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Pașii virtuali către 
obținerea 
permiselor  
de conducere și 
înmatricularea 
vehiculelor

O mie de culori, 
o mie de inimi 
După doi ani dificili, mii 

de secui s-au adunat din nou în 
Șaua Șumuelului pentru a face un 
jurământ în spiritul motto-ului din 
1931.
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3 Programul Saligny: 43 milioane de lei 
fonduri externe pentru Miercurea-Ciuc

„După Bíró, Andory Ala-
dits și Seiwarth, el a fost 
fotograful în Miercurea-Ci-
uc, iar după Marx József, 
fotograful clasic de artă 
din Transilvania. Iar de câte 
ori cineva din lume spunea 
că ar trebui să fie expuse 
lucrările fotografilor româ-
ni, apăreau din nou cele trei 
litere, NPZ, ca un simbol al 
numelui care a călătorit pe 
toate continentele. Și purta 
semnul măreției nu doar în 
numele său, în arta sa, ci și 
în umanitatea sa.”
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Premiatul 
Pro Urbe al lunii

Am finalizat reabilitarea 
Liceului Tehnologic „Kós Károly”
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#concert
De ce nu invităm trupe renumite 
la zilele orașului?

Definirea „trupelor renumite” este im-
posibilă: gusturile personale determină 
acest aspect, fiecare dintre noi își are 
propriul gust în materie de muzică. Noi 
am găsit răspunsul la această dilemă: am 
înființat festivalul NyárON Szereda, în 
cadrul căruia ne concentrăm pe trupele 
care sunt considerate „mari” de către 
mulțime. Dar în același timp sunt invitați și 
artiști și trupe locale. Pentru zilele orașului 
conceptul este cu totul altul: în primul 
rând punem accent pe valorile noastre 
locale. Astfel, de acum înainte vom avea 
un eveniment muzical unde vom avea ca 
invitați trupe celebre, și unul în care ne 
vom concentra pe valorile noastre locale.

#card de familie
Reducerile cardului pentru familiile 
numeroase se aplică și în cazul festivalurilor?

Reducerile sunt disponibile în principal în 
instituțiile subordonate primăriei respectiv 
în transportul public. În cazul festivalu-
rilor organizate și care urmează să fie 
organizate în oraș, putem vorbi de situații 
specifice, pentru că unele sunt organizate 
de Primărie, altele sunt organizate doar cu 
parteneriatul Primăriei. În aceste situații 
valabilitatea reducerilor se decide de la caz 
la caz. Vă recomandăm să verificați valabi-
litatea reducerilor înainte de eveniment!

#pumptrack
De ce trebuie amenajat o pistă de 
pumptrack în parcul central? 

Bicicliștii amatori, cei care merg cu 
trotineta și skateboardul, folosesc piste 
improvizate, perturbând traficul pietonal 
și cel auto și, prin urmare, este nevoie de 
o pistă de pumptrack proiectată cores-
punzător pentru a permite practicarea 
acestor sporturi în condiții de siguranță. 
În parcul central groapa situată pe partea 
dinspre strada Nicolae Bălcescu a fost 
folosită până acum în acest scop, iar prin 
acest pumptrack vom amenaja de fapt 
această parte a parcului. 

Când vine vorba despre eliberarea unui 
permis de conducere sau de înmatri-
cularea unui vehicul, cei interesați vin 
uneori la sediul primăriei pentru a obține 
documentele dorite. Primăria are un rol 
de jucat în ceea ce privește înmatricula-
rea vehiculelor, dar acesta acoperă doar 
un singur aspect. Iar noi nu ne ocupăm 
deloc de permisele de conducere. Auto-
ritatea care se ocupă în speță de aceste 
proceduri folosește o platformă online 
care simplifică foarte mult procedura de 
obținere a acestor documente. În rubrica 
Digi-Ciuc din această lună vă prezentăm 
această platformă online.

 

E liberarea permiselor de conducere și 
înmatricularea vehiculelor sunt gestio-
nate de serviciile publice subordonate 

Instituției Prefectului. Direcția Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – DRP-
CIV are uneori mai multe puncte de lucru într-un 
județ, dar competențele acestora pot varia. În 
județul Harghita, examinările teoretice și elibera-
rea permiselor de conducere se desfășoară 
doar în Miercurea-Ciuc (pe strada Kossuth Lajos 
nr. 11–13, lângă Consiliul Județean Harghita), în 
timp ce înmatricularea vehiculelor și înlocuirea 
plăcuțelor de înmatriculare se efectuează fără 
programare prealabilă, și prin urmare, într-un  
mod mai imprevizibil, și în municipiile Odorheiu 
Secuiesc și Toplița. 

