectate selectiv.

7–10 DECEMBRIE

Campionat național 
în bazin de 25 m
Peste 350 de sportivi au participat la 
campionatul național ținut la „Csíki 
Csobbanó”. În curând, în urma omo-
logării promise de federația de natație, 
bazinul va corespunde celor mai înalte 
standarde, astfel va putea găzdui turnee 
internaționale.

9 DECEMBRIE

Studio 9 prezintă 
noile creații artistice
Gruparea de artiști din Miercurea-Ciuc 
a organizat o nouă expoziție de anver-
gură pentru a marca cea de-a 15-a ani-
versare. Expoziția jubiliară a fost găz-
duită de Muzeul Secuiesc al Ciucului. 
La deschiderea expoziției activitățile 
grupului au fost laudate de directorul 
muzeului, Gyarmati Zsolt. 

Trei nouă autobuze în cadrul 
societății Csíki-Trans
SC Csíki-Trans SRL, compania de 
transport public din Miercurea-Ciuc a 
primit o gură de oxigen după ce a reușit 
să închirieze trei autobuze în cadrul unui 
contract de leasing operațional. Vehicu-
lele de transport public la mâna a doua, 
care sunt în stare bună, vor reprezenta 
o soluție temporară până când noile au-
tobuze cu gaz comprimat vor fi puse în 
funcțiune.  

11 DECEMBRIE

Cei mai buni patinatori artistici 
din țară, prezenți în orașul nostru
Patinoarul „Vákár Lajos” a găzduit timp de 
două zile campionatul național de patinaj 
artistic. Pe lângă grupele de vârstă juniori 
și tineret, pe gheață au intrat și adulții, iar 
copiii au concurat în Cupa de Magie. 

14 DECEMBRIE

Medici premiați de Primărie
În cadrul unui eveniment de sfârșit de 
an al spitalului județean, Primăria Mu-
nicipiului Miercurea-Ciuc a recunoscut 
cu diplome de onoare trei medici șefi 
de secție, mulțumind astfel în numele 
orașului munca lor: medicul oncolog 
dr. Holló Gergely, medicul specialist de 
interne, dr. Fogarasi Zoltán și medicul 
specialist în urgențe, dr. Kacsó Jolán.

18 DECEMBRIE

Coroana Kriterion lui Markó Béla
Consiliul Fundației Kriterion a acordat 
coroana Kriterion 2021 poetului, poli-
ticianului Markó Béla. Premiul cultural 
a fost înmânat la Cinematografia „Csí-
ki Mozi”, iar laudatorul a fost Tompa 
Gábor, directorul Teatrului Maghiar de 
Stat din Cluj-Napoca. 

29 DECEMBRIE

An nou, identitate vizuală nouă
Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc a 
început anul 2022 cu o nouă identitate 
vizuală. Noul logo, se inspiră din inițiala 
denumirii în limba maghiară a Primăriei 
Miercurea-Ciuc (Csíkszereda Városhá-
za) și seamănă cu emblema tradițională 
a orașului, recent aprobată legal: ideogra-
ma unei inimi din care cresc trei flori de 
nu-mă-uita. Stilul combină eleganța și 
minimalismul în culori și forme.

31 DECEMBRIE

Revelion în aer liber
Miercurea-Ciuc și-a luat rămas bun de 
la 2021 cu petrecere stradală, târg și foc 
de artificii: pe promenada a avut loc un 
eveniment comunitar cu o atmosferă 
bună, ținând cont de restricțiile epide-
miologice. n
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Sprijin municipal pentru cluburile 
sportive emblematice ale orașului
Cluburile Sportclub Miercurea-Ciuc și 
FK Csíkszereda sunt amândouă sprijini-
te cu o valoare totală de 1,8 milioane de 
lei pentru a compensa pierderile de veni-
turi cauzate de epidemie. În data de 21 
decembrie, președinții celor două cluburi 
și edilii municipiului au semnat contrac-
tul de finanțare pentru banii obținuți în 
cadrul Schemei de ajutor de stat pentru 
susținerea cluburilor sportive din Mier-
curea-Ciuc în contextul actualei epidemii 
de Covid-19. Acest nivel de sprijin muni-
cipal pentru sportul profesionist din oraș 
este fără precedent în istoria cluburilor.

