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SUMAL 2.0, 
pentru protecția 
pădurilor

Aplicația care s-a dovedit a fi una 
dintre cele mai eficiente la nivel 
internațional, are peste 100.000 de 
utilizatori în România.

Am dat startul 
pentru vara!
Timp de patru zile, fes-

tivalul de muzică ușoară NyárON 
Szereda a oferit un program variat 
în zece locații, adresându-se tuturor 
vârstelor.
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3 Un nou orizont pentru 
transportul public local

În data de 18 mai am 
semnat în orașul Győr 
(reședință de județ din Un-
garia de Vest) un acord de 
cooperare între cele două 
primării. Acordul a fost 
semnat de către primarii 
celor două localități, respe-
ctiv dr. Dézsi Csaba András 
(Győr) și Korodi Attila (Mi-
ercurea Ciuc). Conducerea 
celor două orașe consideră  
că există oportunități de 
cooperare, în primul rând 
în domeniile economiei, 
educației și culturii, iar pri-
mii pași importanți au fost 
făcuți pentru aprofundarea 
relației.
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Împreună, 
ne întărim 
și în spirit

Drumul ideii până când devine 
o hotărâre de consiliu local
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#tăiere
Pe ce se bazează tăierea sau plantarea 
de arbori în oraș?

Copacii din zonele publice sunt tăiați sau 
toaletați numai dacă sunt considerați ca 
fiind un pericol pentru mediul înconjurător 
sau obstrucționează traficul. Fiecare in-
tervenție necesită o autorizație. Solicita-
rea unei astfel de autorizații se poate face 
pe baza unei notificări, după care perso-
nalul de horticultură urbană se va deplasa 
la fața locului și, în cazul în care se aprobă, 
va notifica despre intervenție și Agenția 
de Mediu respectiv la Direcția Silvică. În 
general, acest proces se desfășoară pe 
baza hotărârii municipale nr. 98/2022. În 
cazul plantării de arbori, trebuie urmată o 
procedură similară, adică despre intenția 
de plantare trebuie notificată personalul 
de horticultură urbană.

#centrul de relații cu publicul
Toate serviciile municipale s-au mutat 
în centrul de relații cu publicul din str. 
Sadoveanu?

Nu. În centrul de relații cu publicul de 
pe strada Mihail Sadoveanu nr. 4 (fos-
ta clădire Bancpost) s-au mutat doar 
serviciile de urbanism, de taxe (casierie, 
declarații fiscale, certificate fiscale etc.) 
și SPCLEP-ul (acte de identitate și stare 
civilă). Direcția de servicii sociale, care 
deservește, de asemenea, un număr 
mare de clienți, a rămas în vechea locație, 
la fel ca și administrarea locurilor de veci 
și activitățile comerciale. 

#publicația Miercurea-Ciuc
Tot nu primesc publicația 
Miercurea-Ciuc. Cine nu-și face treaba?

Adresele poștale sunt completate în 
mod constant, iar acum putem exclude 
posibilitatea ca cineva să nu primească 
publicația din cauza neatenției noastre. În 
cele mai multe dintre cazurile neexpedie-
rii este adresa incompletă sau incorectă. 
Se acceptă în continuare cereri noi la 
adresa press@szereda.ro.    

România și tăierea ilegală de păduri au 
devenit concepte aproape sinonime, dar 
odată cu apariția instrumentelor digitale 
s-a reușit o reducere treptată a furtului 
de păduri. Aplicația SUMAL 2.0, care s-a 
dovedit a fi una dintre cele mai eficiente 
la nivel internațional, are peste 100.000 
de utilizatori în România. Sunteți unul 
dintre ei? 

Î ncepând din 2010 Uniunea Europeană a 
obligat statele membre să ia măsuri pentru 
a monitoriza exploatarea și transportul 

lemnului. România a venit pentru prima dată cu 
o astfel de inițiativă în 2014, prin aplicația Rada-
rul Pădurilor, care a fost dezvoltată ulterior sub 
numele de Inspectorul Pădurii în 2016. Aplicația 
permitea interacțiunea cu publicul: prin introdu-
cerea unui număr de înmatriculare, cei interesați 
puteau verifica dacă un anumit transport de 
lemne fusese autorizat. Cu toate acestea, 
fenomenul complex al tăierilor ilegale de păduri 
a făcut ca această aplicație să nu fie suficientă 
pentru combaterea lui. Astfel începând cu 2019, 
presiunea venită din partea factorilor profesio-
nali și din partea societății civile a determinat Mi-
nisterul Mediului să dezvolte o aplicație moder-
nă. După o lungă așteptare, aplicația SUMAL 2.0 
(Sistemul de Urmărire a Materialului Lemnos) 
a fost adoptat în iunie 2020 prin Hotărârea de 
Guvern 497/2020, iar aplicația a devenit dispo-
nibilă în februarie 2021.

SUMAL 2.0 are mai multe segmente: plat-
forma pentru marcarea lemnului este dedicată 
pădurarilor, platforma pentru emiterea avizelor 
de însoțire este utilizată de către procesatorii 
și transportatorii de lemne, iar partea aplicației 
care prezintă date de control mai complexe 
este utilizată de către organele de control. 
Partea utilizată de publicul larg este simplă, ra-
pidă și mult mai eficientă decât orice versiune 
anterioară.

Utilizatorul trebuie să descarce aplicația 
numită Inspectorul Pădurii. Începând cu 
lansarea SUMAL 2.0, procesele de autorizare 
au fost digitalizate. Vehiculele care transportă 
lemn trebuie să aibă un sistem de urmărire 
GPS, iar șoferii trebuie să aibă un document de 
transport valabil, astfel fiind posibilă verificarea 
în timp real dacă un transport este prezumtiv 
legal sau nu.

