
Să folosim 
platforma 
Sesizarea   

  Primăriei!

Nu vă place 
numele? Puteți 
să o schimbați!

Merită să profitați de această posi-
bilitate, mai ales dacă documentele 
dumneavoastră sunt pe cale să expire.
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6 Fiți parte din NOI!

Cheia activității sale pas-
torale a fost întotdeauna 
îngrijirea pastorală a tineri-
lor. Este unul dintre inițiatorii 
și principalii organizatori 
ai Întâlnirilor tinerilor din 
Șumuleu Ciuc, care atrag 
anual mii de tineri. La înce-
putul anilor ‚90, a promovat 
reorganizarea inițiativei lui 
Domokos Pál Péter, reîn-
noirea tradiției „Zilei celor o 
mie de fete secuiene.” 
În 1992, a înființat Fundația 
„Csibész” pentru tinerii 
care trebuie să părăseas-
că orfelinatele. De atunci, 
a ajutat mulți tineri să își 
găsească locuri de muncă și 
locuințe, și să se integreze 
în societate. 
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Administrarea unui oraș este o sarcină 
complexă, cu nenumărate posibilități de 
eroare. Departamentul primăriei cu com-
petențe în acest sens încearcă să prevină 
probleme de infrastructură și să inter-
vină cât mai repede posibil atunci când 
acest lucru este necesar. Publicul poate 
fi, de asemenea, foarte util în reducerea 
timpului de răspuns. Cum? Răspunsul 
detaliat: mai jos, în ediția din această lună 
al rubricii Digi-Ciuc. 

Î n principiu, gestionarea infrastructurii 
de transport și a diferitelor rețele al unui 
oraș constă în întreținerea și dezvoltarea 

coordonată al utilităților, conductelor și arte-
relor de circulație. Cu toate acestea, practica 
contrazice deseori acest lucru: munca pe 
teren dezvăluie adesea că, de exemplu, o linie 
electrică nu este exact acolo, unde trebuie să 
fie conform documentațiilor desenate sau că 
o anumită linie nu este prezentată deloc în de-
sene. Acesta este motivul pentru care este atât 
de dificil să se repare o defecțiune într-o rețea 
de iluminat public sau de ce este nevoie de o 
intervenție majoră în cazul în care o conductă 
se sparge în oraș.

Personalul serviciului de gospodărire din 
cadrul primăriei, împreună cu personalul de 
întreținere al diferitelor rețele, sunt gata să 
intervină 24 de ore din 24, dar munca lor poate 
fi mai eficientă doar dacă primesc sesizări și 
feedback uri constructive din partea publicului. 

Acesta este scopul platformei Sesizarea 
Primăriei, care poate fi accesată din două sur-
se: de pe site-ul www.szereda.ro, în modulele 
din dreapta (îl veți găsi în footerul site-ului 
care va fi lansat în curând, la rubrica Linkuri 
utile), și din aplicația pentru smartphone 
SzeredApp.

Sesizarea Primăriei a fost lansat în 2015, iar 
anul trecut au fost trimise 164 de notificări de 
către locuitori. Un număr semnificativ dintre 
acestea se referă la problemele legate de 
iluminatul stradal, dar există, de asemenea, o 
mulțime de comentarii despre întreținerea dru-
murilor, mașinile abandonate și vandalismul. 

Este foarte simplu de utilizat: persoana care 
semnalează problema trebuie doar să furnize-
ze adresa sa de e-mail și să scrie comentariul 
său. Opțional, puteți încărca o fotografie – de 
obicei aceasta ajută la identificarea problemei. 
De asemenea, este util să includeți un număr 
de telefon în descriere pentru a facilita contac-
tarea utilizatorului în caz de nevoie. Primăria va 
răspunde la toate mesajele, deși unele dintre 
răspunsuri pot întârzia puțin în cazul în care na-
tura întrebării necesită o colectare de date care 
necesită o perioadă mai lungă.

Încurajăm pe locuitorii orașului să folosească 
această interfață pentru a ne trimite comentarii-
le și reclamațiile lor de pe smartphone sau de pe 
calculator. Nu există nici-o îndoială că postările 
de pe rețelele de socializare sunt adesea utile, 
dar cel mai adesea acestea duc la scandaluri și 
obscenități. Acestea din urmă nu ajută deloc la 
rezolvarea problemei.

Vă mulțumim pentru cooperare!

#rromi
Vor fi într-adevăr familiile de romi 
evacuați din arenă?

Nu. În niciun caz primăria nu va scoate pe 
nimeni în  stradă, nici-o persoană nu va 
fi abandonată. Situația este dificilă, dar 
în fiecare zi lucrăm pentru a ne asigura 
că fiecare cetățean poate face un pas 
înainte. Nu am risca progresul pe care 
l-am făcut în ultimele luni prin procesul 
de incluziune socială, întorcând spatele 
unei comunități. Cele mai multe dintre 
familiile de romi afectate de incendiu nu 
mai locuiesc în arenă și suntem încrezători 
că vom găsi o soluție pentru toți. Dar și 
locuitorii orașului trebuie să știe că, fără 
parteneriatul lor, ne este foarte greu să 
luăm măsuri.

#impozite
Îmi plătesc impozitele, 
dar ce se întâmplă cu banii mei?