Închiderea parțială sau totală a tribu-
nelor și descurajarea sponsorilor au pus 
într-o situație financiară dificilă două 
dintre cluburile sportive profesionis-
te emblematice din Miercurea-Ciuc:  
Sportclub Miercurea-Ciuc, care este 
renumit în principal despre palmaresul 
lui de hochei, și clubul de fotbal FK Csí-
kszereda. Municipalitatea a străduit de 
mai bine de un an să găsească o modali-

tate de a ajuta, dar normele administra-
tive și de finanțare nu au permis până 
acum efectuarea de plăți.

„Există o directivă a UE care a fost 
elaborat pentru ca statele membre să 
compenseze din fonduri de stat sau 
municipale pierderile de venit în cazul 
unei situații de epidemie. Ținând cont 
de acest lucru, am demarat un proces 
care a dus să fim primul oraș din Ro-
mânia aprobat de a susține cluburile 
sale sportive din bugetul propriu până 
în luna noiembrie 2023 pentru a atenua 
pierderile legate de epidemie", a declarat 
primarul Korodi Attila, adăugând că 
municipalitatea poate cheltui maximum 
1,4 milioane de euro în 2022 și 2023, în 
funcție de bugetul propriu. 

„Este clar că susținem hocheiul și fot-
balul, pentru că simbolul orașului este 
inima care bate doar atunci când ho-
cheiul și fotbalul sunt vii. Este vorba, în 
același timp, de sport, tineret și cultură", 
a declarat viceprimarul Sógor Enikő, 
care a semnat contractul de finanțare. n 

Trei terenuri de joacă în diferite zone 
periurbane au fost amenajate în luna 
decembrie, pe terenuri aflate în proprie-
tatea bisericii catolice, din bugetul local. 
Prin crearea acestor spații comunitare, 
conducerea municipiului subliniază: fi-
ecare parte a orașului este important.

Edilii municipiului în programul lor 
electoral s-au angajat să contribuie la 
îmbunătățirea calității vieții prin crea-
rea unor spații comunitare și în zonele 
suburbane. Ca un prim pas au fost cre-
ate locuri de joacă în cooperare cu bi-
serica din Jigodin, Cioboteni și Csiba. 
Terenurile de joacă sunt dotate cu ace-
leași elemente: leagăn dublu cu tobogan, 
complex de joacă mini tip turn, balan-
soar și nisipar. Costul realizării fiecărui 
loc de joacă este de 25.000 de lei.

Instalarea de terenuri de joacă va conti-
nua și anul viitor. În colaborare cu parohii 
vor fi amenajate spații de joacă în Széc-
seny și Jigodin-Băi, iar pe terenul propriu 
al municipalității în strada Vânătorilor. n

Premierea celor 
mai buni sportivi, 
echipe și antrenori 
din Miercurea-Ciuc
Este important ca sportivii noștri să se 
simtă apreciați de către municipalitate, așa 
că pe data de 28 ianuarie, Primăria Mier-
curea-Ciuc va decerna premiile profesio-
nale pentru sportivii, echipele și antrenorii 
anului 2021 la patrusprezece categorii di-
ferite. Pe lângă premiile profesionale vor fi 
acordate două premii ale publicului.

Premiile profesionale vor fi stabilite 
de comisia specială format din sportivi, 
antrenori, jurnaliști sportivi și reprezen-
tanți ai autorităților locale

Votul public a fost lansat pe paginile 
noastre de Facebook: Primăria Miercu-
rea-Ciuc și Csíkszereda Városháza. Clasat 
în funcție de voturile membrilor comisiei 
de specialitate, publicul poate să aleagă 
dintre cinci sportivi individuali și cinci 
echipe. Fiecare like corespunde unui vot și 
sunt valabile doar like-urile de pe cele două 
pagini menționate. Numărul de like-uri va 
fi numărat la 23 ianuarie, ora 22.00. n

Terenuri de joacă în zonele periurbane
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Din registrul stării civile
– noiembrie 2021 –

