
Am dat startul 
bugetării 
participative

Municipalitatea a alocat 500 de mii 
de lei pentru realizarea ideilor locui-
toriilor din Miercurea-Ciuc.

Situația dificilă 
a mașinilor 
fără stăpân

Dificultățile de parcare deja exis-
tente sunt agravate de numărul 
mare de mașini abandonate.
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3 Lucrările în curs continuă, 
iar în fundal se conturează noi planuri

Orașul nostru se poate 
mândri cu multe valori din 
prezent, trecut și viitor. Su-
fletul orașului este modelat 
de locuitorii săi, de faptele 
și operele lor, de valorile pe 
care le-au creat și lăsat în 
urma lor. Simțim că este de 
datoria noastră și, de aceea, 
îndrăznim să luăm inițiativa 
de a prezenta valorile create 
și de a arăta, fără a avea pre-
tenția de a fi exhaustivi, pe 
cei cu care Miercurea-Ciuc 
se mândrește pe bună 
dreptate. 

PUBLICAȚIA LUNARĂ A PRIMĂRIEI MIERCUREA-CIUC | ANUL XXV 2/2022

54
Premiatul 
Pro Urbe al 
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Mulțumiri sportivilor 
din Miercurea-Ciuc!
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Primăria Miercurea-Ciuc face efortu-
ri pentru a muta cât mai multe dintre 
serviciile sale în spațiul online. În rubrica 
noastră Digi-Ciuc, prezentăm lunar un 
proces de administrație digitală. Este un 
pic mai greu de făcut asta prin interme-
diul unei publicații, dar încercăm, pentru 
că o parte din atracția acestei rubrici se 
adresează celor care sunt obișnuiți cu 
serviciile pe suport de hârtie, dar sunt 
deschiși la administrația virtuală. Apara-
tele în mână și haideți să începem!

Plătiți impozitele într-o clipită

Primele trei luni ale anului se caracterizează, de 
obicei, prin cozi lungi la casieria orașului nostru. 
Taxele și impozitele pot fi achitate cu reducere 
până la 31 martie: persoanele fizice primesc o 
bonificație de 10% achitând integral impozitul pe 
clădiri, teren și mijloace de transport pe întreg 
anul, iar persoanele juridice au o reducere de 
10% în cazul achitării integral al impozitului pe 
clădiri. Creșterea numărului de contribuabili a 
pus o presiune considerabilă asupra relației cu 
clienții a casieriei, dar ne bucurăm să vedem 
că din ce în ce mai mulți oameni profită de 
oportunitatea de a-și plăti taxele locale online. 
Iată un mic ajutor pentru cei care vor să evite 
coada, dar nu s-au înregistrat încă pe platforma 
Ghiseul.ro.
Platforma online www.ghiseul.ro este folosită 
în principal pentru plata taxelor și impozitelor 
locale, dar și pentru plata diferitelor taxe și 
amenzi. Cel mai simplu mod de a plăti taxele 
locale este să vă creați un cont de utilizator cu 
un card de credit, dar puteți plăti și fără a vă 
înregistra - această ultimă opțiune este deose-
bit de utilă atunci când plătiți taxele altcuiva. În 
această secțiune, vă vom arăta cum să plătiți 
prin înregistrare.
Haideți să parcurgem pașii!

PASUL 1
Înregistrați-vă. Puteți crea un cont nou introdu-
când CNP-ul, detaliile cardului bancar pe care 
doriți să îl utilizați și adresa de e-mail.

PASUL 2
După ce introduceți numele de utilizator și paro-
la, vă conectați la platformă.

PASUL 3
În partea de sus a paginii, veți vedea datele dvs. 
personale, iar programul va afișa taxele locale 
defalcate pe tipuri de taxe.

PASUL 4
Dacă doriți să plătiți întreaga sumă, faceți clic 
pe butonul Plătește; dacă doriți să plătiți doar o 
sumă parțială, puteți schimba cifrele din câmpul 
editabil cu suma dorită.

PASUL 5
Bifați casuța pentru a accepta Termenii și condi-
țiile de utilizare ale site-ului. 

PASUL 6
După ce introduceți datele necesare ale cardului 
bancar, plătiți taxele locale.

Puteți vizualiza deasemenea istoricul tranzacții-
lor în bara de meniu de sus.

Vă rugăm să rețineți că, dacă anumite tipuri de 
impozite nu sunt afișate pe ghiseul.ro, cel mai 
frecvent motiv este că codul numeric personal 
al Dvs. figurează  de mai multe ori în sistem – de 
exemplu, proprietate comună cu soțul/soția 
și proprietate unică. În acest caz, vă rugăm să 
sunați la numărul de telefon 0266 315120 / 125 
sau 137 interior, iar colegii noștri vă vor ajuta să 
clarificați situația.

→ Vă mulțumim că ați ales plata rapidă a impozi-
telor online în loc să așteptați la coadă! 

Digi-Ciuc

#ILUMINATUL PUBLIC 
De ce unele părți ale orașului sunt 
mai întunecate decât altele? 

Știm că există o mulțime de defecte, dar 
compania specializată, care este responsa-
bilă și de întreținere, încearcă să remedieze 
defecțiunile cât mai repede posibil și încer-
căm să înlocuim sistemele vechi cu unele 
noi. Rețeaua de iluminat public a orașului 
nostru are în prezent 3 275 de corpuri de 
iluminat și este modernizată în mod con-
stant. În ultimele săptămâni, de exemplu, 
am iluminat mai intens trotuarele de pe 
strada Kossuth Lajos prin instalarea de noi 
corpuri de iluminat. În acest an vom instala 
cel puțin cincizeci de corpuri de iluminat 
noi – achiziționate în 2021 – în peste zece 
locații. Pe lângă fondurile proprii ale orașului, 
atragem și fonduri nerambursabile pentru 
a îmbunătăți iluminatul din oraș și pentru a-l 
face mai eficient din punct de vedere ener-
getic, astfel încât, în viitorul apropiat, vom 
înlocui restul de 2 456 de becuri cu consum 
ridicat cu becuri LED.