Marea parte a locuitorilor din Miercu-
rea-Ciuc sunt contribuabili loiali: până la 
termenul limită de 31 martie, majoritatea 
persoanelor fizice și-au achitat impozitele 
locale. Conform sumelor prevăzute în 
buget pentru acest an, au fost achitate 
88,48% din impozitul pe clădiri, 83,97% 
din impozitul pe teren și 70,32% din 
impozitul pe autovehicule. S-a înregis-
trat o evoluție uriașă în ceea ce privește 
plățile online: dacă anul trecut 1.793 de 
persoane au folosit portalul ghiseul.ro, în 
acest an 3.111 persoane și-au plătit taxele 
și impozitele locale pe platforma online. 
Primăria estimează să încaseze aproape 
7 milioane de lei din impozite locale de la 
persoanele fizice. Prin comparație, pentru 
întreținerea drumurilor au fost alocate 6,8 
milioane de lei, astfel că acest singur ele-
ment va absorbi aproape întreaga sumă a 
taxelor locale plătite de persoanele fizice. 
Veniturile mult mai mari provin de la per-
soanele juridice, dar sursele de venit cu 
adevărat majore sunt impozitul pe venitul 
și rambursările de TVA.

#Miercurea-Ciuc
Am comandat revista, dar nu am primit-o

Ediția de martie a fost prima care a fost 
livrat conform noului sistem de distribui-
re. Avem o evidență exactă a comenzilor 
care nu au ajuns la destinație din diverse 
motive. În mai multe cazuri adresa a fost 
comunicată incomplet, iar în unele cazuri 
distribuitorii noștri nu au putut găsi 
adresa nici cu ajutorul vecinilor. În cazul 
în care nu ați primit revista, vă rugăm să 
ne anunțați prin e-mail la adresa 
press@szereda.ro sau la numărul de 
telefon 0266 315120 / 134.

Să folosim platforma 
Sesizarea Primăriei!



33

Așteptată de mult timp, reconstrucția 
pasajului peste cale ferată este acum la 
îndemână: se așteaptă să înceapă în a 
doua jumătate a lunii aprilie, iar cu această 
ocazie podul va fi închis traficului rutier. 
Antreprenorul a primit undă verde pentru 
începerea lucrărilor la 23 martie, iar obiec-
tivul este de a finaliza reconstrucția până 
la sfârșitul acestui an. Devierea traficului va 
fi o provocare pentru mulți, dar trebuie să 
fim pregătiți pentru acest lucru și trebuie 
să acceptăm acest sacrificiu. 

C onstruită în 1974, podul de 198 de metri 
lungime a suferit renovări majore în 
1994 și 2006, dar o nouă renovare nu ar 

satisface necesitățile actuale. Motiv pentru care 
Primăria Miercurea-Ciuc a depus o cerere de fi-
nanțare la Uniunea Europeană pentru reconstruc-
ția acesteia. UE oferă 17,24 milioane de lei sub 
formă de granturi de mobilitate, dar în condițiile în 
care prețurile în domeniul construcțiilor au scăpat 
de sub control, această sumă reprezintă doar o 
treime din totalul investiției, care se estimează că 
va ajunge la 48,7 milioane de lei. 

Contractul de execuție a fost semnat cu 
firma Strabag SRL. Acesta a primit ordinul 
de începere pe 23 martie și intenționează să 
înceapă lucrările după Paștele catolic. De-

molarea va începe cu îndepărtarea stratului 
asfaltic și cu îndepărtarea diferitelor cabluri 
suspendate pe pod.

Închiderea podului va îngreuna semnificativ 
traficul, dar au fost prevăzute rute alternativ 
atât pentru traficul pietonal cât și pentru cel de 
vehicule. Pasajul subteran din prelungirea străzii 
Băilor a fost deschis circulației pietonale – a fost 
curățat, dezinfectat și se va asigura un iluminat 
permanent, iar primăria intenționează să insta-
leze și camere de supraveghere. Traficul auto va 
putea folosi strada Poieni și drumul de ocolire 
pentru a evita podul, iar pe durata lucrărilor 
strada Uzinei Electrice va fi din nou cu dublu sens 
pentru mașinile sub 3,5 tone.

Cea mai vizibilă schimbare va fi o creștere a 
lățimii podului: carosabilul va avea o lățime de 
7,80 metri (două benzi), cu o balustradă și o 
bordură de 70-70 de centimetri pe ambele părți, 
urmate de 2,5 metri de trotuar și pistă pentru 
bicicliști pe ambele părți, și de o barieră de 30-30 
de centimetri pe margini. Pilonii de susținere nu 
vor fi demolați, ci doar consolidați și pe ei vor fi 
amplasate grinzi prefabricate din beton. Ilumina-
rea va fi asigurată de 42 de becuri LED montate 
pe stâlpuri înalte de 9 metri.

În ceea ce privește traficul auto, municipiul 
trebuie să se pregătească și pentru alte restricții 
de circulație: anul viitor, în cadrul aceluiași proiect 
de mobilitate, de la strada Poieni până la strada 
Kossuth Lajos.

Cine spune că nu poți 
schimba lumea?

D e 52 de ani Ziua Pământului este sărbătorită în întreaga lume la 
22 aprilie. Momentul este prielnic pentru  organizarea unor eve-
nimente educaționale și de sensibilizare menite să ne facă pe 

toți conștienți de faptul că soarta planetei noastre este în mâinile noastre. 
În ultimii ani și în Miercurea-Ciuc au loc multe evenimente de acest 

gen, ceea ce este foarte bine, dar parcă totuși ne vine greu să credem 
ceea ce spune sloganul Zilei Pământului: Noi putem schimba lumea. 

Protecția mediului nu este ceva independent de noi, ceva 
abstract, și nu înseamnă fapte mărețe. Este nevoie doar de câteva 
schimbări minore privind obiceiurile noastre zilnice ca să putem face 
multe pentru viitorul nostru și al copiilor noștri. 