Gál Magdalena-Paraschiva
Timar Iuliana
Blaga Ana
Zágoni Albert
Gliga Traian
Oláh Anna
Kis Maria-Magdalena
David Andras
Hajdú Gabriella-Clara
Benedek Ema
Bors Iuliu
Lovász Margareta
Patrașcu Laurențiu
Kovács Veronica
Tankó Ienő
Sinka József
Bakó József
Oláh Emese
Csercse Juliu
Bănică Olga
Geréb László
Balázs Mária-Magdolna
Benchea Ionel
Ötvös Iuliana
Vlad Vasile
Siklodi Géza
Ferenczi Veronica

Borsos Emeric
Balla Katalin
Sitov Irén-Gizella
Kelemen Elisabeta-Iuliana
Gábor Andrei
Salamon Ilona
Balog Paula
László Géza
Pallos Ioan
Rusz Iuliana
Vegh István
Sebők Dominic
Nyirő Rozalia
Kislaki Robert
Koka Stefan
Budi Agneta
Miklós Dezső
Siklodi Magdolna-Erzsébet
Ráduly Vilhelmina
Salló Maria-Magdolna
Gerczuj Éva

Căsătorii:

Stan Adrian – Sárig Mónika 

– decembrie  2021 –

Nașteri:

Fekete Ede
Petrikó Attila
Gráncsa Márkó
Koncsag Vanda
Koncsag Panna
Gergely Eduard
Szabó Mira-Hanna
Albert Ábel-Milán
Péter Viktória
Assy Joseph
Keresztes Hunor
Albert Balázs
Rusu Mária-Valéria
Simon Balázs
Czine Éva
Bodor Eszter-Réka
Bartalis Balázs
Baczoni Dorka
Ambrus Dávid
Lestyán Mátyás
Covinciuc Eduard

Becze Zétény
Balázs Bence
Erdély Csepke-Katinka
Gál Anna
Pap Milán
Márton Anett
Bánfi Krisztina
Gondoș Daniel
Urus Árpád
Cotea Zoé-Siena

Decese:

Botár Emeric
Nete Ion
Bogos Margareta
Lajos Gábor
Preda Diana
Dezső Amalia
Antalfi Elisabeta
Donea Vasile
Sofalvi-Weber Márta
Balogh Iliana
Magyari Blaziu
Mic Maria

Kovács Terezia
Botár Gizela
Gergely-Bóldizsár Árpád
Eröss Irina
Vaszi Gheorghe
Bakcsi László-Ferenc
Szatmári Francisc
Gabor Ștefan
Tamás Ileana
Ambrus Petru
Kolozsvari-Nagy Iuliana
Boțoni Petru
Kopacz Ecaterina
Anton Ștefan
Teslovan Petru
Salamon Ana
Vargancsik Gavril
Bajkó Tereza
Biró Ludovic-Petru

Căsătorii:

Ciocan Adrian-Emil – 
Dumitrache Lorena-Florina

Ifrim Vasile-Marian – 
Hălăni Ioana-Alexandra n

Nașteri:

Szabó-Mező Menyhárt-Géza
André Ede
Márton Olivér
Sándor Zoárd
Racz Márton
Nagy Anna
Cândea Milan-Gabriel
Cândea Vlad-Alexandru
Csedő Luca
Csiki Luca
Gábor Blanka
Gheorghiță Dominic
Rafain Fruzsina
Ciubucă Briana-Anastasia
Farkas Bíborka
Fűrész Lóránd
Dombi Áron-Benedek
Petres Hanna
Costache Amalia

Decese:

Karacsony Ștefan
Szigethi Irma
Váta Carol

2021 în Miercurea-Ciuc

306 nașteri
348  decese

170 căsătorii
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Au semnat contractul privind 
reconstruirea pasajului
Primarul Korodi Attila și Richard Ste-
inacher, managerul tehnic al Strabag 
SRL în data de 23 decembrie 2021 au 
semnat contractul pentru reconstrucția  
pasajului peste calea ferată.

„Ne bucurăm că un proiect strategic 
demarat a ajuns în faza de implemen-
tare”, a declarat primarul, după care a 
prezentat principalele detalii ale pro-
iectului. Reconstrucția și reconfigurarea 
pasajului peste calea ferată face parte 
din pachetul de proiecte depus în cadrul 
Programului Operațional Regional, 
care vizează reducerea emisiilor de car-
bon prin investiții bazate pe Planul de 
Mobilitate Urbană Durabilă. 