#DESZĂPEZIRE
Ne-a surprins ninsoarea și în acest an?

Nu. Pentru Eco-Csík SRL, compania res-
ponsabilă cu deszăpezire și pentru Primăria 
Miercurea-Ciuc, iarna „a început” pe 15 
noiembrie. Aceasta este data de la care, 
conform contractului, furnizorul de servicii 
trebuie să fie complet pregătit. În caz de 
ninsoare, deszăpezirea se efectuează con-
form unui program fix: se acordă prioritate 
drumurilor în pantă, sensurilor giratorii și 
străzilor din centrul orașului, iar apoi străzilor 
din marginile orașului. Prima intervenție se 
realizează înainte de căderea zăpezii: împrăș-
tierea materialelor  antiderapante, urmată de 
pluguitul zăpezii. 
Locuitorii sunt rugați să fie partenerii noștri 
în curățarea trotuarelor din fața proprietăților 
lor. Doar printr-un efort comun putem face 
ca traficul pe drumuri și trotuare să fie sigur.

#STEMA ȘI SIGLA 
De ce a trebuit să fie înlocuită 
stema orașului?

Este important să se facă distincția între 
stema orașului și logo-ul primăriei. Stema 
a fost concepută de un expert în heraldică 
pe baza unor criterii profesionale vechi de 
secole și a fost recent aprobată de Guvern. 
Stema orașului se regăsește în mod delibe-
rat în noul logo al Primăriei Miercurea-Ciuc. 
Stema reprezintă municipiul, în timp ce sigla 
este destinată exclusiv Primăriei. Cele două 
simboluri sunt în armonie și se completează 
reciproc, dar nu se exclud.

Q&A
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Ca și în anul precedent, investițiile și dez-
voltările vor fi o prioritate pentru bugetul 
orașului în 2022. Primăria a alocat 160 de 
milioane de lei pentru acest capitol. Aproape 
jumătate din această sumă va fi utilizată 
pentru a finaliza sau a continua investițiile care 
sunt deja în curs de desfășurare (chiar și la 
nivelul achizițiilor publice). Următoarea tranșă 
majoră va fi destinată continuării lucrărilor 
care se află încă în stadiul de studiu de feza-
bilitate, dar au fost alocate sume semnifica-
tive și pentru achiziționarea de echipamente 
și pentru pregătirea planurilor care să susțină 
lista de investiții pentru anii următori.  

C el mai spectaculos, dar și cel mai provo-
cator proiect din 2022 va fi reconstrucția 
și reconfigurarea pasajului peste calea 

ferată, unul dintre cele mai importante elemente ale 
dezvoltării municipiului, finanțat de UE. De aseme-
nea, ca parte a Planului de mobilitate urbană, va 
continua procesul de achiziție pentru construcția 
stației de autobuz, precum și pentru achiziționarea 
unor autobuze cu gaz comprimat. Municipalitatea a 
alocat în acest an peste 30 de milioane de lei pentru 
aceste trei elemente, dar cea mai mare parte va fi 
acoperită de UE și din fonduri guvernamentale. 

De asemenea, se pot aștepta progrese semni-
ficative în cazul a două proiecte majore susținute de 
Programul Național de Dezvoltare Locală, construc-
ția sălii de sport a Liceului de Artă „Nagy István” și a 
Școlii Gimnaziale „Petőfi Sándor”, dar acestea nu vor 
fi finalizate decât anul viitor. Transformarea terenului 
de lângă ștrandul din Băile Miercurea-Ciuc în parc 
de agrement va deveni, de asemenea, o realitate 
în acest an, cu condiția ca actuala procedură de 
achiziție publică să fie finalizată. Izolarea termică a 
blocurilor de locuit și a clădirilor publice (școli) va 
continua și, în mai multe cazuri, va fi finalizată. 

În ultimul an, au început multe pregătiri pentru 
investiții. Aproape treizeci de studii de fezabilitate 
sau documentație de intervenție au fost contrac-
tate sau preluate și așteaptă să fie continuate, prin 
proiectarea tehnică și achiziția lucrărilor. Fără a dori 
să fim exhaustivi, putem menționa construcția 
rețelei de canalizare din Ciba, terenul de joacă de pe 
aleea Avântului, izolarea termică a noilor blocuri de 
locuințe, mai multe planuri de urbanism zonale, re-
novarea zonei rezidențiale din strada Pictor Nagy Ist-
ván, modernizarea drumurilor din Ciba și Szécseny, 
recontruirea intersecției dintre străzile Szék și Kájoni 
János și a altor câteva străzi pietruite. Acestea din 
urmă, precum și modernizarea podurilor mici de pe 
străzile Harom, Kútpatak, Mesteacăn și Malom, sunt 
finanțate de municipalitate cu fonduri furnizate de 
programul Anghel Saligny. De asemenea, sunt în 

curs de pregătire studii și planuri pentru transforma-
rea clădirii din strada Szék nr. 123 în creșă, amenajarea 
centrului de criză, transformarea centralei termice de 
pe strada Inimii și renovarea clădirii Vigadó.

Mai multe lucrări de izolare termică, parcarea 
din Piața Gál Sándor și renovarea străzilor Hargita și 
Kossuth Lajos, care fac parte din proiectul de mobi-
litate, vor face un pas înainte de la nivelul planurilor. 

În același timp, în acest an se pregătește și 
terenul pentru noi investiții care vor sta la baza 
listelor de investiții pentru anii următori. Se pre-
gătesc planuri și studii pentru renovarea Teatrului 
municipal „Csíki Játékszín”, implementarea stații-
lor de încărcare electrică, construirea de sisteme 
fotovoltaice pentru clădirile publice și sistem de 
parcare digitală, renovarea rețelei de apă pluvială 
pe strada Brașov, bulevardul Timișoarei, străzile 
Zöld Péter și Szász Endre, construirea de sensuri 
giratorii pe strada Brașov, etc.