Primul pas ar fi să colectați selectiv deșeurile. În prezent există con-
tainere pentru deșeuri selective în tot orașul.  O altă idee ar fi să stingeți 
luminile atunci când părăsiți o cameră. Nu lăsați aparatele electrice 
pornite și nici încărcătoarele de telefon conectate la priză. Închideți 
robinetul atunci când vă spălați pe dinți. Cumpărați un procent ridicat de 

produse locale, suntem foarte norocoși pentru faptul că în zona noastră 
avem acces facil la astfel de produse. Noi de multe ori nici nu ne gândim 
la asta, dar în alte țări asemenea posibilități sunt rare! Când vă duceți la 
cumpărături folosiți sacose reutilizabile. S-ar putea să vi se pară ciudat la 
început, dar puteți lua cu voi cutii mici de depozitare pentru a lua acasă 
brânză, carne și alte produse. În oraș ar trebui să ne deplasăm cât mai 
mult posibil pe jos, cu bicicleta sau cu transportul public. Primăria, împ-
reună cu Csíki Trans SRL. lucrează în mod constant pentru a se putea 
îmbunătății serviciul de transport public local. Profitați de campaniile 
de colectare a deșeurilor și de colectare a sticlei organizate de Eco Csík 
SRL. Folosiți containerele pentru colectarea uleiului de gătit uzat. Ale-
geți scutece pentru bebeluși din materiale lavabile sau biodegradabile 
în mod natural. De asemenea, ar trebui să ne cumpărăm hainele de la 
producători locali, acolo unde este posibil, și să nu renunțăm la hainele și 
gențile de mână second-hand. 

Am putea continua lista, ideea însă ar fi una singură: acestea sunt 
lucruri mărunte și oricât de greu de crezut ar fi, toate acestea contri-
buie la o viață mai bună pentru toți locuitorii planetei noastre. Trebuie 
să conștientizăm faptul că destinul nostru este în mâinile noastre și 
este responsabilitatea noastră să facem ceva în această privință. Este 
nevoie să profităm de numeroasele oportunități care sunt disponibile 
și în Miercurea-Ciuc. Haideți să schimbăm lumea împreună!

Ne apropiem de începerea reconstrucției 
pasajului peste calea ferată

Mesajul lunii
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Prima ediție a bugetării participative 
a ajuns la debutul etapei de votare a 
proiectelor. Începând cu data de 1 aprilie 
puteți decide prin votul dumneavoastră 
care dintre proiecte vor fi implementate 
de municipalitatea din Miercurea-Ciuc. 

P entru prima dată s-a întâmplat ca pri-
măria orașului Miercurea-Ciuc să aloce 
o sumă de 500 de mii de lei pentru 

implementarea proiectelor aprobate prin sistemul 
bugetului participativ. Începând cu 1 februarie, 
orice persoană cu vârsta de peste 18 ani, cu do-
miciliul stabil în Miercurea-Ciuc, a putut trimite o 
idee de proiect la o adresă de email menționată în 
acest sens. Deși cantitatea de propuneri avansate 
este satisfăcătoare, o analiză detaliată a acestor 
idei a arătat că conținutul majorității nu îndeplineș-
te cerințele din anunțul de participare. Comisia de 
unsprezece membri, formată din reprezentanți ai 
diferitelor departamente ale primăriei, respectiv 
cei doi viceprimari și doi consilieri locali, a filtrat 
mai întâi ideile și propunerile inadecvate și cu un 
conținut similar. 

Cele 21 de propuneri selectate ca fiind con-
forme au fost apoi supuse unei analize amănun-
țite, luând în considerare aspecte economice, 
urbanistice și de gospodărire urbană, iar în unele 
cazuri comisia a solicitat clarificări suplimenta-
re de la persoana care a făcut propunerile. În 
cele mai multe cazuri, proiectul era deja inclus 
în planurile de dezvoltare pe termen scurt sau 
mediu ale orașului, dar au existat și exemple în 
care bugetul estimat de solicitant era cu mult sub 
bugetul realist pentru implementarea acestuia. 
În plus, comisia a fost nevoită să excludă anumite 
idei, deoarece acestea urmau să fie implementa-
te pe proprietăți private. În cele din urmă, comisia 
a decis să includă în etapa de votare 7 propuneri 
de proiecte.

În următoarele rânduri vă trimitem proiectele 
care pot fi susținute prin votul online:

 → Parc calisthenics 
Extinderea parcului de gimnastică existent 
prin instalarea de noi structuri metalice și 
ancorarea acestora. 

 → Suport pentru depozitare biciclete 
Realizarea unui suport pentru biciclete în str. 
Bradului nr. 9/A.

 → Teren de joacă „Hóvirág”
Amenajarea unui spațiu de joacă sigur, împre-
jmuit, cu un mic teren de baschet, tenis de 
masă, bănci, tobogan și leagăne în zona din 
jurul blocului de case de pe strada Ghioceilor.

 → Parc de plimbat câini
Amenajarea unei zone împrejmuite, potrivită pen-
tru câini, eliberând parcul central de patrupezi. 

 → Teren de joacă în Parcul Central
Starea terenului de joacă din parcul central 
este inacceptabilă. Acesta are nevoie de 
renovare.

 → Întreținerea izvoarelor de apă minerală și a 
împrejurimilor 
Întreținerea împrejurimilor izvoarelor de apă 
minerală din Taploca și Jigodin, a locului de 

joacă de pe strada Poienii, renovarea mobili-
erului stradal, instalarea de coșuri de gunoi și 
desemnarea zonelor de grătar.