De asemenea, este posibil să se verifice 
codul individual generat de SUMAL sau Actul de 
Punere în Valoare (APV), care atestă permisul 
de exploatare. Prin introducerea numărului de 
înmatriculare în câmpul „Identificatorul trans-
portului” se poate afla proveniența și tipul 
lemnului transportat, și chiar cantitatea exactă. 
În cazul în care transportul nu are aviz, aplicația 
vă avertizează că este posibil să aveți de-a face 
cu un transport ilegal. Modul condiționat nu este 
întâmplător: pot exista circumstanțe în care un 
transport este marcat ca fiind ilegal, chiar dacă 
transportatorii acționează legal. 

Utilizatorii pot contacta autoritățile prin 
apelarea numărului 112.

În 2021, aproximativ 150 000 de utilizatori au 
efectuat 6,8 milioane de interogări pe aplicația 
pentru smartphone și pe site-ul web (www.
sumal-map.ro). Dintre cazurile suspectate de 
ilegalitate, peste 1 000 au fost investigate de 
poliție, iar 267 de cazuri au fost sancționate. De 
atunci, aplicația a suferit mai multe îmbunătățiri 
minore, iar de la sfârșitul lunii martie a acestui 
an, eliberarea avizelor de transport pe timp de 
noapte a fost interzis în SUMAL, astfel toate 
transporturile de lemn pe timp de noapte sunt 
acum considerate ilegale.  

Potrivit datelor statistice, de la lansarea 
SUMAL, în 2021, în România s-a tăiat legal cu 
800.000 de metri cubi mai mult lemn față de 
2020. Piața neagră a comerțului de lemn a 
fost redusă considerabil, iar dumneavoastră 
puteți contribui la acest proces. Profitați de 
șansă! 

SUMAL 2.0, aplicația pentru 
protecția pădurilor
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Contractul pentru renovarea stației de au-
tobuz din Miercurea Ciuc a fost semnat în 
luna mai, iar tot în decursul acestui an, mai 
precis în luna februarie, a fost semnat un 
contract pentru achiziționarea a douăzeci 
și trei de autobuze pe gaz comprimat. 
Achiziția publică privind lucrările la depoul 
de autobuze este în curs de relicitație, iar 
Primăria municipiului și primăriile loca-
lităților învecinate au solicitat finanțare 
centrală pentru achiziționarea a încă 
zece autobuze electrice pentru a deservi 
zona metropolitană a reședinței de județ. 
Scopul final este ca Miercurea-Ciuc să 
aibă un sistem de transport public care să 
răspundă provocărilor secolului XXI.  

F lota de vehicule al Csíki Trans SRL (so-
cietatea responsabilă pentru transportul 
public din oraș) a fost complet uzată 

în ultimii ani. Cele mai urgente problemele au 
putut fi rezolvate, iar rețeaua de autobuze a 
fost modernizată prin măsuri mai puțin specta-
culoase, dar utile în același timp. Anul trecut au 
fost închiriate trei autobuze, alte trei vehicule 
închiriate fiind fost puse în funcțiune în luna 
iunie, astfel încât Csíki Trans are în flotă în acest 
moment șase autobuze închiriate și patru auto-
buze proprii. 

Cu toate acestea, viziunea pentru viitor este 
una foarte diferită. Haideți să vorbim despre asta!

Licitații pentru planul de mobilitate
Transportul public din Miercurea-Ciuc este 

regândit din temelii în cadrul a trei licitații care 
urmează să fie finalizate până la sfârșitul anului 
2023. Contractele atribuite în cadrul planului de 
mobilitate vor aborda transportul urban într-un 
mod integrat. Trei contracte vizează în mod 
special eficientizarea și ecologizarea transpor-
tului public: o licitație comună pentru renovarea 
stației de autobuz și a depoului, achiziționarea a 
douăzeci și trei de autobuze alimentate cu gaz și 
dezvoltarea unui sistem inteligent de gestionare 
a traficului.

Contractul pentru fabricarea și livrarea a 
douăzeci și trei de autobuze CNG noi, în valoare 
de 26,3 milioane de lei, a fost semnat de primărie 
cu firma  Dutch Truck Services SRL pe data de 2 
februarie anul curent. Livrarea noilor vehicule se 
va face etapizat până la sfârșitul anului 2023.  

Contractul de renovare a autogării, în valoare 
de 11,43 milioane de lei, a fost semnat pe 16 mai 
cu firma Niliten Construcții SRL, firma având la 
dispoziție 12 luni pentru a finaliza lucrările care vor 
începe în luna iunie. Din cauza perioadei de iarnă 
se estimează că lucrările vor fi finalizate până în 
toamna anului viitor. 

Ca parte integrantă a infrastructurii de auto-
buze, pe strada Salcâm, în „curtea Goscom” va fi 
creat un depou cu garaje și o stație de alimentare. 
Prima licitație pentru crearea aestuia nu a avut 
succes și este în curs de relicitare. 

Achiziționarea și implementarea elementelor 
de gestionare a traficului care favorizează trans-
portul public în detrimentul traficului auto face, 

de asemenea, parte din pachetul de mobilitate și 
se preconizează că va fi finalizat în 2023.

Autobuze electrice pentru a deservi pasagerii 
din regiune

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc 
a adoptat, în ședința extraordinare din data de 13 
mai o hotărâre privind depunerea unei cereri de 
finanțare din Planul Național de Redresare și Rezi-
liență (PNRR), care ar permite efectuarea a șase 
curse regulate de autobuz dus-întors pe trei linii.