În ceea ce privește achizițiile de echipamente, 
au fost alocate fonduri pentru extinderea rețelei 
de camere video publice, achiziționarea unui 
sistem GIS (sistem local de geoinformare pentru 
colectarea, stocarea, gestionarea și analiza 
datelor referitoare la o anumită locație și pentru 
afișarea informațiilor obținute) și a altor programe 
informatice, containere pentru centrul de criză și 
pentru așezările de romi, extinderea sistemului IT 
și echipamente pentru locurile de joacă.

Nouă pe dinăuntru 
și pe dinafară, 
dar cu esență veche

U n nou capitol începe în viața revistei noastre lunare, al treilea din 
istoria ei. Primul număr a fost publicat în martie 1994, în era pri-
marului Csedő Csaba, datorită muncii entuziaste și voluntare a lui 

Székedi Ferenc, Szekeres Adorján și Székely Dénes. Doi ani mai târziu, a fost 
lansată versiunea în limba română a ziarului „Csíkszereda”: „Miercurea Ciuc”.  

„Botezatorul” ziarului este Székedi Ferenc, care a editat ziarul cu 
mici întreruperi până în 2004. Apoi, Ady András a preluat conducerea, 
iar în 2009 (în cadrul unei cooperări de lungă durată cu Tipografia Gu-
tenberg) a fost creată noua imagine, care a fost folosită până în ianuarie 
2022 –  a doua eră a publicației.   

Cea de-a treia începe cu acest număr, pe care îl țineți acum în mâini. 
În plus, un ziar săptămânal din 1903, numit tot „Csíkszereda”, este dis-

ponibil în arhiva digitală a Bibliotecii Națională „Széchenyi” din Budapesta. 
Nu ne putem considera succesorul legal al acestui ziar, dar îl recomandăm 
ca pe o delicatesă istorică locală. În primul său număr, autorul editorialului 

scrie: „Nu am inclus politica în programul nostru [...], pentru că limitarea ei la 
relațiile locale va duce în cele din urmă la personalism, ostilitate și ură”.

Au trecut aproape 120 de ani de când au fost scrise aceste rânduri. 
Până în zilele noastre Miercurea-Ciuc a devenit un oraș complet diferit 
față de ceea ce a fost în trecut, dar fiind unul dintre principalele bastioane 
ale comunității secuiești, păstrează cu vocație patrimoniul său istoric.

Prezentul nostru va deveni în viitor parte a acestui patrimoniu istoric. 
Publicația noastră este cea mai fidelă „memorialistă” a ultimelor decenii, 
căci în rubrica noastră „Cronică” lună de lună, puteți citi concis și succint 
despre principalele evenimente din oraș. De aceea, este important 
pentru noi ca noua imagine, noile subiecte și noul format de distribuție 
să fie în slujba cititorului, dar fără a pierde din vedere serviciul public.  

Nu includem nici noi politizarea în programul nostru, concentrăm 
în continuare pe oamenii din Miercurea-Ciuc: pe informarea lor, și nu 
numai. Evitând caracterul rigid de monitor oficial, vom publica materiale 
mai distractive, educaționale și informative, precum și pe conținuturi 
interesante plini de fotografii, infografici.

Dorim să subliniem faptul că, începând cu luna martie, publicația 
„Miercurea-Ciuc” va fi disponibilă doar pentru cei care și-au exprimat 
dorința de a o primi. Aceștia o pot solicita prin poștă sau prin e-mail 
la adresa press@szereda.ro sau la numărul de telefon 0266 315 120/134.

Rămâneți cu noi și în era nouă! Vă mulțumim pentru interesul dum-
neavoastră!

Mesajul lunii

Lucrările în curs continuă, 
iar în fundal se conturează noi planuri 
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Primăria Miercurea-Ciuc a premiat prima 
oară sportivii, echipele sportive și ant-
renorii din oraș care au obținut rezultate 
deosebite în ultimul an. Premiații au fost 
aleși de către un curatoriu sportiv for-
mat din 13 membri, alcătuit din sportivi, 
antrenori, jurnaliști sportivi și reprezentanți 
ai consiliului local implicați în sport. Pe 
lângă acesta au fost acordate și premii ale 
publicului, pa baza unui vot public de pe 
paginile de Facebook ale Primăriei.

Î n seara zilei de 28 ianuarie cei mai buni 
sportivi ai orașului s-au adunat în sala festi-
vă a Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc. 

Premiile „Sportivul Anului” au fost înmânate 
sportivilor, echipelor și antrenorilor din Miercu-
rea-Ciuc care au obținut rezultate remarcabile în 
anul 2021.

Conform clasamentului curatoriului 
sportiv, la categoria adulți au fost premiați 
următorii:

Sportiva anului: 1. Szász Kincső, squash 
(Transylvanian Tennis & Squash Club), 2. Ferencz 
Katalin, sărituri peste obstacole (Kavalliera SK), 3. 
Koter Adél, triatlon (Hargita Triatlon Klub).  

Sportivul anului: 1. Novák Károly Eduárd (paraci-
clism, Novák Team), 2. Adrian Teslovan–Cseh Vajk 
Imre (raliu), 3. Reisz Zoltán (snowboard, Ride More). 

Echipa anului: 1. Sportclub Miercurea-Ciuc, ho-
chei masculin, 2. FK Csíkszereda, fotbal masculin, 3. 
Imperial Wet Miercurea-Ciuc, futsal masculin. 

Cel mai bun sportiv cu dizabilități al anului: 
Tămârjan Róbert, paratriatlon (Poli Cluj-Napoca).