 → Grădină muzicală comunitară incluzivă 
Crearea/echiparea unui spațiu incluziv în care 
copiii cu dizabilități să se poată juca împreună cu 
copiii fără dizabilități, iar în același timp, pă-
rinți-copii, copii-părinți, bunici-nepoți, pensionari 
să poată folosi echipamentele împreună.

Cum se votează?
Proiectele validate pot fi votate, online, pe plat-
forma bugetării participative: bugetareparti-
cipativa.miercureaciuc.ro. Fiecare cetățean 
poate vota câte un proiect din fiecare domeniu. 
Prima etapă de vot se va desfășura în intervalul 
1–30 aprilie. Procesul de votare necesită codul 
numeric personal (CNP). În etapa a doua de 
votare (9–20 mai) fiecare cetățean poate vota 
doar pentru o singură idee.

Implicați-vă în viața orașului 
și votați!

H utter Pál, cu origini din Cehia, s-a stabilit în Transilvania, deschizând  o cafenea 
în Miercurea-Ciuc în anul 1884 în clădirea nr. 11 de pe strada Petőfi Sándor. 
Hutter Café, denumită după proprietarul său, și-a primit oaspeții în forma 

sa originală până în 1893. În acel an clădirea a fost demolată și înlocuită cu o casă de 
piatră cu cinci camere, o bucătărie și o cămară, în care familia Hutter și-a redeschis 
cafeneaua și restaurantul. Atunci Hutter Café a fost supusă unei modernizări majore: 
conform surselor istorice s-a înființat o cafenea de lux în care oaspeții erau serviți cu 
tacâmuri de argint. În 1936 cafeneaua a fost preluată de tânărul Lenk Gyula, care în 1941 
a rebotezat unitatea drept „Hargita”. Declinul cafenelei a început în timpul celui de-al 
doilea război mondial, când jefuitorii au lăsat-o chiar și fără firele electrice.

Sursa: Vofkori György - Csíkszereda és Csíksomlyó képes története / 
Typografika, Békéscsaba, 2007

L ocuitorii din Miercurea-Ciuc și-au imaginat casa lor de cultură mult dorită 
pe terenurile mlăștinoase din apropierea Parcului Central. Clădirea a fost 
proiectată de către Institutul de Arhitectură din București. Finanțarea nu a 

fost asigurată de la buget, ci prin metoda donațiilor publice. Prin cumpărarea „bi-
letelor de cărămidă”, locuitorii orașului și al Depresiunii Ciucului au strâns fondurile 
necesare pentru construcție. Locuitorii au dat dovadă de o solidaritate exemplară: 
au sprijinit construcția centrului comunitar cu bani, muncă și materiale de construc-
ție. Lucrările au durat doi ani, iar clădirea, care are o lungime de aproximativ 50 de 
metri și o lățime de 30 de metri, a fost finalizată în anul 1963.

Sursa: Vofkori György - Csíkszereda és Csíksomlyó képes története / 
Typografika, Békéscsaba, 2007

Debutează prima etapă de vot 
privind bugetarea participativă
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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 mândrește pe bună 
dreptate. 

Gergely István
(29 aprilie 1955)

F ostul preot paroh din Șumuleu Ciuc, cunoscut acum doar sub numele 
de „Tiszti”, s-a născut la Vița. În 1981 a absolvit Institutul Teologic Ro-
mano-catolic din Alba Iulia. A slujit ca preot la Gheorgheni, apoi a fost 

mutat la Brașov și de acolo la Copșa Mică, în mare parte pentru că activitatea sa 
a atras atenția autorităților, iar conducerea bisericii a încercat să-l ascundă și să-l 
„pedepsească”.

În 1987, a devenit paroh la Șumuleu Ciuc și a construit o biserică în Șoimeni. 
Cheia activității sale a fost întotdeauna îngrijirea pastorală a tinerilor. Este 

unul dintre inițiatorii și principalii organizatori ai Întâlnirilor tinerilor din Șumuleu 
Ciuc, care atrag anual mii de tineri. La începutul anilor ‚90, a promovat reorga-
nizarea inițiativei lui Domokos Pál Péter, reînnoirea tradiției „Zilei celor o mie de 
fete secuiene.” 

În 1992, a înființat Fundația „Csibész” pentru tinerii care trebuie să părăseas-
că orfelinatele. De atunci, a ajutat mulți tineri să își găsească locuri de muncă și 
locuințe, și să se integreze în societate. El a înființat case de copii de tip familial 
pentru a plasa minorii într-un mediu mai iubitor. Datorită lui a fost construit alta-
rul în aer liber din șaua muntelui Șumuleu.

În 2007, a fost transferat la Leghia, unde a lucrat timp de un an.
Din 2008, este președintele Fundațiilor „Csibész”și Lazarus și al Asociației 

de Tineret „Csibész”.
În 2007, de „Ziua celor o mie de fete secuiene”, primarul din Csíkszereda i-a 

acordat premiul Pro Urbe lui Gergely István, preotul paroh din Șumuleu Ciuc, 
pentru munca sa salvatoare și creatoare de valori în viața orașului nostru, pentru 
umanitatea și angajamentul său, pentru serviciul său eficient în construirea co-
munității și pentru dedicarea sa în lupta noastră pentru autodeterminare. 