Potrivit notei de fundamentare a deciziei, 
autobuzele vor circula pe trei rute. Pe fiecare 
dintre cele trei rute vor exista șase curse regulate 
dus-întors. Pentru aceste curse punctul terminus 
va fi stația de autobuz din Miercurea-Ciuc. Trase-
ele planificate sunt următoarele:

1. Miercurea-Ciuc–Delnița–Păuleni-Ciuc–Șoi-
meni–Miercurea Ciuc;

2. Miercurea-Ciuc–Ciceu–Siculeni–Racu–
Gârciu–Văcărești–Mihăileni–Frumoasa–Nicolești–
Miercurea-Ciuc;

3. Miercurea-Ciuc–Leliceni–Misentea–Ban-
cu–Sânmartin–Sânsimion–Sântimbru–Sâncrăie-
ni–Miercurea-Ciuc.

Autobuzele electrice care vor fi cumpărate 
au o lungime de 10 metri, și vor avea o stație de 
încărcare care va funcționa pe timp de noapte.  
Cererea de finanțare prevede, de asemenea, 
și patru încărcătoare rapide. Valoarea totală a 
proiectului este de 4,8 milioane de euro, adică 
aproape 24 de milioane de lei. Municipalitatea va 
acoperi costurile neeligibile, care va consta din 
instalarea stațiilor de încărcare. 

Să oferim recenzorilor 
răspunsurile corecte!

M iercurea-Ciuc s-a descurcat excepțional în prima etapă 
de autorecenzare a recensământului din România: două 
treimi din populație a completat valid chestionarul online. 

Urmează etapa care este convenabilă pentru unii și derutantă pentru 
alții. Dar este esențial să înțelegem: datele recensământului vor 
stabili direcția de dezvoltare pentru următorul deceniu.

Câte clase de grădiniță încep anul școlar? Care este limba de 
predare în fiecare școală? Care este grupul real de pensionari? Ce 
grupe de vârstă vor emigra și cine se va stabili acasă? Ce tip de 
încălzire necesită cea mai mare investiție de bani și energie? Întrebări 

la care credem că știm răspunsurile, dar realitatea este cu totul alta. 
Pentru că, de exemplu, nu dispunem de date exacte cu privire la câți 
dintre tinerii noștri au acceptat locuri de muncă în străinătate.

Toți cei care înțeleg importanța recensământului sunt invitați 
să răspundă recenzorilor în cadrul etapei finale, care se desfășoară 
până la 17 iulie. 

La momentul ultimului recensământ care se desfășura în 2011, 
platformele de social media și, prin urmare, conspirațiile nu erau atât 
de răspândite. Să le reamintim celor îngrijorați: datele recensămân-
tului sunt colectate doar în scopul întocmirii unor statistici și dezvol-
tarea strategiilor și direcțiilor de dezvoltare. Datele colectate nu vor 
fi folosite în mod abuziv! 

Recensământul este despre viitorul nostru comun! Dacă nu 
oferim date exacte în cadrul acestui proces, acest lucru va afecta 
întreaga noastră comunitate! 

Un nou orizont pentru 
transportul public local

Mesajul lunii
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Primăria Miercurea Ciuc în colaborare cu 
Fundația OTP Bank România a lansat un 
program de educație prin cadrul căruia se 
va începe un proiect de responsabilitate 
socială prin care se oferă cursuri de edu-
cație financiară elevilor din municipiu.

N oul program de educație se va des-
fășura în Centrul de Relații cu Publicul al 
Primăriei Miercurea Ciuc și a fost gândit 

ca un spațiu dedicat activităților pentru dezvolta-
rea aptitudinilor financiare şi economice în rândul 
elevilor cu vârste cuprinse între 10 şi 18 ani. Toate 
modulele de educaţie economico-financiară 
urmăresc însuşirea abecedarului financiar pe baza 
metodologiei Edutainment (educație prin joc), 
într-un limbaj adecvat vârstei tinerilor. 

„Actualul context economic a pus presiune pe 
majoritatea categoriilor sociale, iar tinerii nu sunt 
o excepție. Asta o spun studiile care arată un nivel 
de educație financiară sub medie în România. 
Cred că o investiție în educație este o investiție 

în viitorul societății, mai ales în contextul actual, 
astfel că ne-am propus să extindem serviciile 
Fundației noastre prin lansarea acestui proiect 
împreună cu Primăria Miercurea-Ciuc. Misiunea 
colegilor de la Fundația OTP Bank România este 
de a crea conținut educațional valoros pentru 
inițiative educative cu impact și a oferi cursuri 
adaptate la nevoile tinerilor generații”, a declarat 
Gyula Fatér, CEO OTP Bank România.

„Ne bucurăm că această activitate se va des-
fășura în orașul nostru, în parteneriat cu Fundația 
OTP Bank România, cu școlile din localitate și, nu 
în ultimul rând, cu sprijinul părinților care au recu-
noscut importanța acestui tip de educație. Consi-
der că această inițiativă este o adevărată investiție 
în viitor, iar comunitatea din Miercurea-Ciuc are 
doar de câștigat”- a explicat Attila Korodi, primarul 
orașului Miercurea Ciuc.

Programul de educație va începe în anul 
școlar 2022–2023. Cei trei formatori acreditați 
vor ține cursuri de educație financiară pentru 
elevii de gimnaziu și de liceu și vor oferi tinerilor 
și cunoștințele necesare pentru planificarea 

conştientă a carierei. Fundația își propune să 
susțină în continuare educația nonformală și, pe 
viitor, va oferi cursuri de educație financiară, de 
educație digitală și de inteligență emotională și 
pentru adulți.

Fundația OTP Bank România promovează 
educația financiară, iar printre obiectivele cele mai 
importante se numără dezvoltarea de parteneriate 
valoroase pe toate laturile educației financiare și 
formării profesionale, care să susțină contribuția 
la formarea și dezvoltarea generației tinere din 
România.

În cei 8 ani de activitate, Fundația a acumulat 
un portofoliu important de proiecte educaționale 
construite pe patru linii principale de activitate: 
educație financiară, educația copiilor, orientare 
în carieră și parteneriate strategice cu asociații și 
ONG-uri locale. Între acestea se înscriu works-
hop-uri de educație financiară sau de orientare 
în carieră pentru adolescenți, lansarea bursei 
Bethlen Gábor sau inaugurarea primului centru din 
România dedicat educației financiare - atât pentru 
adolescenți, cât și pentru adulți. 