Contractul, semnat cu firma Stra-
bag SRL, câștigătoarea procedurii de 
achiziție publică, are o valoare de 33 de 

milioane de lei, iar antreprenorul are la 
dispoziție 12 luni pentru a consolida 
pilonii de susținere a podului și apoi 
pentru a construi suprastructura din 
grinzi prefabricate din beton precom-
primat. Lungimea totală a pasajului va 
fi de aproape 200 de metri, iar lățimea 
podului va crește la aproape 15 metri, 
deoarece pe ambele părți se va crea 
un trotuar și o pistă pentru bicicliști. 
Proiectul include, de asemenea, reabi-
litarea sistemului de iluminat public și 
construirea unei rețele de canalizare a 
apelor pluviale.

După cum a spus Richard Steinacher, 
nu au mai lucrat până acum în județul 
Harghita și, deși au în spate o activitate 
similară, consideră că punerea în aplica-
re acestei investiții este o provocare. n

Clădire de internat, recepţionată
Recepţia tehnică a internatului Liceu-
lui Tehnologic „Székely Károly” a fost 
finalizată, astfel rămân doar două clă-
diri din pachetul de investiţii pentru 
renovarea completă a unsprezece clădiri 
de instituţii educaţionale din Miercu-
rea-Ciuc. Noua realizare a costat peste 
4,53 milioane de lei.

Cu cofinanţarea UE, municipalitatea 
Miercurea-Ciuc a efectuat în ultimii ani 
o renovare cuprinzătoare a unsprezece 
clădiri de grădiniţe şi şcoli. Astăzi, pro-
iectul a ajuns într-o nouă etapă: clădirea 
internatului Liceului Tehnologic „Szé-
kely Károly” este a noua clădire la rând 

care a fost predată din punct de vedere 
tehnic. Au mai rămas Şcoala Gimnazială 
„József Attila” (clădirea din cartierul Tu-
dor) şi Liceul Tehnologic „Kós Károly”.

Subsolul, pereţii şi acoperişul clădirii 
cu trei etaje au fost termoizolate, con-
ductele de apă şi canalizare, reţelele de 
încălzire şi de electricitate au fost com-
plet înlocuite, pereţii au fost zugrăviţi şi 
un sistem de panouri fotovoltaice a fost 
instalat pe acoperiş.

Uniunea Europeană şi Guvernul Ro-
mâniei au contribuit cu 2,64 milioane de 
lei, în timp ce oraşul a plătit 1,88 milioane 
de lei din fonduri proprii. Executantul a 
fost societatea locală Tectum Company. n

În pragul 
proiectării 
variantei 
de ocolire

Primarul Korodi Attila și Cristian Pis-
tol, directorul general al Companiei 
Naționale de Administrare a Infras-
tructurii Rutiere (CNAIR) au semnat 
în București un protocol de colaborare, 
care prevede proiectarea variantei de 
ocolire a municipiului Miercurea-Ciuc 
și satele învecinate din Ciucul de Sus. 
Pe termen lung, varianta de 19,1 kilo-
metri va conecta zona Ciucului la vii-
toarea autostradă A8 (Ungheni–Târgu 
Mureș). Proiectarea și construcția va-
riantei de ocolire, care se va desprinde 
de drumul european 578 înainte de 
Jigodin și se va reconecta înainte de 
Racu, ar putea începe cel mai devreme 
în 2024.

„Centura semicirculară” a municipiului 
are un trecut de mai mult de un dece-
niu, dar a fost blocat de-a lungul anilor. 
În parteneriat cu Sâncrăieni, Ciceu, Si-
culeni și Racu anul trecut a fost scoasă 
din impas, iar primarul Korodi Attila și 
directorul general al Companiei Națio-
nale de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere, Cristian Pistol au semnat as-
tăzi un protocol de colaborare pentru 
proiectare (actualizarea studiului de 
fezabilitate, proiectare tehnică și elabo-
rarea documentației tehnice pentru au-
torizarea lucrărilor de construire).

Traseul va avea o lungime totală de 
19,1 km, ocolind Miercurea-Ciuc din-
spre vest, Ciceul și Siculeniul dinspre 
est, și se va reîntâlni cu drumul euro-
pean sub Racu, iar pe termen lung va fi 
o continuare a drumului expres care va 
lega reședința de județ de Gheorgheni 
și de autostrada A8. Proiectul include 
construcția a zeci de poduri, inclusiv 
trei pasaje peste cale ferată. 