Antrenorul anului: 1. Albu Botond (judo, 
CSM Miercurea-Ciuc), 2. Szász László (squash, 
Transylvanian Tennis & Squash Club), 3. Tófalvi 
Éva (biatlon, CSM Miercurea-Ciuc).

Antrenor de echipă al anului: 1. Jason Mor-
gan–Hozó Levente (hochei, Sportclub Miercu-
rea-Ciuc), 2. Valentin Suciu (fotbal, FK Csíksze-
reda), 3. Cosmin Gherman (futsal, Imperial Wet). 

La categoria juniori premiații au fost:

Sportiva anului: 1. Márton Enikő biatlonistă 
(CSS Miercurea-Ciuc), 2. Erőss Hanna, 3. Balog 

Henrietta – amândouă triatloniste (CSS Miercu-
rea-Ciuc). 

Sportivul anului: 1. Erőss Koppány, motocros 
(CS Otopeni), 2. Radvánszki Szilárd, judo (CSS 
Miercurea-Ciuc), 3. Dombi Patrik, taekwando 
(Titani Ciuc).

Echipa anului: 1. FK Csíkszereda U19, fotbal, 2. 
Clubul Sportiv Școlar Miercurea-Ciuc U18, hochei, 
3. CSS Miercurea-Ciuc tineret, handbal feminin. 

Antrenorul anului, sporturi individuale: 1. 
Márton Szilárd – biatlon, 2. Trandafir Norbert – 
triatlon, înot, 3. Péter Zsombor – schi alpin. 

Antrenorul anului, sporturi de echipă: 
1. Demény Norbert (fotbal, FK Csíkszereda), 
2. Tódor Krisztián–Gál Sándor (hochei, CSS 
Miercurea-Ciuc), 3. Koncsag Kinga (hochei, CSS 
Miercurea-Ciuc).

Totodată, curatoriul l-a acordat premiu spe-
cial domnului Biró Sándor, mare maestru la șah, 
campion mondial veteran.

Premiul publicului a fost câștigat de echipa 
de hochei Sportclub Miercurea-Ciuc și Erőss 
Koppány (motocross). 

Felicitări sportivilor municipiului!

Mulțumiri sportivilor din Miercurea-Ciuc!

C onstruirea casei de pe strada Petőfi Sándor nr. 7 s-a început în 
1885 de către Fejér Antal și soția sa Száva Margit. Inițial, casa 
familiei era formată dintr-o cameră, o bucătărie și șase camere, 

dar a fost extinsă în 1912, odată cu creșterea familiei. Era una dintre puți-
nele case din Miercurea-Ciuc care avea baie.
În timp, încăperile casei orientate spre stradă au fost transformate în ma-
gazine. În clădirea funcționa pe vremuri ceasornicărie, atelier de înrămat 
tablouri, magazin de textile, coafor, iar în curte era un atelier de tâmplărie.
Fostul proprietar al casei a fost Fejér Antal, o persoană proeminentă în 
istoria orașului nostru. Pe ușa biroului său de avocatură, un panou cu 
inscripția „Nu mai mințiți!” îi întâmpina pe clienți.
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M unicipalitatea a alocat 500 de 
mii de lei pentru realizarea ideilor 
locuitoriilor din Miercurea-Ciuc. 

Bugetarea participativă este o nouă inițiativă 
prin care, începând cu 1 februarie, oricine își 
poate prezenta ideile cu privire la ceea ce 
ar dori să schimbe sau să îmbunătățească în 
cartierul său sau chiar în întregul oraș.

În 2022, Primăria Miercurea-Ciuc alocă 
500.000 de lei pentru proiecte de bugeta-
re participativă. Pot participa la procesul de 
bugetare participativă cetățenii care locuiesc, 
muncesc sau studiază în Miercurea-Ciuc și au 
împlinit vârsta de cel puțin 18 ani. Ideile pot veni 
de la cetățenii orașului (în mod individual), dar 
și de la ONG-uri, cluburi sportive și societăți 
comerciale cu sediul social în municipiul Mier-
curea-Ciuc.

Proiectele propuse trebuie să se 
încadreze într-unul din următoa-
rele șase domenii:

 � alei, trotuare și zone pietonale;
 � mobilitate, accesibilitate și siguranța 

circulației;
 � spații verzi și locuri de joacă;
 � amenajare spații publice (mobilier 

urban, iluminat public etc.);
 � infrastructură educațională, culturală și 

sportivă;
 � orașul digital.

Este important ca propunerile de 
proiecte depuse – care sunt clar delimitate 
spațial și nu sunt prea vagi – să corespun-
dă unui obiectiv de interes general și să fie 
sau să poată fi asimilate unei investiții aflate 

pe teritoriul administrativ al municipiului 
Miercurea-Ciuc și care vizează un spațiu 
public. Propunerile nu pot intra  în aria altor 
programe de finanțare ale Primăriei Munici-
piului Miercurea-Ciuc, cum sunt finanțările 
destinate ONG-urilor, structurilor sportive 
etc. și nu trebuie să fie incompatibile cu alte 
planuri sau proiecte ale municipalității aflate 
în derulare. Ideile prezentate de cetățenii din 
Miercurea-Ciuc nu pot să aibă un caracter 
comercial, publicitar, respectiv politic sau 
naționalist. Un factor de excludere poate fi 
faptul că proiectul propus – odată imple-
mentat – va genera costuri de funcționare 
importante (de exemplu, întreținere, plata 
unor drepturi de autor etc.).  

Propunerile de proiecte pot fi trimise prin 
intermediul linkului publicat pe pagina de 
Facebook Primăria Miercurea-Ciuc. Locuito-
rii care nu au acces la internet își pot depu-
ne ideile în fiecare zi lucrătoare, între orele 
13.00-16.00 la biroul nr. 132 al Primăriei, cu 
sprijinul colegilor noștri.

Valoarea estimată pentru un proiect pro-
pus trebuie să se încadreze în suma maximă 
de 100.000,00 lei inclusiv TVA.