Program de educație 
financiară la Miercurea-Ciuc

P rintre instituțiile de învățământ din Miercurea-Ciuc Școala Civilă de Fete, care 
a funcționat timp de cinci decenii, a oferit pregătire teoretică și practică pent-
ru adolescente. Și-a început activitatea la 30 septembrie 1880, într-o clădire 

de lemn modestă. Primul an școlar a început în luna noiembrie a aceluiași an cu 47 de 
elevi. Când instituția a început să funcționeze cu patru clase, a fost construită o nouă 
clădire, care a fost inaugurată în septembrie 1891. La aceea vreme, în Miercurea-Ciuc 
nu exista o clădire de dimensiuni similare. Învățământul în noua clădire a început în 
1892. Astăzi, în această clădire se află Școala Gimnazială „Petőfi Sándor”.

Pe lângă educația generală, școala de fete își pregătea elevele și pentru viața de 
familie: pe lângă educația teoretică, s-au predat și abilități practice, cum ar fi filatura, 
croitoria și grădinăritul. Era o școală religioasă. Ordinea și standardele morale stricte 
erau obligatorii, la fel ca și uniforma, care presupunea purtarea unei pălării și a unei 
rochii de culoare albastru închis. 

Doamna profesoară Ferenczi Jolán a rezumat trecutul școlii într-o monografie 
școlară publicată în 1995. 

Sursa: Vofkori György, Csíkszereda és Csíksomlyó képes története /Typografika, 
Békéscsaba, 2007
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Împreună, ne întărim 
și în spirit
În data de 18 mai am semnat în orașul 
Győr (reședință de județ din Ungaria 
de Vest) un acord de cooperare între 
cele două primării. Acordul a fost 
semnat de către primarii celor două 
localități, respectiv dr. Dézsi Csaba 
András (Győr) și Korodi Attila (Mier-
curea Ciuc). Conducerea celor două 
orașe consideră  că există oportu-
nități de cooperare, în primul rând 
în domeniile economiei, educației 
și culturii, iar primii pași importanți 
au fost făcuți pentru aprofundarea 
relației.

B azele „înfrățirii” au fost puse în Mier-
curea-Ciuc în timpul unei vizite din 
anul trecut a doamnei viceprimar dr. 

Pergel Elza. Ca urmare, primarii celor două 
orașe au semnat un protocol în reședința 
județului Győr-Moson-Sopron la mijlocul lunii 
mai. La ceremonia care s-a desfășurat în sala 
festivă a Primăriei Municipiului Győr au par-
ticipat administrația orașului gazdă, precum 
și delegația orașului Miercurea-Ciuc în frunte 
cu primarul Korodi Attila și cu viceprimarul 
Sógor Enikő, respectiv secretarul general 
Wohlfart Rudolf. 

„Este un sentiment frumos emoționant 
când auzim discursuri în limba maghiară 
într-o altă țară, departe de orașul nostru, și 
întâlnim oameni vorbitori de maghiară cu 
care împărtășim rădăcinile noastre istorice. 
Győr și-a făcut întotdeauna o prioritate din 
promovarea bunelor relații cu orașele din 
afara granițelor. Sunt convins că și instituți-
ile noastre vor putea să coopereze. Dorința 
noastră este să umplem această cooperare 

cu valori adevărate și cu o prietenie demnă” 
- a declarat dr. Dézsi Csaba András, primarul 
orașului Győr. 

Amintind exemplul orașului nostru înfrățit 
Bereg din Ucraina, amenințat de război, Koro-
di Attila a reamintit că trebuie să fim uniți și la 
bine și la rău.

„Frații și surorile se ajută reciproc. Este 
foarte important să prețuim tradițiile și să 
consolidăm legăturile culturale, dar este 
esențial și să răspundem provocărilor prezen-
tului, cum ar fi emigrația și crearea de locuri 
de muncă. Vă mulțumesc pentru deschiderea 
fraternă, pentru strângerea de mână prieten-
oasă! Suntem încrezători că această coope-
rare va deschide perspective în care cultura, 
educația, sportul și tineretul își vor găsi locul”, 
a declarat Korodi Attila.

După încheierea discursului a avut loc 
ceremonia de semnare a protocolului de 
colaborare, iar primarul orașului Győr i-a oferit 
omologului său din Miercurea-Ciuc o sticlă 
de sodă într-o cutie cadou, în timp ce Korodi 
Attila i-a oferit primarului gazdă o gravură a lui 
Siklódi Ferenc, reprezentând clădirile emble-
matice din orașul nostru.

Primii pași pentru a umple cooperarea 
cu conținut au fost făcuți imediat după 
momentul festiv:  membrii delegației din 
Miercurea-Ciuc, printre care s-a numărat 
Márk-Csucsi Róbert, președintele Asociației 
Întreprinzătorilor din Ciuc și Juhász-Borsa 
Orsolya, șefa biroului de dezvoltare eco-
nomică al Primăriei, s-au întâlnit cu șefii 
Camerei de Comerț și Industrie al județului 
Győr-Moson-Sopron, președintele Pin-
tér-Péntek Imre și dr. Kalmárné Hollósi 
Erika, discutând despre posibilitățile de 
cooperare economică bazată pe beneficii 
reciproce. 

Premiatul 
Pro Urbe al lunii

Bogyó-Löffler Mária
(22 iunie 1951)

A ntrenoarea de patinaj artistic a 
lucrat mai bine de patruzeci de 
ani la Clubul Sportiv Școlar din 

Miercurea-Ciuc, iar acum, intrând în pen-
sie, îi antrenează pe patinatorii artistici mai 
mici și mai mari în cadrul secției de patinaj 
artistic al Sport Club Miercurea-Ciuc. 

După ce a dat bacalaureatul la actualul 
Colegiu Național „Márton Áron”, a absolvit 
Colegiul de Antrenori de la Facultatea de 
Educație Fizică și a obținut cel mai înalt 
grad de antrenor de categoria I. Ulterior, 
a absolvit și Colegiul de Educație Fizică, 
dar nu a lucrat niciodată ca profesor de 
educație fizică. A lucrat la Clubul Sportiv 
Școlar timp de patruzeci și patru de ani, 
ieșind la pensie în 2014.