FOTO DOBOS
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Focus

Fiți parte din NOI! 
Noi, cei recenzați!
A început perioada de două luni de autorecenzare în 
cadrul procesului de recensământ din România. Pri-
măria Municipiului Miercurea-Ciuc vă recomandă în 
continuare să faceți uz de opțiunea de autorecenzare 
și să vă deplasați la unul dintre punctele de recen-
sământ dacă este nevoie. La momentul redactării 
acestui articol, există patru puncte de autorecenza-
re asistate (ARA) în centrul municipiului (Primăria, 
Centrul de Relații cu Publicul al Primăriei, Casa de 
Cultură a Sindicatelor și centrul comercial „Tulipán”), 
și mai sunt puncte ARA în Casa de Studii Jakab Antal 
(Șumuleu-Ciuc) și în Vila Cerbul din Hargita-Băi. 
Cu toate acestea, locațiile pot suferi modificări, iar 
pentru informații actualizate, vă rugăm să contactați 
primăria.
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Consiliul Local al Municipiului Miercu-
rea-Ciuc s-a întrunit în ședință extraor-
dinară pe data de 5 și 25 martie, iar în 
ședință ordinară pe data de 31 martie. 
Hotărârile din martie sunt următoarele:

 � Hotărârea nr. 66
privind aprobarea numirii delegației oficiale 
pentru furnizarea ajutorului umanitar de ur-
gență pentru orașul înfrățit Bereg din Ucraina 

 � Hotărârea nr. 67
privind acordarea de scutiri de la plata impo-
zitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe 
teren pe anul fiscal 2022

 � Hotărârea nr. 68
privind acordarea de scutire de la plata impo-
zitului/taxei pe clădiri, pentru proprietarii care 
execută lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 
privind măsuri de creştere a calităţii arhitec-
tural-ambientale a clădirilor

 � Hotărârea nr. 69
privind aprobarea prelungirii mandatului 
Consiliul de Administrație Goscom SA

 � Hotărârea nr. 70
privind aprobarea atribuirii în folosinţă a tere-
nului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor 
care au cumpărat apartamente construite din 
fondul locativ de stat

 � Hotărârea nr. 71
privind acceptarea unor donaţii oferite Munici-
piului Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 72
privind acceptarea unei donaţii oferită Munici-
piului Miercurea-Ciuc 

 � Hotărârea nr. 73
privind aprobarea Listelor privind stabili-
rea ordinii de prioritate pentru repartizarea 
locuințelor de serviciu și a locuințelor aflate în 
fondul locativ al Municipiului Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 74
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 
6/2008 privind însușirea Listei de inventar 
cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al 
Municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările și 
completările ulterioare

 � Hotărârea nr. 75
privind aprobarea prelungirii termenului de 
locațiune a unor contracte de inchiriere

 � Hotărârea nr. 76
privind aprobarea punerii la dispoziția Distri-
buției Energie Electrică România SA (DEER) 
Sucursala Harghita, a unui teren aflat în propri-
etatea publică al Municipiului Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 77
privind aprobarea atribuirii dreptului de prop-
rietate a suprafeței de 125 mp, intravilan în 
favoarea numiților Kelemen Rosalia și Kele-
men Gavril

 � Hotărârea nr. 78
privind aprobarea atribuirii dreptului de prop-
rietate a suprafeței de 656,27 mp, intravilan în 
favoarea numitului Gergely László

 � Hotărârea nr. 79
privind aprobarea atribuirii dreptului de prop-
rietate a suprafeței de 100 mp, intravilan în 
favoarea numitului Balázs Gábor

 � Hotărârea nr. 80
privind aprobarea Raportului de reevaluare a 
imobilelor aflate în evidența contabilă a muni-
cipiului Miercurea-Ciuc, întocmit de evaluato-
rul autorizat Bálint G. László ÎI

 � Hotărârea nr. 81
privind modificarea Hotărârii nr. 274/2018 
privind aprobarea Documentației de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenții pentru investiţia: 
„Reconstruirea și reconfigurarea pasajului 
peste calea ferată și a nodurilor aferente”, cu 
modificările și completările ulterioare

 � Hotărârea nr. 82
modificarea și completarea Hotărârii nr. 
11/2014 privind amplasarea sezoniere pe do-
meniul public al Municipiul Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 83
privind aprobarea modificării tarifelor aplicate 
în activitatea de transport persoane în regim 
de taxi pe raza municipiului Miercurea Ciuc

 � Hotărârea nr. 84
privind aprobarea „Programului anual de 
colaborare cu fundaţii şi asociaţii care oferă 
programe şi servicii pensionarilor şi vârstnicilor 
din municipiul Miercurea-Ciuc” pe anul 2022

 � Hotărârea nr. 85
privind aprobarea „Programului anual de cola-
borare cu structurile asociative ale persoanel-
or cu handicap din municipiul Miercurea-Ciuc” 
pe anul 2022

 � Hotărârea nr. 86
privind înființarea Serviciului de asistență 
comunitară în cadrul Direcției de asistență so-
cială din cadrul aparatului propriu al primarului 
Municipiului Miercurea-Ciuc 

 � Hotărârea nr. 87
privind achitarea cotizaţiei pe anul 2022 către 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona 
Metropolitană Ciuc – Asociația „Csík Metro-
poliszövezet”
Hotărârea nr. 88
privind achitarea cotizaţiei pe anul 2022 către 
Asociaţia Municipiilor din România

 � Hotărârea nr. 89
privind achitarea cotizaţiei pe anul 2022 către 
Asociaţia Orașe Energie în România

 � Hotărârea nr. 90
privind aprobarea Programului Municipal 
„Educație financiară, orientare în carieră și 
dezvoltare competențe”