Elaborarea studiului de trafic și ac-
tualizarea studiului de fezabilitate din 
2010 va dura circa doi ani, iar proiec-
tarea detaliată și construcția ar trebui 
să înceapă în 2024. În ceea ce privește 
valoarea lucrărilor, studiul anterior 
din 2010 estima costurile de proiec-
tare și construcție la 150 de milioane 
de euro.
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Hotărârile Consiliului Local
Consiliul Local al Municipiului Mier-
curea-Ciuc s-a întrunit în ședințe extra-
ordinare pe data de 5 și 16 noiembrie și 
pe data de 3 și 14 decembrie, iar în șe-
dință ordinară pe data de 26 noiembrie, 
repsectiv 23 decembrie august, apro-
bând următoarele proiecte de hotărâri:

Hotărârea nr. 322
privind aprobarea numărului de partici-
panţi la discuţii de lucru la Centrul de 
Incubare Design Terminal – Budapes-
ta, Ungaria

Hotărârea nr. 323
privind mandatarea reprezentanţilor le-
gali ai municipiului Miercurea-Ciuc în 
Adunarea Generală a SC Eco-Csík SRL, 
pentru aprobarea modificării structurii 
asociaţilor al societăţii Eco-Csík SRL

Hotărârea nr. 324
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 
6/2008 privind însuşirea Listei de inven-
tar cu bunurile care alcătuiesc domeniul 
public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu 
modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 325
privind aprobarea studiului de oportu-
nitate şi a documentaţiei de achiziţie 
în vederea achiziţionării a unui/unor 
imobil(e) situat(e) în intravilanul muni-
cipiului Miercurea-Ciuc

Hotărârea nr. 326
privind aprobarea luării în folosinţă gra-
tuită a unor suprafeţe de teren situate în 
municipiul Miercurea-Ciuc de la Parohia 
Romano-Catolică Jigodin, Parohia Ro-
mano-Catolică Şumuleu-Ciuc şi Parohia 
Romano-Catolica din Topliţa-Ciuc

Hotărârea nr. 327
privind aprobarea regulamentului pri-
vind atestarea administratorilor de con-
dominii din municipiul Miercurea-Ciuc

Hotărârea nr. 328
privind aprobarea reorganizării Statului 
de funcţii şi a Organigramei al aparatului 
de specialitate al primarului municipiului 
Miercurea-Ciuc din data de 15.12.2021

Hotărârea nr. 329
privind aprobarea închirierii unei săli 
din incinta clădirii Bisericii Reformate 

din Miercurea-Ciuc situat în municipiul 
Miercurea-Ciuc, str. Márton Áron nr. 11

Hotărârea nr. 330
privind aprobarea modificării Hotărârii 
nr. 6/2008 privind însuşirea Listei de 
inventar cu bunurile care alcătuiesc do-
meniul public al municipiului Miercu-
rea-Ciuc, cu modificările şi completările 
ulterioare

Hotărârea nr. 331
privind aprobarea modificării şi com-
pletării anexei contractului de delegare 
a gestiunii serviciului public de alimen-
tare cu energie termică Miercurea-Ciuc 
nr. 526/2013 încheiat cu Goscom SA, 
aprobat prin Hotărârea nr. 159/2013

Hotărârea nr. 332
privind aprobarea dezlipirii unor te-
renuri, situate în municipiul Miercu-
rea-Ciuc, în vederea intabulării acestora

Hotărârea nr. 333
privind aprobarea atribuirii în folosinţă 
a terenului aferent locuinţei, în favoarea 
persoanelor care au cumpărat aparta-
mente construite din fondul locativ de 
stat

Hotărârea nr. 334
privind aprobarea acceptării unor dona-
ţii oferite Municipiului Miercurea-Ciuc

Hotărârea nr. 335
privind aprobarea Regulamentului pri-
vind aprobarea criteriilor şi punctajul 
pentru repartizarea locuinţelor de ser-
viciu, locuinţelor sociale, locuinţelor de 
necesitate şi a locuinţelor aflate în fondul 
locativ al Municipiului Miercurea-Ciuc