A intrat pentru prima dată pe gheață 
la vârsta de șase ani și a continuat să facă 
patinaj artistic până în clasa a XII-a. A obți-
nut primul loc în concursurile naționale atât 
la categoria copii, cât și la categoria juniori.

Dintre elevii săi pe care i-a antrenat 
de-a lungul carierei sale Kerekes Zsolt, 
Gheorghe Chiper și Kelemen Zoltán s-au 
calificat la Jocurile Olimpice de iarnă, în 
timp ce Bedő Noémi, Miklós Bálint, Pál 
Radu, Kerekes Zsolt, Gheorghe Chiper, Ke-
lemen Zoltán și Kenéz Zselyke au participat 
la Jocurile Olimpice de Tineret, participând 
și la diferite competiții internaționale. 

În afară de rezultate, cea mai mare 
satisfacție pentru ea este faptul că în 
cei patruzeci și patru de ani, majoritatea 
studenților ei au absolvit facultatea și toți 
și-au găsit scopul în viață. „Obținerea de 
rezultate în sport este un lucru bun, dar 
gloria durează un minut (...), din momentul 
în care cobori de pe podium este istorie” - 
spune Bogyó-Löffler Mária, a cărei activi-
tate a fost recunoscută de orașul Miercu-
rea-Ciuc cu premiul Pro Urbe în 2001. 

(Sursa: Conversație cu ocazia zilei de 
naștere cu antrenoarea Bogyó-Löffler 

Mária - interviu realizat de Daczó Katalin)  



6

Focus

Am dat startul pentru vara!
Soare, zumzet, un program colorat și muzică în toate stilurile! Între 9 și 12 iunie, Miercurea-Ci-
uc s-a transformat într-un oraș cu o atmosferă de sărbătoare. Timp de patru zile, festivalul 
de muzică ușoară NyárON Szereda a oferit un program variat în zece locații, adresându-se 
tuturor vârstelor. Printre locații au fost și spații care nu fuseseră folosite ca locuri pentru 
divertisment. După părerea unanimă a participanților și vizitatorilor orașului nostru, a meritat 
să începem sezonul festivalurilor la Miercurea-Ciuc!

FOTOGRAFII DE MADVERTISING, LÁSZLÓ CSABA, GÁBOS ALBIN



7



8

Consiliul Local al Municipiului Miercu-
rea-Ciuc s-a întrunit în ședință extraor-
dinară pe data de 13 mai, iar în ședință 
ordinară pe data de 27 mai. Hotărârile 
din mai sunt următoarele:

 � Hotărârea nr. 141
privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul: 
„Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale 
multifamiliale din Municipiul Miercurea-Ciuc – Lot 1”

 � Hotărârea nr. 142
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltui-
eli pe anul 2022 pentru SC Goscom S.A.

 � Hotărârea nr. 143
privind aprobarea mutării serviciului public 
comunitar local de evidență a persoanelor în 
imobilul situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. 
Mihail Sadoveanu nr. 4 

 � Hotărârea nr. 144
privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 
11/2014 privind  amplasarea teraselor sezoniere 
pe domeniul public al Municipiului Miercurea-Ci-
uc, cu modificările și completările ulterioare

 � Hotărârea nr. 145
privind aprobarea modificării și completării 
Contractului de delegare nr. 197/2020 a gestiunii 
serviciului de transport public local în Munici-
piul Miercurea-Ciuc aprobat prin Hotărârea nr. 
359/2019 privind aprobarea delegării în mod 
direct a gestiunii serviciului de transport public 
local în Municipiul Miercurea-Ciuc 

 � Hotărârea nr. 146
privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui 
spațiu-birou din clădirea situată în P-ța Cetății nr. 
1, în favoarea Creșei Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 147
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare, 
aprobare a notei de fundamentare a investiției, 
cheltuielor legate de proiect precum și de apro-
bare a acordului de parteneriat, a protocolului de 
asociere privind realizarea în comun a unei achiziții 
publice ocazionale prin proiect cu titlul: „Dezvol-
tarea serviciului transport public ecologic în zona 
periurbană a municipiului Miercurea-Ciuc – Etapa” 
, și valoarea maximă eligibilă a proiectului

 � Hotărârea nr. 148
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare, 
a notei de fundamentare a investiției și a cheltui-
elilor legate de proiectul „Elaborarea/actualiza-
rea documentațiilor de amenajare a teritoriului și 
de planificare urbană în Municipiul Miercurea-Ci-
uc” și a valorii maxime eligibile a proiectului

 � Hotărârea nr. 149
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare 
cu titlul:„Reabilitarea clădirii Primăriei din str. Mi-
hail Sadoveanu nr. 4”, și valoarea maximă eligibilă 
a proiectului

 � Hotărârea nr. 150
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare 
cu titlul: „Reabilitare și extindere/mansardare 
Casă de cultură municipală”, și valoarii maxime 
eligibile a proiectului

 � Hotărârea nr. 151
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare 
cu titlul: „Reabilitarea exterioară a clădirii Primări-
ei”, și valoarea maximă eligibilă a proiectului

 � Hotărârea nr. 152
privind instituirea unor măsuri în vederea or-
ganizării și desfăşurării Expoziției și Târgului cu 
vânzare a produselor tradiționale și meșteșugă-
rești, respectiv a activității de alimentație (food 
track) din cadrul Festivalului NyárON Szereda, 
din data de 9–12 iunie 2022 

 � Hotărârea nr. 153
privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenului 
aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care 
au cumpărat apartamente construite din fondul 
locativ de stat

 � Hotărârea nr. 154
privind aprobarea punerii la dispoziția Distribuției 
Energie Electrică Romania SA (DEER) Sucursala 
Harghita, a unor terenuri aflate în proprietatea 
publică al municipiului Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 155
privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru 
investiția: „Creare acces și locuri de parcare – 
strada Lunca Mare ”