 � Hotărârea nr. 91
privind aprobarea raportului anului 2021 și a 
programului anual al Teatrului Municipal „Csíki 
Játékszín” pentru anul 2022

 � Hotărârea nr. 92
privind aprobarea raportului anului 2021 și 
a programului anual al Editurii Csíkszereda 
pentru anul 2022  

 � Hotărârea nr. 93
privind aprobarea acordării subvenţiei pentru 
cofinanţarea activităţilor Clubului Sportiv 
Şcolar Miercurea-Ciuc pe anul 2022 

 � Hotărârea nr. 94
privind aprobarea procedurii de atribuire a 
contractelor de finanțare nerambursabilă, a 

anunțului public, a metodologiei de finanţare 
şi a ghidului solicitantului pentru finanţarea 
nerambursabilă, sprijinirea cultelor religioa-
se recunoscute de lege care își desfășoară 
activitatea în municipiul Miercurea-Ciuc pe 
anul 2022

 � Hotărârea nr. 95
privind aprobarea procedurii de atribuire a 
contractelor de finanțare nerambursabilă, a 
anunțului public, a cererii de finanțare, a meto-
dologiei de finanţare şi a ghidului de decon-
tare, a ghidului solicitantului și a contractului 
cadru de finanţare nerambursabilă pentru 
activitățile culturale non profit de interes local 
pe anul 2022

 � Hotărârea nr. 96
privind aprobarea procedurii de atribuire a 
contractelor de finanțare nerambursabilă, a 
anunțului public, a cererii de finanțare, a meto-
dologiei de finanţare şi a ghidului de decon-
tare, a ghidului solicitantului și a contractului 
cadru de finanţare nerambursabilă pentru 
activitățile sportive non profit de interes local 
pe anul 2022

 � Hotărârea nr. 97
privind aprobarea închirierii prin licitaţie 
publică a locurilor(standurilor) de vânzare de 
pe platoul Pieţei Agroalimentare Centrale din 
municipiul Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 98
privind aprobarea „Regulamentului de tăiere  
și/sau toaletare a arborilor și arbuștilor pe 
domeniul public și privat al municipiului Mier-
curea-Ciuc”

 � Hotărârea nr. 99
privind aprobarea procedurii de selectie a 
administratorului Csíki Trans SRL

 � Hotărârea nr. 100
privind aprobarea procedurii de selectie în 
funcția de membru a Consiliului de Admi-
nistrație Goscom SA 

 � Hotărârea nr. 101
privind aprobarea Regulamentului de organi-
zare și funcționare al aparatului de specialitate 
al primarului municipiului Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 102
privind constituirea Grupului de lucru în  vede-
rea identificării aşezărilor informale, evaluării 
situaţiei acestora şi stabilirii măsurilor necesa-
re pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 
locuitorilor din aşezările informale şi aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al acestuia

 � Hotărârea nr. 103
privind aprobarea constituirii Consiliului 
Comunitar Consultativ al Municipiului Mier-
curea-Ciuc și aprobarea Regulamentului de 
Organizare și Funcționare al acestuia

 � Hotărârea nr. 104
modificarea Hotărârii nr. 43 privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al municipiu-
lui Miercurea-Ciuc pe anul 2022 și estimări pe 
anii 2023–2025

 � Hotărârea nr. 105
privind aprobarea salariilor de bază pentru 
funcționarii publici și personalul contractual 
din cadrul Poliției Locale a Municipiului Mier-
curea-Ciuc, începând cu data de 1 aprilie 2022

 � Hotărârea nr. 106
privind mandatarea specială a reprezentanților 
Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ci-
uc în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz”

Hotărârile 
Consiliului Local
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I osif, Josif, József, Jozsef, Joszef – și probabil că acesta nu 
este sfârșitul poveștii. Puteți citi despre o serie întreagă de 
nume românești și maghiare folosite în mod incorect, „nume 

mixte”, la pagina 11 a publicației noastre. Cele mai multe dintre ele 
sunt prenume maghiare traduse în limba română și se regăsesc 
printre cei decedați. În rândul celor născuți în perioada comu-
nistă, este deosebit de frecvent ca prenumele ungurești să fie 

înregistrate în limba română, dar există și 
exemple de nume de familie complet noi 
care au fost adăugate la cele existente. 

Vestea bună este că, în aceste cazuri, 
cererile de schimbare a numelui sunt 
acceptate. Procedura este reglementată 
de ordonanța de guvern nr. 41/2003, care 
prevede că avem dreptul de a schimba 
numele care sunt formate din expresii 
indecente, ridicole ori transformate prin 
traducere sau în alt mod, putem purta pse-
udonime profesionale, sau putem revine la 
numele de naștere după încheierii căsători-
ei, și mai sunt și alte cazuri justificative. 

Există și merită să profitați de această 
posibilitate, mai ales dacă documentele 
dumneavoastră personale sunt pe cale să 

expire sau dacă vă schimbați adresa. Schimbarea numelui în sine 
este aproape gratuită, dar înseamnă că trebuie să vă schimbați do-
cumentele personale și, în multe cazuri, alte documente esențiale.

În prima etapă, solicitantul completează un formular de 
cerere, care acoperă toate cazurile posibile de schimbare a 
numelui – inclusiv schimbarea numelui și/sau a prenumelui și, în 
unele cazuri, schimbarea numelui pentru copiii minori. Docu-
mentul trebuie să poarte ștampila biroului local de stare civilă, iar 
colegii noștrii vă ajută în completarea dosarului și vă informează 
în legătură cu cazurile specifice. Scopul acestei cereri este de 
a anunța în Monitorul Oficial intenția de schimbare a denumirii. 
Taxa este de 11,6 lei.