Calendarul bugetării participative 
este următorul:

 � 1–28 februarie 2022 – depunere pro-
iecte

 � 1–31 martie 2022 – analiză proiecte
 � 1–30 aprilie 2022 – prima etapă de vot
 � 2–6 mai 2022 – validare vot I.
 � 9– 20 mai – a doua etapă de vot
 � 23–31 mai 2022 – validare vot II.
 � 1 iunie 2022 – afișare rezultate finale

Premiatul 
Pro Urbe al lunii

Orașul nostru se poate mândri cu multe valori 
din prezent, trecut și viitor. Sufletul orașului este 
modelat de locuitorii săi, de faptele și operele lor, 
de valorile pe care le-au creat și lăsat în urma lor. 
Simțim că este de datoria noastră și, de aceea, 
îndrăznim să luăm inițiativa de a prezenta valorile 
create și de a arăta, fără a avea pretenția de a fi 
exhaustivi, pe cei cu care Miercurea-Ciuc se mân-
drește pe bună dreptate. 

Pálffy Árpád, 
ceramist, sculptor

Născut la Hodja în data de 1 februarie 1931, Pálffy 
Árpád după terminarea școlii primare și a liceului și-a 
început cariera ca decorator în departamentul de 
ceramică la Cooperativa Oltul din Miercurea-Ciuc 
în anul 1960 după eșecuri repetate de a intra în 
anii 1950 la Institutul de Arte Plastice din Cluj, din 
cauza originii sale din familie de chiaburi. Din 1963 a 
reorganizat secția de ceramică neagră din Dănești, 
a eliberat produsele lor de kitsch și le-a orientat 
spre noi forme și ornamentație izvorite din tradiția 
multiseculară ale olăritului. Atât produsele de serie, 
proiectate de el, cât și creațiile sale individuale au 
fost prezentate la diferite expoziții din București, dar 
vazele de dimensiuni mari ale lui au ajuns și la New 
York. Prima dintre cele șapte expoziții personale ale 
sale, a fost vizitat și de pictorul Nagy Imre, care a do-
rit să cumpere figurile feminine dansatoare alcătuite 
de artist.

Printre lucrările sale se numără: ceramică deco-
rativă și sculpturi ceramice de inspirație folclorică, 
într-un stil unic, ceramică smălțuită, sculpturi în 
lemn, plăci din ceramică și bronz, reliefuri și alte lu-
crări de artă decorativă. În anii 1966–1967 a compus 
împreună cu pictorii Gaál András și Márton Árpád 
mozaicul de ceramică di 12*2 metri, numit Cantata 
Profana, în sala de 

În 2007, a donat 125 dintre lucrările sale Muzeu-
lui Secuiesc din Ciuc.

În 2020, Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc 
i-a acordat Premiul Pro Urbe, ca recunoaștere a 
creației sale exemplare de valoare și a activităților 
comunitare. 

Prin creațiile sale dintre hotarele concretului și 
abstactului, caracterizate printr-un expresionism in-
tens și contructivism disciplinat, rămâne o inividula-
litate aparte în peisajul artistic.

 /Sursa: Pálffy Árpád – album artistic, red.: 
Székedi Ferenc, 2020, Editura Csíkszereda, foto: 
László Róbert/

Am dat startul 
bugetării participative
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Noutățile 
sezonului de iarnă

În ceea ce privește experiențele comunitare, 
iarna aceasta a adus o serie de surprize la Mi-
ercurea-Ciuc. În primul rând la începutul lunii 
decembrie a anului trecut, pe Piața Libertății 
a fost construit pentru prima dată un patinoar 
în aer liber. Pe 5 februarie datorită eforturilor 
depuse de Sport Club Miercurea-Ciuc a fost 
organizat din nou, după 15 ani, un concurs de 
patinaj de viteză pe pista din spatele Pati-
noarului „Vákár Lajos”, iar în ziua următoare, 
pasionații sporturilor de iarnă au sărbătorit 
Ziua Mondială a Zăpezii pe pârtia de schi din 
Șumuleu. Am adunat aceste experiențe într-
un montaj foto.

FOTO: KELEMEN KINGA, MIHÁLY LÁSZLÓ, MIKLÓS CSONGOR

Focus
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Consiliul Local al Municipiului 
Miercurea-Ciuc s-a întrunit în ședință 
extraordinară pe data de 11 ianuarie, 
iar în ședință ordinară pe data de 28 
ianuarie. Hotărârile din ianuarie sunt 
următoarele:

 � Hotărârea nr. 1
privind aprobarea utilizării excedentului din anii pre-
cedenți al Municipiului Miercurea-Ciuc în anul 2022

 � Hotărârea nr. 2
privind desemnarea domnului Demény Attila ca 
administrator provizoriu al societății Csíki Trans 
SRL Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 3
privind alegerea președintelui de ședință al 
Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc, 
pentru lunile februarie, martie, aprilie 2022, 
respectiv locțiitorului acestuia

 � Hotărârea nr. 4
privind aprobarea atribuirii în folosință a terenului 
aferent locuinței, în favoarea persoanelor care 
au cumpărat apartamente construite din fondul 
locativ de stat

 � Hotărârea nr. 5
privind aprobarea dării în administrare a imobi-
lului, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, B-dul 
Timișoarei nr. 33/6, în favoarea Csíki Trans S.R.L

 � Hotărârea nr. 6
privind aprobarea alipirii unor terenuri, situate în 
municipiul Miercurea-Ciuc, strada Patinoarului nr. 
15, în vederea intabulării acestora