 � Hotărârea nr. 156
privind aprobarea atribuirii dreptului de proprie-
tate a suprafeței de 252 mp, intravilan

 � Hotărârea nr. 157
privind aprobarea atribuirii dreptului de proprie-
tate a suprafeței de 266,5 mp, intravilan

 � Hotărârea nr. 158
privind acceptarea și însușirea contractului 
pentru acordarea de servicii sociale încheiat cu 
furnizorul de servicii sociale Asociația Caritas, 
Alba Iulia

 � Hotărârea nr. 159
privind aprobarea constituirii Consiliului Comu-
nitar Consultativ al Municipiului Miercurea-Ciuc 
și aprobarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare al acestuia

 � Hotărârea nr. 160
privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 
301/2019 privind constituirea echipei mobile 
pentru intervenția de urgență în cazurile de 
violență domestică

 � Hotărârea nr. 161
privind stabilirea modalităţii de acordare şi cuan-
tumul valorii de transport public local de călători 
în mod gratuit, persoanelor cu handicap grav şi 
accentuat, însoţitorilor şi asistenţilor personali ai 
acestora, precum şi veteranilor de război şi vădu-
velor de război din municipiul Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 162
privind aprobarea programului cultural și a 
bugetului de cheltuieli al evenimentului cultural 
„Ezer Székely Leány Napja” („Ziua celor O Mie de 
Fete Secuiene”) organizat de Ansamblul Național 
Secuiesc Harghita

 � Hotărârea nr. 163
privind restricționarea și închiderea circulației 
rutiere pe unele zone ale teritoriului municipiului 

Miercurea-Ciuc în timpul evenimentului cul-
tural-religios Pelerinajul de Rusalii la Șumuleu-Ci-
uc 2022, în perioada 3–5 iunie 2022

 � Hotărârea nr. 163
privind restricționarea și închiderea circulației 
rutiere pe unele zone ale teritoriului municipiului 
Miercurea-Ciuc în timpul evenimentului cultural 
NyárONSzereda 2022, în perioada 9–12 iunie 2022

 � Hotărârea nr. 164
privind aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 
2022 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomuni-
tară S.I.M.D. Harghita 

 � Hotărârea nr. 165
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local al municipiului Miercurea-Ciuc în Comisiile 
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile 
de învăţământ preuniversitar din Municipiul Mier-
curea-Ciuc pentru mandatul 2020–2024

 � Hotărârea nr. 166
privind „Elaborare PUZ, schimbare utilizare urba-
nistică din agroturism At în zonă rezidențială UL1”, 
strada Leliceni nr. 57

 � Hotărârea nr. 167
privind modificarea Hotărârii nr. 329/2018 privind 
aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenții pentru investiția: „Reabilitarea 
termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării 
performanţei energetice bloc – str. Patinoarului nr. 
12 A/B”, cu modificările și completările ulterioare

 � Hotărârea nr. 168
privind modificarea Hotărârii nr. 330/2018 privind 
aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenții pentru investiția: „Reabilitarea 
termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării 
performanţei energetice bloc – str. Patinoarului nr. 
14 A/B”, cu modificările și completările ulterioare

 � Hotărârea nr. 169
privind modificarea Hotărârii nr. 323/2018 
privind aprobarea Documentației de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenții pentru investiția: 
„Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe în 
vederea ridicării performanţei energetice bloc 
– aleea Avântului nr. 5 A/B”, cu modificările și 
completările ulterioare

 � Hotărârea nr. 170
privind aprobarea prelungirii Contractului de 
închiriere nr. 758/2018 încheiat cu ECO-CSIK SRL

 � Hotărârea nr. 171
privind aprobarea modificării și completării 
Hotărârii nr. 6/2008 privind însușirea Listei de 
inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul 
public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modifi-
cările și completările ulterioare

 � Hotărârea nr. 172
privind aprobarea schimbării de destinație a unui 
spațiu, respectiv repartizarea unor locuințe aflate 
în fondul locativ al Municipiului Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 173
modificarea Hotărârii nr. 43 privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al municiupiului 
Miercurea-Ciuc pe anul 2022 și estimări pe anii 
2023–2025

Hotărârile 
Consiliului Local
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Flowchart

B irocrația din România este o chestie grea: am moștenit 
un model administrativ francez cu „arome” balcani-
ce, așa că procesele nu sunt ușoare. Este îmbucură-

tor faptul că se depun tot mai multe 
eforturi pentru a reduce birocrația, dar 
cu toate acestea, apariția unei hotărâri 
ilustrează faptul că încă mai este loc de 
îmbunătățiri. 

Pregătirea, adoptarea și punerea în 
aplicare a hotărârilor este reglementată 
de Ordonanța de Urgență a Guvernu-
lui nr. 2019/57, iar în cazul municipiului 
nostru, este completată de către Hotărâ-
rea nr. 134/2022 al Consiliului Local, 
aprobată în luna aprilie, hotărâre care 
reglementează aspectele locale. 

Proiectul de hotărâre poate fi inițiat 
de către primar, viceprimari, consilieri 
locali sau chiar cetățeni, în condiții stricte 
și cumulative. Proiectele sunt întocmite 
de inițiator împreună cu serviciul/biroul 
specializat al primăriei. Documentul de 
inițiere este referatul de aprobare, care 
justifică necesitatea. Acesta este urmat 
de proiectul de hotărâre propriu-zis și, 

în final, de raportul de specialitate al biroului, care enumeră 
documentele suplimentare necesare pentru a îndeplini cerințele 
legale: diferitele acte oficiale, ca de exemplu avize, autorizații, 
cereri, diferite solicitări, fie că sunt obligatorii sau facultative. În 

cazul hotărârilor normative (cum ar fi regulamentele), proiectul 
trebuie să fie pus la dispoziția publicului pentru consultare timp 
de 30 de zile înainte de a fi introdus pe ordinea de zi.