Hotărârea nr. 336
privind modificarea art. 3. a Hotărârii 
nr. 332/2020 privind aprobarea proiec-
tului şi a cheltuielilor legate de proiectul 
„Dotarea şcolilor din Municipiul Mier-
curea-Ciuc cu echipamente de protecţie 
cu scopul prevenirii răspândirii virusu-
lui SARS-Cov-2”

Hotărârea nr. 337
privind aprobarea implementării pro-
iectului: „Prevenirea corupţiei la Pri-
măria Miercurea-Ciuc”, cod SIPOCA 
1105/MySMIS 151800

Hotărârea nr. 338
privind aprobarea schimbării destina-
ţiei imobilului situat la adresa Mier-
curea-Ciuc, B-dul Frăţiei nr. 18, aflat 
în patrimoniul privat al municipiului 
Miercurea-Ciuc

Hotărârea nr. 339
privind aprobarea participării Munici-
piului Miercurea-Ciuc la constituirea 
Asociaţiei Microregionale Leader Alcsík

Hotărârea nr. 340
privind aprobarea participării Munici-
piului Miercurea-Ciuc la constituirea 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomuni-
tară Alcsík–Kászon

Hotărârea nr. 341
privind aprobarea programelor cultura-
le şi de recreere organizate în luna de-
cembrie 2021

Hotărârea nr. 342
privind modificarea şi completarea Sta-
tutului ADI „Pro Cultura Siculi” aprobat 
prin Hotărârea nr. 61/2016 pentru apro-
barea participării Municipiului Miercu-
rea-Ciuc în calitate de membru fondator 
la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Pro Cultura Siculi”

Hotărârea nr. 343
privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale, precum şi a taxelor speciale în mu-
nicipiul Miercurea-Ciuc pe anul 2022

Hotărârea nr. 344
privind aprobarea rezilierii Contractului 
de administrare nr. 300/19.05.2015, în-
cheiat cu Ansamblul Naţional Secuiesc 
Harghita, respectiv a Contractului de ad-
ministrare nr. 53/2013 încheiat cu Teatrul 
Municipal Miercurea-Ciuc Csíki Játékszín

Hotărârea nr. 345
privind aprobarea punerii la dispoziţia 
Distribuţiei Energie Electrică Roma-
nia SA (DEER) Sucursala Harghita, a 
unor terenuri aflate în municipiul Mier-
curea-Ciuc

Hotărârea nr. 346
privind punerea la dispoziţia Delgaz 
Grid SA a unui teren aflat în municipiul 
Miercurea-Ciuc

Hotărârea nr. 347
privind aprobarea dării în administra-
re a imobilului, situat în municipiul 
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Miercurea-Ciuc, str. Müller László nr. 
2/A/21 în favoarea Ansamblului Naţi-
onal Secuiesc Harghita

Hotărârea nr. 348
privind modificarea art.1 din Hotărârea 
nr. 148/2016 privind aprobarea preţu-
lui de producere şi distribuţie a ener-
giei termice, prestator SC Goscom SA 
Miercurea-Ciuc
 
Hotărârea nr. 349
privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 
al Hotărârii nr. 101/2019 privind înfiinţa-
rea Poliţiei Locale a Municipiului Miercu-
rea-Ciuc, începând cu data de 01.12.2021

Hotărârea nr. 350
privind aprobarea achiziţionării imo-
bilului, situat în municipiul Miercu-
rea-Ciuc, str. Zorilor nr. 34 de la pro-
prietarul tabular SC Brico Praktic SRL 
Odorheiu Secuiesc

Hotărârea nr. 351
privind modificarea Hotărârii nr. 
113/2021 privind aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli al municipiului 
Miercurea-Ciuc pe anul 2021 şi esti-
mări pentru anii 2022–2024 cu modi-
ficările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 352
privind înfiinţarea Serviciului voluntar 
pentru situaţii de urgenţă al Municipiu-
lui Miercurea-Ciuc

Hotărârea nr. 353
privind aprobarea înfiinţării de către 
Municipiului Miercurea-Ciuc a societă-
ţii Csíki Sport és Rekreatív SRL Mier-
curea-Ciuc