După 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, tre-
buie întocmit un set complet de documente. Pe baza documen-
tației întocmite, personalul serviciului județean de evidență a 
persoanelor efectuează verificările necesare, iar schimbarea nu-
melui se face prin dispoziția președintelui Consiliului Județean. 
Biroul local de stare civilă va notifica solicitantul, iar modificarea 
poate să-și producă efectele. Termenul limită pentru transcrie-
re este de 60 de zile, dar acesta poate fi accelerat în caz de 
urgență: taxa de urgență pentru termenul de 7 zile este de 334 
RON, iar taxa pentru o transcriere în decurs de 15 zile este de 
223 RON. Instituțiile descentralizate vor fi notificate cu privire la 
schimbarea denumirii de către biroul de stare civilă.

Anul trecut, în Miercurea-Ciuc, doar zece persoane au 
solicitat schimbarea numelui și doar patru dintre ele au susținut 
că numele lor sună străin. În celelalte șase cazuri, după divorț, 
solicitanții au revenit la numele de naștere.

La prima vedere, pagina din pub-
licația noastră care descrie lista 
nașterilor și deceselor înregistrate 
pare plină de erori Imaginea de an-
samblu nu se îmbunătățește nici la a 
doua vedere: sunt multe nume fără 
accente, multe traduceri forțate. 
Nu avem altă opțiune decât să le 
publicăm așa cum apar în registrele 
oficiale. Dar totuși putem face ceva: 
vă descriem în următoarele rânduri 
cum vă puteți schimba numele. 

Nu vă place numele? Puteți să o schimbați!

Flowchart

– Sărumâna! Aș vrea să mi se schimbe 
numele de Janclodvandam Zidaru pe 

Motostivuitor Zidaru...

CARICATURĂ DE
HORVÁTH SZEKERES ISTVÁN 

Traducere prin procedură simplificată
Dacă doriți doar o traducere a prenumelui în limba maternă, 
procedura este simplă, mai ales dacă v-ați născut în Miercu-
rea-Ciuc: trebuie numai să completați o cerere la biroul de 
stare civilă, adresată primarului. Acesta aprobă traducerea și, cu 
permisiunea sa, putem solicita un nou certificat de naștere și 
ne putem înregistra pentru schimbarea cărții de identitate în 
aceeași zi. Dacă nașterea a fost înregistrată în altă parte, schim-
barea numelui se poate face printr-un schimb de adrese între 
birouri, dar este mai complicat dacă solicitantul provine dintr-un 
județ majoritar românesc: în acest caz, pentru schimbarea 
prenumelui este nevoie de o traducere notarială. 
În cazul în care solicitantul este deja căsătorit, este necesar 
și consimțământul soțului/soției, deoarece se va modifica și 
certificatul de căsătorie. Consimțământul trebuie să fie auten-
tificat la notar.
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Triatlon și duatlon de iarnă 
în Harghita-Băi

Pentru al doilea an consecutiv au fost organi-
zate în Harghita-Băi Campionatele Naționale 
de Triatlon și Duatlon de Iarnă. Evenimentul, 
care s-a desfășurat pe Pasul Tolvajos și Har-
gita-Băi, precum și pe drumul județean care 
leagă cele două locații, a fost organizat și în 
acest an de către Clubul Sportiv VO2MAX în 
parteneriat cu Primăria Municipiului Miercu-
rea-Ciuc.

Ajutor de urgență pentru 
Bereg

Prin transportul trimis în luna martie, o de-
legație din Miercurea-Ciuc a predat, printre 
altele, generatoare de mare capacitate și 
panouri de siguranțe pentru orașul nostru 
înfrățit Bereg (Transcarpatia, Ucraina) care 
este amenințat de războiul ruso-ucrainean. 
Donațiile au fost oferite de către primărie,  
companiile municipale, precum și de către 
întreprinderi locale. 

Comemorarea bătăliei de 
la Vârful Magyaros

Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc a 
organizat și în acest an Turul Memorial 
Litzmann cu ocazia aniversării bătăliei de 
la Vârful Magyaros, operațiunea militară 
din Valea Uzului desfășurat în data de 8 
martie 1917. În cadrul drumeției din acest an 
aproape treizeci de persoane au ajuns pe 
vârful de 1317 metri.

Comemorarea celor 
persecutați de dictatură

9 martie este Ziua Deținuților Politici An-
ticomuniști din Perioada 1944-1989 în Ro-
mânia. Cu această ocazie am comemorat, 
alături de deținuții politici în viață, amintirea 
celor care nu au rezistat torturii comuniste. 

Aglomerație la benzinării
Din cauza speculațiilor legate de prețul carbu-
ranților și a reacției întârziate și indecise a auto-
rităților centrale, s-au format cozi lungi la toate 
benzinăriile din țară, inclusiv la Miercurea-Ciuc. 
Cozile la benzinării au durat uneori ore întregi, 
iar polițiștii au fost nevoiți să dirijeze traficul.

A început 
recensământul

A început perioada de două luni de autore-
cenzare în cadrul procesului de recensământul 
din România În Miercurea-Ciuc au fost înfiin-
țate șase puncte de autorecenzare asistată, 
unde doritorii pot primi ajutor în legătură cu 
completarea chestionarului online. Primăria 
Municipiului Miercurea-Ciuc vă recomandă 
în continuare să faceți uz de opțiunea de 
autorecenzare și să vă deplasați la unul dintre 
punctele de recensământ dacă este nevoie.