În cazul municipiului Miercurea-Ciuc, ședințele lunare ale 
Consiliului au loc de obicei în ultima vineri din lună. În conformi-
tate cu regulamentul de organizare și funcționare, proiectele 
de hotărâri trebuie să fie depuse la Biroul administrativ până 
la data de 15 a fiecărei luni, unde sunt supuse revizuirii juridice. 
Dacă proiectul trece de această verificare, este introdus pe 
ordinea de zi, dar înainte de a se lua o decizie, acesta este mai 
întâi discutat informal la ședințele grupurilor de partid și formal 
la reuniunile comisiilor de specialitate. În funcție de subiec-
tul proiectului vor fi desemnate comisiile care vor aproba sau 
respinge proiectul. Membrii comisiilor sunt consilieri municipali; 
consiliul local în Miercurea-Ciuc funcționează cu șase comisii.

La începutul ședinței consiliului municipal, se ia o decizie cu 
privire la finalizarea ordinii de zi, ținând cont de poziția comisiilor 
de specialitate și de îndeplinirea cerințelor legale. În cazul în care 
proiectul de hotărâre este adoptat de către organism, biroul ad-
ministrativ comunică decizia finală Prefecturii Harghita și birou-
rilor specializate ale Primăriei, fiind transmise și părților interesa-
te. Supravegherea întregului proces de adoptare a deciziei este 
responsabilitatea secretarului general: secretarul are dreptul de 
a contrasemna și de a emite opinii cu privire la legalitatea decizi-
ei. Doar secretarul și instanța (în cazul în care prefectul contestă 
decizia) au o influență directă asupra legalității deciziei.

În ceea ce privește procedura, raportul de specialitate al 
biroului trebuie să fie gata în termen de 30 de zile de la data 
referatului de aprobare, după care diferitele avize etc. sunt 
pregătite în termene diferite. Dacă se constată că totul este în 
regulă, se introduce pe ordinea de zi și consiliul votează. În ter-
men de 10 zile de la adoptarea proiectului, prefectura trebuie să 
primească și decizia finală, iar după ce prefectul a fost informat, 
hotărârile individuale sunt comunicate celor interesați, iar cele 
normative sunt afișate la intrarea Primăriei. Hotărârile individuale 
intră în vigoare în momentul comunicării, iar cele normative de la 
data afișării.

Din cele de mai sus reiese clar că, indiferent de funcționarea 
aparatului specializat al primarului, adoptarea și intrarea în vigoa-
re a unui proiect poate dura luni de zile.

Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc salută toate ideile via-
bile care vor face viața de zi cu zi a cetățenilor săi mai frumoasă, 
mai bună și mai previzibilă. Încurajăm publicul să contacteze pe 
acei consilierii locali care sunt dispuși să accepte provocare și 
împreună cu Primăria, să pregătească și să adopte o hotărâre – 
și, dacă este necesar, să monitorizeze punerea în aplicare.

Nu este surprinzător faptul că avem 
tendința de a confunda consiliul 
local cu primăria. Pentru a înțelege 
procesul administrativ, este util 
să clarificăm: consiliul local este 
organul decizional al administrației 
locale, iar primăria este organul exe-
cutiv, condus de primar. Prin urmare, 
organul municipal ia hotărâri, iar 
primăria pregătește proiectele de 
hotărâri și pune în aplicare hotărâri-
le adoptate. Dar cum ajungem la 
decizia finală? 

Drumul ideii până când devine 
o hotărâre de consiliu local

– Sărut mâna! Nu șțiți unde-i consiliul popular orășenesc?
÷ În direcția aia, da’ puținel înapoi de miliție, după trei clădiri încoa de la cabinetul de partid!

CARICATURĂ DE HORVÁTH SZEKERES ISTVÁN
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András Mihály continuă 
să conducă ansamblul 
folcloric

Și-a apărat cu succes planul său managerial, 
astfel András Mihály va conduce Ansamblul 
Național Secuiesc Harghita pentru încă cinci 
ani. El este directorul celebrului ansamblu 
de dansuri populare din anul 1995.

Festivalul de tineret și-a 
făcut debutul

Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc a 
organizat în premieră un festival de trei 
zile destinată membrilor generației Z (cei 
născuți între 1995 și 2009). Cloud Youth 
Festival a oferit discuții, spectacole, eveni-
mente sportive, diferite activități și concerte 
interesante pentru „nativii digitali”. Festivalul 
a fost considerat un succes atât de către 
participanți, cât și de către sponsori, iar în 
luna mai al anului viitor este planificată o 
nouă ediție.

S-a deschis expoziția 
fizicianului Barabási 

Barabási László Albert, fizician de renume 
mondial și cercetător în domeniul rețelelor, 
a deschis expoziția din Muzeul Secuiesc 
al Ciucului intitulată: BarabásiLAB-Tipare 
ascunse. Expoziția este o combinație de 
știință și artă, oferind vizitatorilor o experi-
ență unică.   

Echipa feminină de polo 
a Ungariei în vizită la 
Miercurea-Ciuc

Echipa națională feminină de polo a Un-
gariei a început pregătirile pentru sezonul 
următor în orașul nostru. Elevii lui Bíró 
Attila s-au pregătit în Transilvania pentru 
Campionatul Mondial de la Budapesta, 
pentru Superfinala Ligii Mondiale și pentru 
Campionatul European din Croația, și au 
avut și un antrenament deschis la Bazi-
nul „Csíki Csobbanó”. „Unitatea echipei 
medaliate cu bronz olimpic a fost foarte 
bine influențată de stagiul de pregătire de 
la Miercurea-Ciuc”, a subliniat căpitanul 
naționalei. 