Hotărârea nr. 354
privind modificarea Art. 1. a Hotărârii 
nr. 332/2018 privind aprobarea Docu-
mentaţiei de avizare a lucrărilor de in-
tervenţie pentru investiţia: „Reabilitarea 
grădiniţei Micimackó” în municipiul 
Miercurea-Ciuc, cu modificările şi com-
pletările ulterioare

Hotărârea nr. 355
privind aprobarea împuternicirii unei 
persoane care să încheie şi să semneze 
pentru şi în numele Municipiului Mier-
curea-Ciuc contractul de vânzare-cum-
părare în faţa notarului public aferent 
achiziţionării imobilului, situat în muni-
cipiul Miercurea-Ciuc, str. Zorilor nr. 34

Hotărârea nr. 356
proiect de notificare a Schemei de aju-
tor de stat pentru susţinerea cluburilor 
sportive din Miercurea-Ciuc în contex-
tul actualei epidemii de COVID-19

Hotărârea nr. 357
privind aprobarea lansării apelului de 
proiecte in cadrul Schemei de ajutor de 
stat pentru susţinerea cluburilor sporti-
ve din Miercurea-Ciuc în contextul ac-
tualei epidemii de COVID-19

Hotărârea nr. 358
privind aprobarea prelungirii mandatului 
Consiliului de Administraţie Goscom SA

Hotărârea nr. 359
privind declanşarea procedurii de selec-
ţie a candidaţilor la funcţia de membru 
în Consiliul de Administraţie la Socie-
tatea Goscom SA

Hotărârea nr. 360
privind aprobarea participării Muni-
cipiului Miercurea-Ciuc la Programul 
privind creșterea eficienței energetice 
a infrastructurii de iluminat public cu 
proiectul „Creșterea eficienței energeti-
ce a infrastructurii de iluminat public a 
Municipiului Miercurea-Ciuc”

Hotărârea nr. 361
privind demararea procedurii de numi-
re a unui administrator unic nou pentru 
societatea Csíki Trans SRL

Hotărârea nr. 362
privind aprobarea prelungirii termenu-
lui unor contracte având ca obiect locu-
inţele construite de către ANL

Hotărârea nr. 363
privind aprobarea atribuirii în folo-
sinţă a terenului aferent locuinţei, în 
favoarea persoanelor care au cumpărat 
apartamente construite din fondul lo-
cativ de stat

Hotărârea nr. 364
privind acceptarea unor donaţii oferite 
Municipiului Miercurea-Ciuc 

Hotărârea nr. 365
privind aprobarea dării în adminis-
trare a imobilului situat în municipiul 
Miercurea-Ciuc, str. Revoluției din 
Decembrie nr. 38/29 în favoarea Tea-
trului Municipal Miercurea-Ciuc „Csíki  
Játék szín”

Hotărârea nr. 366
privind aprobarea dării în administrare a 
suprafeţei de 21,5 mp, din terenul situat în 
municipiul Miercurea-Ciuc, str. Eroilor, în 
favoarea Penitenciarului Miercurea-Ciuc

Hotărârea nr. 367
privind aprobarea atribuirii dreptului 
de proprietate a suprafeței de 576 mp 

Hotărârea nr. 368
privind aprobarea numărului asistenți-
lor personali ai persoanelor cu handicap 
grav și a  numărului de indemnizații lu-
nare cuvenite persoanelor cu handicap 
grav, sau prin reprezentantul legal ai 
acestora pentru anul 2022

Hotărârea nr. 369
privind aprobarea planului de acţiuni şi 
lucrări de interes local pentru anul 2022, 
pentru persoanele apte de muncă bene-
ficiare de ajutor social conform Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 370
privind stabilirea ordinii de prioritate 
pentru repartizarea locuinţelor de necesi-
tate situate în Centrul Social din munici-
piul Miercurea-Ciuc, aleea Copiilor nr. 9

Hotărârea nr. 371
privind transferarea zilelor de concediu 
neefectuate din anul curent pentru pri-
mar și viceprimari în anul 2022

Hotărârea nr. 372
privind aprobarea constituirii Consiliu-
lui Consultativ Economic al municipiu-
lui Miercurea-Ciuc și a Regulamentului 
de Organizare și Funcționare al acestuia

Hotărârea nr. 373
privind aprobarea unor măsuri pentru 
implementarea procesului de bugetare 
participativă, respectiv aprobarea regu-
lamentului pentru bugetarea participa-
tivă în Municipiul Miercurea-Ciuc, în-
cepând de anul 2022

Hotărârea nr. 374
privind aprobarea prelungirii termenu-
lui de locațiune a unor contracte

Hotărârea nr. 375
privind aprobarea achitării cotizaţiei 
pentru anii 2019, 2020 și 2021 către 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunita-
ră S.I.M.D. Harghita 
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Mesajul lunii
Ne reînnoim – alăturați-ne!