Reglementată la nivel central, posibilita-
tea de înregistrare online este disponibilă din 
anul 2018. Sunt trei pași relativ simpli, singura 

complicație fiind limbajul specific privind 
denumirea documentelor necesare. Proce-
dura prealabilă se desfășoară pe site-ul web 
al administrației publice - www.drpciv.ro-, 
care are o secțiune denumită  Servicii online, 
în cuprinsul căruia sunt enumerate tipurile de 
cazuri disponibile pentru gestiunea elect-
ronică. Unele necesită crearea unui cont de 
utilizator, dar majoritatea oferă asistență și 
fără înregistrare prealabilă. Vă vom arăta acum 
pașii de înregistrare, dar vă recomandăm 
să vă familiarizați și cu celelalte servicii – de 
exemplu, simularea examenului teoretic este 
un element foarte util pentru cei care doresc 
să obțină un permis de conducere. 

Pasul 1: Selectare județ – Puteți face acest 
lucru dintr-un meniu derulant sau făcând clic pe 
județul respectiv pe harta interactivă.

Pasul 2: Selectare serviciu – Puteți alege 
dintre nouă tipuri de serviciu: înscrierea la un exa-
men teoretic, reînnoirea permisului de conduce-
re, înmatricularea sau radierea vehiculului etc. 

Pasul 3: Rezervare – După ce furnizați 
numele și adresa de e-mail și alte informații 
necesare după caz (numărul de identificare, 
numărul de șasiu etc.), puteți opta pentru o 
programare prealabilă. 

Odată ce rezervarea a fost finalizată, veți 
primi un e-mail cu cele mai importante infor-
mații: o listă a documentelor necesare și un link 
pentru a anula rezervarea dacă aceasta nu este 
adecvată.   

Pentru județul Harghita, înregistrarea este 
disponibilă doar pentru Miercurea-Ciuc! Pe 
lângă site-ul web al Direcției (www.drpciv.ro), 
site-ul Prefecturii județului (www.hr.prefec-
tura.gov.ro) oferă de asemenea informațiile 
necesare. 

Pașii virtuali către 
obținerea permiselor  
de conducere și 
înmatricularea vehiculelor
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Ministerul Dezvoltării a aprobat cele 43 
de milioane de lei la care Miercurea-Ci-
uc are dreptul în cadrul programului 
„Anghel Saligny”. Astfel au fost declara-
te eligibile pentru fonduri de dezvoltare 
locală reabilitarea completă a Aleii Pictor 
Nagy István, reabilitarea străzilor Zorilor, 
Salcâm și Fabricii, modernizarea unor 
porțiuni din străzile Iancu de Hunedo-
ara, Sâncrăieni și Kós Károly, precum și 
asfaltarea străzii principale din Szécseny. 
Orașul nostru are o listă de proiec-
te mult mai lungă, așa că așteptăm o 
eventuală nouă sesiune de depunere a 
proiectelor. 

Î n toamna anului trecut biroul de investiții 
al Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc a 
lucrat în ritm alert la alcătuirea pachetului 

de proiecte pentru noul program guvernamental 
de dezvoltare locală denumit programul Anghel 
Saligny, iar consiliul local a aprobat cererile de 
finanțare în cadrul ședinței din luna octombrie. 
Primarul Korodi Attila a subliniat atunci că Mier-
curea-Ciuc ar putea atrage 43 de milioane de 
lei din programul guvernamental, dar valoarea 
totală a pachetului alcătuit pentru aplicare a fost 
de 119,6 milioane de lei, deoarece a inclus toate 
proiectele care ar putea fi implementate și s-a 
bazat pe presupunerea că, dacă vor mai rămâne 

bani în program, orașul va putea beneficia de 
fonduri suplimentare.

Am depus în total 13 de proiecte dar suma 
maximă de care am putut beneficia în această 
primă rundă a fost de 43 de milioane de lei. Din 
această sumă vom putea acoperi integral trei 
proiecte iar unul va fi acoperit parțial.