 � Hotărârea nr. 7
privind aprobarea Regulamentului de organi-
zare și desfășurare a licitațiilor publice pentru 
închirierea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate 
în proprietatea publică și privată a Municipiului 
Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 8
privind aprobarea închirierii prin licitație a unui 
spațiu excedentar disponibil din cadrul unități-
lor de învățământ preuniversitare de stat, care 
dețin în administrare bunuri imobile, proprietatea 
Municipiului Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 9
privind aprobarea punerii la dispoziție Distribuției 
Energie Electrică Romania SA (DEER) Sucur-
sala Harghita a unor terenuri aflate în municipiul 
Miercurea-Ciuc

Hotărârile 
Consiliului 
Local

 � Hotărârea nr. 10
privind aprobarea prelungirii contractelor și ac-
tualizării anuale a cuantumului chiriei la locuințele 
construite de către ANL

 � Hotărârea nr. 11
privind aprobarea analizei stadiului de înscriere 
a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul IV 
(octombrie–decembrie) al anului 2021

 � Hotărârea nr. 12
privind aprobarea atribuirii dreptului de proprie-
tate a suprafeței de 156 mp, intravilan 

 � Hotărârea nr. 13
privind aprobarea raportului de evaluare a 
activității asistenților personali al persoanelor cu 
handicap grav în semestrul II al anului 2021

 � Hotărârea nr. 14
privind aprobarea Planului de acțiune privind ser-
viciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Condiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 15
privind stabilirea nivelului contribuției comunității 
locale la finanțarea activității de protecție a copilului

 � Hotărârea nr. 16
privind stabilirea nivelului contribuției comunității 
locale la finanțarea activității de asistență socială 
a persoanelor adulte internate în Centre de îngri-
jire și asistență socială

 � Hotărârea nr. 17
privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 
școlar 2022–2023 în municipiul Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 18
privind însușirea propunerii de steag al unității ad-
ministrativ-teritoriale a Municipiului Miercurea-Ciuc 

 � Hotărârea nr. 19
privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 
142/2021 privind aprobarea instituirii Progra-
mului multianual de interes local pentru susți-
nerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/
reședința în Municipiului Miercurea-Ciuc, în 
vederea promovării unui stil de viață sănătos prin 
înlesnirea accesului acestora la serviciile publice 
aflate în subordinea Consiliului Local al Munici-
piului Miercurea-Ciuc și a creșterii calității vieții, 
cu modificările și completările ulterioare 

 � Hotărârea nr. 20
privind aprobarea raportului anului 2021 și a pro-
gramului minimal anual al Ansamblului Național 
Secuiesc Harghita – ,,Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes” pentru anul 2022

 � Hotărârea nr. 21
privind aprobarea raportului anului 2021 și a progra-
mului minimal anual al Muzeului Secuiesc al Ciucului 
– „Csíki Székely Múzeum” pentru anul 2022

 � Hotărârea nr. 22
privind aprobarea raportului anului 2021 și a progra-
mului minimal anual al al CSM „VSK Csíkszereda” 
Miercurea Ciuc pentru anul 2022

 � Hotărârea nr. 23
privind aprobarea Acordului de cooperare între 
Municipiul Miercurea-Ciuc (județul Harghita, 
România) și Orașul Máriapócs (județul Szabol-
cs-Szatmár-Bereg, Ungaria)

 � Hotărârea nr. 24
privind aprobarea modificării Statului de funcții al 
aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Miercurea-Ciuc, aprobată prin Hotărârea nr. 328/2021

 � Hotărârea nr. 25
privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii 
ce se pot acorda elevilor din sistemul de învățământ 
preuniversitar de stat în municipiul Miercurea-Ciuc pe 
anul școlar 2021–2022, semestrul II. 

 � Hotărârea nr. 26
privind aprobarea calendarului programelor culturale și 
sportive ale Municipiului Miercurea-Ciuc în anul 2022

 � Hotărârea nr. 27
privind modificarea art.1 din Hotărârea nr. 148/2016 
privind aprobarea prețului de producere și distri-
buție a energiei termice, prestator SC Goscom SA 
Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 28
privind aprobarea dării în administrare a imobilului 
situat în municipiul Miercurea-Ciuc, B-dul Timișoarei 
nr. 35/7, în favoarea ADI Pro Cultura Siculi

 � Hotărârea nr. 29
privind modificarea Hotărârii nr. 2/2022 privind 
desemnarea domnului Demény Attila ca admi-
nistrator provizoriu al societății Csíki Trans SRL 
Miercurea-Ciuc
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Dificultățile de parcare deja existente sunt agravate de 
numărul mare de mașini abandonate și parcate în spați-
ile publice. Cazul a șaptezeci și opt de vehicule au fost 
clarificate în 2021 de către Primăria Miercurea-Ciuc: în 
marea majoritate a cazurilor, proprietarii au mutat mașinile 
după ce au fost somați, dar în cincisprezece cazuri muni-

cipalitatea a fost nevoită să dispună 
ridicarea lor, iar șapte dintre acestea 
au fost valorificate prin vânzare sau 
predate unei unități de colectare și 
valorificare a deșeurilor. Procesul nu 
se oprește în acest an. Ne putem 
aștepta la două valuri de colectare 
a mașinilor abandonate: unul se va 
desfășura în cadrul curățeniei gene-
rale de primăvară, celălalt va fi indicat 
de reintroducerea sistemului de 
parcare cu plată. Contăm pe ajuto-
rul dumneavoastră pentru a elibera 
locuri de parcare publice!

A utoturismele abandonate și fără stăpâni sunt regle-
mentate de Legea nr. 421/2002. Un vehicul este con-
siderat abandonat dacă nu are număr de înmatricula-

re, este parcat într-un loc public și proprietarul este necunoscut. 
Mașinile fără stăpân au un proprietar cunoscut, dar vehiculul se 
află pe proprietatea publică de mai bine de jumătate de an și, în 
mod evident, starea sa nu este satisfăcătoare pentru a circula 
pe drumurile publice.