În urma nevoilor și feedback-ului publicului, 
Primăria Miercurea-Ciuc a început 
anul nou cu o nouă identitatea vizuală. 
Elementele identității vizuale proaspete vor 
fi preluate și în publicația noastră lunară. 
Ediția din februarie va reprezenta serviciul 
public deja în color, pe 16 pagini și într-o 
formă și conținut tipic revistelor.
Trebuie să ținem cont de faptul că 
majoritatea concitadinilor află deja despre 
cele mai importante informații legate 
de instituția noastră prin intermediul 
canalelor online sau al presei.
Prin urmare, îi rugăm pe cititorii noștri 
care doresc să primească în continuare 
publicația noastră în cutiile poștale să 
trimită numele și adresa poștală la adresa 
de e-mail: press@szereda.ro sau să sune 
la numărul de telefon 0266–315120 / 
134 (interior). În caz contrar, veți putea 
obține revista de la instituții culturale, 
școli și cafenele. Vă mulțumim pentru 
interesul dumneavoastră! n
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Hotărârea nr. 376
privind aprobarea suplimentării și achită-
rii cotizaţiei pe anul 2021 către Asociaţia 
de Dezvoltare Microregională ALCSÍK

Hotărârea nr. 377
privind modificarea Hotărârii nr. 
113/2021 privind aprobarea bugetului 
de venituri și cheltuieli al municipiului 
Miercurea-Ciuc pe anul 2021 și esti-
mări pentru anii 2022–2024 cu modi-
ficările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 378
privind modificarea art. 1 din Hotărârii 
215/2021 privind aprobarea Documen-
tației de avizare a lucrărilor de intervenții 
pentru investiția: „Reparații capitale la 
coșurile de fum aferente CT Stadion”, cu 
modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 379
privind aprobarea Hotărârii nr. 6/2008 
privind însușirea listei de inventar cu 

bunurile care alcătuiesc domeniul pu-
blic al municipiului Miercurea-Ciuc, cu 
modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 380
privind aprobarea mandatării reprezen-
tantului UAT Miercurea-Ciuc să voteze 
în Adunarea Generală a Asociaţiei Inter-
comunitare de Dezvoltare Microregională 
„Alcsík” privind modificarea tarifelor pen-
tru curățarea și transportul zăpezii de pe 
căile publice și menținerea în funcțiune a 
acestora pe timp de polei sau îngheț

Hotărârea nr. 381
privind mandatarea reprezentantului 
UAT Miercurea-Ciuc să voteze în adu-
narea Generală a Asociaţiei Intercomu-
nitare de Dezvoltare Microregională 
„Alcsík” privind modificarea tarifelor 
pentru salubrizarea stradală, activitatea 
de măturat, spălat, stropit și întreține-
rea căilor publice în municipiul Miercu-
rea-Ciuc

Hotărârea nr. 382
privind aprobarea mandatării reprezen-
tantului UAT Miercurea-Ciuc să vote-
ze în Adunarea Generală a Asociaţiei 
Intercomunitare de Dezvoltare Micro-
regională „Alcsík” privind modificarea 
tarifelor pentru activitatea de colectare 
separată și transport separat al deșeu-
rilor menajere în municipiul Miercu-
rea-Ciuc

Hotărârea nr. 383
privind aprobarea modificării Statului 
de funcţii al aparatului de specialitate 
al primarului municipiului Miercu-
rea-Ciuc aprobată prin Hotărârea nr. 
328/2021

Hotărârea nr. 384 
privind aprobarea completării art. 74 din 
Anexa nr. 3 al Hotărârii nr. 101/2019 
privind înființarea Poliției Locale a Mu-
nicipiului Miercurea-Ciuc, începând cu 
data de 01 ianuarie 2022 n