Comemorare 
fără restricții

După doi ani aniversarea izbucnirii revoluției și 
a războiului de independență din Budapesta 
din 1848-49 a fost în sfârșit sărbătorită din 
nou fără restricții. Comemorarea a avut loc la 
statuia lui Gál Sándor și în Piața Cetății. 

Noul prefect al județului a 
fost învestit în funcție

Noul prefect al județului Harghita, Petres 
Sándor, a fost învestit în funcție în cadrul 
unei videoconferințe. În același timp a de-
pus jurământul de învestitură și subprefectul 
Isabela Prodan.   

Am devenit oraș înfrățit cu 
Máriapócs

Localitatea ungară Máriapócs din județul 
Szabolcs-Szatmár-Beregși Șumuleu-Ciuc 
sunt legate de spiritualitate: ambele sunt 
cunoscute ca sanctuare mariane. De la 
jumătatea lunii martie, relația a fost conso-
lidată prin înfrățire, o delegație din Miercu-
rea-Ciuc semnând un acord de înfrățire cu 
Máriapócs în orașul din Ungaria.

A fost anunțat 
programul festivalului 
NyárOnSzereda

Conducerea municipalității și echipa de 
organizare au prezentat în cadrul unei 
conferințe de presă programul festivalului 

NyárOnSzereda (9–12 iunie). Evenimentul 
muzical maghiar va fi găzduit de zece locații 
și va cuprinde aproape 80 de evenimente 
muzicale. 

O oră de întuneric de Ziua 
Pământului

Prin stingerea iluminatului stradal din centrul 
orașului timp de o oră Miercurea-Ciuc a 
intrat în acest an în rândul orașelor dornice 
să arate că le pasă de Pământ. Scopul celor 
60 de minute dedicate Pământului este de 
a face oamenii să conștientizeze faptul că 
viitorul planetei noastre este responsabilita-
tea fiecăruia dintre noi.

Curățenie generală de 
primăvară

În ultima săptămână a lunii martie Primăria 
Municipiului Miercurea-Ciuc și operatorul 
regional de salubrizare Eco-Csík SRL au 
început tradiționala curățenie generală de 
primăvară, în cadrul căreia vor fi curățate 
toate spațiile publice, străzile și trotuarele 
din Miercurea-Ciuc. Pentru a asigura succe-
sul campaniei de reînnoire urbană, Primăria 
a cerut ajutorul și cooperarea locuitorilor.

Distincții înmânate pentru 
personalități exemplare

Distincții acordate de președintele Ungariei 
au fost înmânate în Cetatea „Mikó” per-
sonalităților din Miercurea-Ciuc care și-au 
dedicat viața comunității locale, contribuind 
astfel semnificativ la păstrarea tradițiilor, 
identității naționale și istoriei locale. Distinc-
țiile de stat maghiare au fost înmânate de 
către consulul general Tóth László. Printre 
persoanele sărbătorite s-au numărat pă-
rintele Incze Benjámin, profesoara Borbáth 
Erzsébet, călugărul piarist Sárközi Sándor, 
respectiv Ferencz Éva, fosta coordonatoare 
de educație al Asociației Ceangăilor din 
Moldova.
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Ce s-a întâmplat în oraș în luna martie 2022?

Cronică
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Zöld Iganție
Tankó Maria
Ráduly Csaba
Tanko Ioan
Részegh Maria
Jakab Iosif-Tiberiu
Kovács Albert
Csató Jolán
Farkas Miklos
Szabó Iboica
Kristó Lajos

Dávid Alexandru
Sántha Tiberiu-Anton
Kovács Mihai
Nagy Gábor
Hălănei Neculai
Deák Sándor
Bodor Andrei
Bocz Arpad
Daniel Ilona
Gál István
Jánosi Erika-Mária

Fenya Dionisie
Toth Géza
Virág Imre
Részeg Elisabeta
Tankó Ștefan
Daday Cornelia-Catarina
Ambrus Carol
Benedek Irina
Nyulas Ferencz
Patrașcu Gabriel
Balázs István

Morar Eugenia
Rácz Erzsébet
Antal Emeric
Ambrus Jozsef
Csorba Clara
Tankó Vilhelmina
Bencze Gheorghe
Tamás Elisabeta
Gábor Ladislau

Bodó Milán-Ágoston
Andrási Előd-Áron
Benedek Amira
Török Anna-Zsófia
Tankó Márk
Tankó Tamás
Gábor Andrea
Kosza Bendegúz

Horváth Hunor
Rostás Alexandra-Anasztázia
Biró Réka
Lakatos Larissza-Zsuzsanna
Tușa Balázs
Magyari Örs
Dascalu Soma-Steriu
Máthé Sára

Antal Magor
Jankó Fanni
Czine Ábrahám
Kopacz Olívia
Kopacz Letícia
Karácson Edina
András-Tövissi Lőrinc

Vitán Lajos – Gábor Katalin
Cheikhman Mohammed – Vákár Katalin

Vitán Dezső – Czine Ana-Loredana
Ceugea Sorin – András Gyöngyvér-Rozália

Stoika András – Firnaga Angyalka-Mária

Ungureanu Edmond – Gârlă Bianca-Elena
Birta László – Bokor Zsuzsa

Coman Ștefan-Alexandru – Rusu Lia-Beatrix
Lăcătuș Ionuț-Adrian – Bartos Emőke-Mária

DECESE
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Din registrul stării civile

FETE BĂIEȚI

CĂSĂTORII
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