Aceste autoturisme sunt identificate în primă instanță de 
către un agent constatator al primăriei - de foarte multe ori 

în urma unei sesizări din partea concitadinilor. Primul pas al 
procesului de identificare constă în înregistrarea fotografică a 
vehiculului. Se întocmește un proces verbal, iar prima somație 
se lipește apoi pe parbrizul vehiculului. Agentul constatator tri-
mite apoi o adresă poliției rutiere pentru a ajuta la identificarea 
proprietarului.

Termenul pentru prima somație este de 10 zile. După cele 10 
zile, agentul constatator se întoarce la vehicul și, dacă găsește în 
continuare mașina la fața locului, propune declararea acesteia ca 
fiind fără stăpân sau abandonată. În cazul în care nu se cunoaș-
te proprietarul, agentul propune ca mașina să fie inventariată, 
ridicată și vândută. În cazul în care este abandonat și proprietarul 
este cunoscut, agentul îl notifică prin scrisoare recomandată sub 
forma unei a doua și ultime somații: proprietarul are la dispoziție 
doar 5 zile pentru a îndepărta vehiculul parcat într-un loc public.   

În cazul în care nu se primește niciun răspuns, mașina va fi 
transportată la sediul Direcției floricole al primăriei de pe strada 
Jókai Mór nr. 1, în conformitate cu dispoziția primarului. Îndepăr-
tarea va fi efectuată de o companie desemnată în acest scop, 
iar procesul va fi documentat prin procese-verbale și fotografii. 
Primăria va afișa la sediul său și va anunța în presa locală ridica-
rea vehiculelor, urmând să mai aștepte încă 10 zile.

Mașina poate fi scoasă din curtea Direcției floricole numai 
de către proprietar, cu plata unei amenzi, a unei taxe de ridicare 
și depozitare. În cazul în care proprietarul nu vine să-și ridice 
mașina, aceasta va fi clasificată ca deșeu printr-o altă dispoziție 
a primarului și va fi vândută ca fier vechi.

Numărul mașinilor înmatriculate crește rapid, iar numărul 
de locuri de parcare nu poate ține pasul cu această creștere 
rapidă. Din acest motiv, locurile de parcare devin din ce în ce 
mai valoroase și este din ce în ce mai important ca acestea să 
nu fie ocupate de mașini abandonate. Dacă vedeți un astfel de 
vehicul, vă rugăm să anunțați Primăria prin adresa de e-mail: 
varosgazdalkodas@szereda.ro sau prin Sesizarea Primăriei! Vă 
mulțumim pentru ajutor!

Flowchart

Rubrica noastră „Flowchart” este o 
rubrică lunară recurentă din pu-
blicația reînnoită Miercurea-Ciuc. 
Scopul nostru este de a prezenta 
o descriere detaliată a unui proces 
birocratic, cu intenția de a clarifica 
etapele procesului pentru locuitorii 
orașului și modalitățile prin care 
aceștia pot contribui la fluidizarea 
acestui proces.

Situația dificilă a mașinilor abandonate și fără stăpân

– Chiar nu aveți altă treabă? CARICATURĂ DE
HORVÁTH SZEKERES ISTVÁN 
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Masacrul de la Siculeni, 
comemorat 
în Miercurea-Ciuc

La 7 ianuarie 1764, armata austriacă i-a ma-
sacrat peste 200 de secui, care se aduna-
seră la Siculeni pentru a protesta împotriva 
recrutarea forțată. Masacrul a rămas în isto-
rie sub numele de masacrul de la Siculeni. 
La cea de-a 258-a aniversare a tragicului 
eveniment, Miercurea-Ciuc a comemorat 
evenimentul printr-un videomapping la 
Cetatea „Mikó”.

A pornit cursa către 
zăpadă 

Bazat pe experiențele din anul trecut, a 
pornit și în 2022 cursa numită Ski Bus de 
la Miercurea-Ciuc până la Harghita-Băi. 
Pentru a asigura un transport eficient și fără 
probleme, au circulat cinci curse în fiecare zi 
de sfârșit de săptămână.

Protocol pentru 
proiectarea 

variantei de ocolire
Primarul Korodi Attila și Cristian Pistol, 
directorul general al Companiei Naționale 
de Administrare a Infrastructurii Rutiere 
(CNAIR) au semnat în București un pro-
tocol de colaborare, care prevede pro-
iectarea variantei de ocolire a municipiului 
Miercurea-Ciuc și satele învecinate Ciceu 
și Siculeni. Pe termen lung, varianta de 
19,1 kilometri va conecta zona Ciucului la 
viitoarea autostradă A8 (Ungheni–Târgu 
Mureș). Proiectarea și construcția variantei 
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.

Pandemie: din nou peste 3 la mia

Prima jumătate a lunii ianuarie a adus la 
Miercurea-Ciuc cel de-al cincilea val al epi-
demiei de coronavirus. Au fost introduse noi 
restricții epidemiologice din cauza variantei 
omicron, care se infectează mai rapid, dar 
este mai puțin periculoasă.

Infecția bacteriană în departamentul 
de oftalmologie al spitalului

Bacteria Pseudomonas aeruginosa a fost 
găsită într-un lichid special folosit în timpul 
operației, provocând o infecție la paispre-
zece pacienți operați de cataractă. A fost 
lansată o anchetă, iar pacienții au fost 
reoperați. La o săptămână de la infecție, 
conducerea spitalului a organizat o con-
ferință de presă pentru a raporta evoluția 
situației. Aceștia au precizat că se crede că 
sursa bacteriei ar fi unul dintre pacienți, iar 
transmițătorii sunt membrii personalului spi-
talului, din cauza deficiențelor de sterilizare. 
Ancheta era încă în curs de desfășurare la 
momentul închiderii ediției.

Spectacol mult așteptat 
la teatru

Au trecut aproape șapte sute de zile de la 
prima repetiție a piesei renumită a lui William 
Shakespeare „Regele Richard al III-lea”. Din 
cauza situației epidemice drama a fost jucată 
pe o scenă în aer liber în Cetatea „Mikó”, dar 
premiera „clasică” s-a lăsat mult așteptată.