Hackathon organizat 
pentru prima dată

Primăria Miercurea-Ciuc, Asociația The 
House și grupul de lucru profesional Kohó 
au anunțat un târg de idei de două zile pent-
ru îmbunătățirea condițiilor oferite de strada 
Petőfi Sándor. Hackathonul comunitar de 
pe strada Petőfi amânat la toamnă a fost 
precedat de două întâlniri pregătitoare (ca 
răspuns la interesul mare) pe 10 și 17 mai, în 
cadrul acestor întâlniri fiind prezentate pe 
scurt idei pentru a face strada pietonală mai 
atractivă pentru turiști și întreprinderi.

 

S-a închis ultimul centru 
de vaccinare

Cele două centre de vaccinare administra-
te de către Primărie (din strada Salcâm și 
Jigodin-Băi) s-au închis în aprilie, iar cel mai 
aglomerat centru, cel de pe strada Kossuth 
Lajos, și-a încheiat activitățile de prevenire 
al epidemiei la 11 mai. Aproximativ 30.000 
de persoane au fost vaccinate la centrul 
înființat de consiliul județean.

Târgul de carte 
cu noutăți

Între 12-15 mai Arena „Erőss Zsolt” a devenit 
din nou un loc de întâlnire pentru scriitori, 
artiști, creatori și cititori. După doi ani de 
pauză am sărbătorit festivalul cărții de la 
Miercurea-Ciuc în primăvară cu o serie de 
evenimente care au fost reînnoite din punct 
de vedere al imaginii și al conținutului. În 
acest an, am acordat o atenție specială cel-
or mici: am creat un imperiu de basm pentru 
copii în zona de târg.

Szijjártó Péter a vizitat 
orașul nostru

Szijjártó Péter, ministrul ungar al Aface-
rilor Externe şi Comerţului Extern, a vizitat 
municipiul Miercurea-Ciuc. Ministrul a fost 
oaspetele primarului Korodi Attila, apoi a 
participat la ceremonia de depunere a pi-
etrei de temelie a unei noi fabrici, și a vizitat 
sediul FK Csíkszereda.

Csíki Majális cu Borszereda 

Perioada 13–15 mai a fost weekendul famili-
ilor din Miercurea-Ciuc, fiind organizat eve-
nimentul Csíki Majális. În cadrul acestuia a 

fost organizat pentru prima dată evenimen-
tul numit Borszereda, festivalul vinului, care 
a inclus participarea a numeroși vinificatori 
maghiari renumiți din Bazinul Carpatic.

Actorii viitorului pe scenă

După ediția zero de anul trecut, anul acesta 
Festivalul Universităților de Arte a umplut 
centrul municipiului cu teatru și viață. Festi-
valul de zece zile s-a axat pe absolvenții de 
teatru.

Sfârșit de sezon magnific 
la FK Csíkszereda

Echipa FK Csíkszereda U19 a câștigat Cupa 
României pe 19 mai, campionatul Româ-
niei pe 27 mai și Supercupa pe 4 iunie. Pe 
30 mai, conducerea municipiului a felicitat 
echipa la sediul Primăriei.

Eveniment sportiv 
caritativ

Urmând exemplul din Odorheiu Secuiesc, 
anul acesta în Miercurea-Ciuc a fost orga-
nizat în premieră campania de strângere 
de fonduri pentru comunitate numită Fuss 
Neki. 283.000 de lei au fost solicitați pentru 
21 de proiecte comunitare, iar suma strânsă 
a depășit această sumă. 

Consultare privind viitorul 
muzeului

Primarul Korodi Attila și managerul Kar-
da-Markaly Aranka, care se află la condu-
cerea instituției culturale din 16 mai, au avut 
o întâlnire de lucru pentru a discuta despre 
viitorul muzeului. Noul manager și-a pre-
zentat planurile, în timp ce primarul a expus 
ideile și așteptările administrației municipale 
în calitate de custode al instituției. 

 

Am curățat albia cursurilor 
de apă

În acest an Primăria Miercurea-Ciuc a 
organizat Ziua Verde Municipală anuală, în 
concordanță cu inițiativa Curățăm România!. 
Comunitatea primăriei, cu ajutorul partene-
rilor și ONG-urilor, a colectat aproximativ 60 
de metri cubi de deșeuri în șapte locații (Olt 
și albia pârâurilor din zona). 

Ce s-a întâmplat în oraș în luna aprilie 2022?
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Din registrul stării civile
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Lakatos Feliciu
Bonta Eva
Pál Csaba
Ardelean Maria
Kenyeres Andrei
Csato Juliana

Kovács Ana
Csomortáni Elisabeta
Bortă Emese-Mária
Elekes Csaba
Dobai Dionisie
Barabas Ana

László Clara
Kerekes Gheorghe
Daradics Irina
Demeter István-Hunor
Rácz Atila-Arpad

Minus Leila
Fogarasi Mátyás
Ajităriței Anisia
András Bence
Ciobanu Maria-Nicoleta
Keresztes Alina
Keresztes Tamara
Bálinth Lilien

Ötvös Alexandra
Gergely Zalán
Todoran Matei
Erőss Hanna
Tankó Karola
Koncz Liam
Koncz Márton
Plosz-Gyöngyösi Hunor

Albert Szilárd – Todor Beáta
Buslig István – Bálint Henrietta

Illyés László – Eckstein-Zsehranszky Zsófia
Székely Tamás – Hîrb Anca

Kristó Loránd – Kolumbán Barbara
Kanabé Nándor – Erdély Beáta

Boga Botond – Zöld Emőke
Hăineală Ioan – Magyar Ibolya

Balázs Levente – Madaras Beáta
Ionel Ioan-Tudor – Kovács Noémi

Dima Árpád – Bodi Noémi
Gábor Géza – Gârbea Viorica

András Szabolcs – Csala Beáta
Mandarik Ervin – Forrai Gyöngyvér
Onodi Ottó-Ákos – Márton Enikő

Simon András – Mihok Renáta
Petres András – György Katalin

Airinei Petru-Adrian – Márton Andrea
Becze Norbert – Ferencz Emese

DECESE
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