Ativități pentru „monoparentale”

Clubul Părinților Singuri din 
Miercurea-Ciuc și-a găsit un 
sediu în Casa de Cultură a Sin-

dicatelor și, la scurt timp după inaugurarea 
sediului, a lansat noi programe: corepetiții 
pentru școlari la mai multe discipline, îngrijire 
a copiilor și activități care pot fi deosebit 
de utile pentru părinții care își cresc singuri 
copiii și pentru copiii înșiși.

Sezonul festivalurilor pornește 
din Miercurea-Ciuc

Vara este încă departe, dar 
anunțul va interesa oameni de 
pretutindeni, așa că Primăria 

Miercurea-Ciuc a anunțat din timp: sezonul 
festivalurilor transilvănene va începe anul 
acesta la Miercurea-Ciuc. Festivalul de 
muzică maghiară #nyárONszereda va avea 
loc în perioada 9–12 iunie 2022 în mai multe 
locații din oraș, inclusiv pe pista de patinaj 
viteză, la Cetatea „Mikó”, la Cinematogra-
ful „Csíki Mozi” și în cafenele. Festivalul îi 
va aduce în orașul nostru printre mulți alți 

artiști pe Ákos, Kiscsillag, Budapest Bar și 
Magashegyi Underground. Festivalul va 
include, de asemenea evenimentele Opera 
Maghiară la Miercurea-Ciuc și festivalul 
de dansuri populare „Csűrdöngölő”, astfel 
încât va exista o gamă largă de genuri, de la 
muzică ușoară la cultură înaltă. 

Expoziție temporară în 
muzeu

Muzeul Secuiesc al Ciucului a 
deschis cea mai recentă expoziție tempo-
rară, intitulată „Timpul construirii”. Expoziția, 
care oferă o perspectivă asupra conservării 
și excavației patrimoniului construit al comu-
nităților maghiare din Bazinul Carpatic, este 
deschisă până pe 20 februarie, zilnic între 
orele 9.00 și 17.00, cu excepția zilei de luni.

S-a întrunit Consiliul 
Consultativ de Tineret...

Prioritatea Primăriei Miercu-
rea-Ciuc este de a asculta tinerii din oraș și de 
a lucra împreună. În acest spirit, anul trecut a 
fost înființat Consiliul Consultativ pe Proble-
me de Tineret, care și-a ținut prima reuniune 
la sfârșitul lunii ianuarie. A fost discutată 
strategia de dezvoltare urbană, în care este 
important să se includă nevoile tinerilor. De 
asemenea, au discutat despre programele 
organizațiilor de tineret care ar putea fi par-
teneri ai Primăriei, și despre Festivalul Z, care 
are nevoie de sprijinul Primăriei pentru a se 
desfășura. 

...și Consiliul Consultativ 
Economic

Consiliul Consultativ Economic al municipiul 
Miercurea-Ciuc a avut prima reuniune ordi-
nară din acest an. La întâlnire au participat, 
pe lângă edilii orașului, reprezentanți ai 
Camerei de Comerț și Industrie a județului 
Harghita, ai Filialei Județene Harghita a 
Patronatului Român, ai Asociației HoReCa, 
ai Asociației Antreprenorilor din Ciuc, ai 
Asociației Economiștilor Maghiari din Româ-
nia, președinții comisiilor din cadrul Consiliu-
lui Local și personalul Biroului de Dezvoltare 
Economică și Digitalizare. Principalul subiect 
al reuniunii a fost prezentarea celor mai 
importante proiecte de investiții incluse în 
bugetul orașului pe anul 2022.

Cronică

Ce s-a întâmplat în oraș în luna ianuarie 2022?
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Kovács Adalbert
Szabó Ana
Veress Renáta
Mihály Lajos
Basa Elisabeta
Szakács Maria
Sajgó Árpád
Biro Elisaveta
Vrabie Nicu
Kurkó Terezia
Gergely László
Lázár Alexandru
Raduly Alexa

Szakáli Gábor
Nagy Margareta
Bencze Carol
Páll József
Szabó Aurelia-Elisabeta
Antal Zsombor
Csorba Regina
Salamon Irina
Alecu Gheorghe
Nagy Mária
Bodó Stefan
Csedő Zsuzsánna
Bardócz Marta

Balog Antal
Antal Gheorghe
Orbán György
Nyegre Acațiu-Ștefan
Miklós Magdalena
Günther Otó-Carol
Incze Maria-Terezia
Albert Margareta
Szente Margareta
Cherecheș Iosif-Viorel
Császár Piroska

Din registrul stării civile

Kozma Róza-Ilona
Szikszai Anna
Szőgyőr Boglárka
Csiszér Gyopár
Rövid Milla
Tankó-Bege Kamilla
Karácson Kund
Gergely Lara-Victoria
Márton Ábel
Orbán Zsófia
Bálint Sámuel
Ambrus-Székedi Soma
Tankó Patrik-Sebastian
Minus Krisztián
Gondos Gréta
Vrîncianu Sophia-Aaylah

Székely Lili-Mira
Bálint Kincső
Borbáth Eszter
Rostás Alicia
Páll Balázs
Kozma Orsolya
Nagy Kristóf
Csúcs Klára
Molnár-Csorba Panka
Simó Mátyás
Gergely Nóra
Sárossy Anna
Keresztes Bence
Bucur Daria
Póra Evelin

CĂSĂTORII

Páll Gábor – Márton Csilla
Horváth Levente – Dobos Anita

Pál Szilárd – Péter Bernadett

357

152 164
205 175 167 173 176 188

105
149

232 249 246
283 275 286 317 310

370

438

319
374

331 339 354
325 343

317 308

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

NAȘTERI DECESE CĂSĂTORII

DECESE
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