Investiția cu cea mai mare finanțare obți-
nută este reabilitarea străzilor principale din 
zona industrială de vest: strada Zorilor, strada 
Salcâmși strada Fabricii. A fost deja semnat un 
contract pentru pregătirea documentației de 
aprobare a lucrărilor de intervenție (DALI), dar 
mai este nevoie de un forum public înainte ca 
acesta să fie adoptat de consiliu. Subvenția gu-
vernamentală este în valoare de 21,19 milioane 
de lei, la care municipalitatea va contribui cu 
încă 400.000 de lei.

Se poate spune că cel mai spectaculos 
proiect de dezvoltare este reabilitarea Aleii Pictor 
Nagy István din centrul orașului. Guvernul asigură 
aproape 11,83 milioane de lei pentru renovarea 
zonei rezidențiale, care este similară ca amplo-
are cu reabilitarea cartierul Octavian Goga, dar 
care răspunde și unor nevoi mai moderne, cu o 
cofinanțare locală de aproape 280 de mii de lei. 
Un forum al rezidenților a fost deja organizat, iar 
următorul pas este adoptarea DALI-ului.

Renovarea unei zone rezidențiale subur-
bane este de asemenea finanțată în totalitate 
prin programul guvernamental. Aproape două 
milioane de lei vor fi cheltuiți pentru reabilitarea 

străzii Sâncrăieni și a tronsoanelor pietruite de pe 
străzile Iancu de Hunedoara și Kós Károly, din care 
guvernul va acoperi aproape 1,9 milioane de lei. În 
acest caz, DALI a fost deja aprobat, iar următorul 
pas este lansarea unei licitații pentru proiectare și 
apoi pentru construcție.

Asfaltarea străziilor din zona Szécseny este 
doar parțial subvenționată, dar este un proiect 
major. Documentația de licitație includea toate 
străzile din Szécseny și cerea 38,9 milioane de 
lei, dar guvernul a aprobat în cele din urmă 8,08 
milioane de lei pentru acest proiect. Această 
sumă este estimată a fi suficientă pentru asfal-
tarea străzii principale, care poate fi realizată 
numai dacă extinderea rețelei de apă și canaliza-
re este finalizată.

Deocamdată nu s-a alocat finanțare pentru 
îmbunătățirea rețelei de drumuri din Ciba, nici 
pentru refacerea podului Olt de pe strada Harom, 
care se află într-o stare gravă de degradare. În 
prezent, pe acest pod este interzisă circulația 
vehiculelor de peste 2 tone, deși ar putea fi o 
importantă cale de acces spre zona Szécseny.

În plus față de cele de mai sus, mai multe dru-
muri asfaltate în Șumuleu și Cioboteni, drumurile 
asfaltate din zona industrială de vest și trei poduri 
mici de pârâu au fost pe lista de proiecte, dar nu 
au primit încă finanțare. În cazul în care va exista 
o nouă etapă de depunere de proiecte este de 
așteptat ca noile finanțări să înceapă cu cele care 
au fost „abandonate” în prima etapă.

Să petrecem împreună 
vara!
V ara este o baie de soare, lumină și căldură. Este o perioadă 

pentru seri lungi petrecute cu prietenii, pentru a ne bucura 
de stropii delicioși de vară, de fețele copiilor pline de îng-

hețată și de tot felul de evenimente.
În iunie, așa cum am promis, am dat startul verii la Miercurea-Ciuc 

cu festivalul NyárON Szereda. De atunci am supraviețuit câtorva ploi 
torențiale și a unor valuri de căldură, am organizat cursa de viteză în 
coastă, Festivalul Pălincii Ákovita și Ziua celor O Mie de Fete Secui-
ene, Festivalul de Muzică Veche. În curând va începe Festivalul Csíki 
Jazz, urmat de Zilele Orașului, Turul Ținutului Secuiesc și, în sep-
tembrie, Running Festival Miercurea-Ciuc.

Orășenii și vizitatorii din regiune au parte astfel de un program 
bogat de evenimente de care nu au putut beneficia în ultimii doi ani 

din cauza epidemiei de coronavirus. Știm cu toții că unele experiențe 
sunt mai puternice atunci când sunt împărtășite cu alții, chiar și cu 
sute sau mii de străini, pentru că întăresc sentimentul de aparte-
nență la o comunitate. Iar sentimentul de apartenență este esențial 
pentru dezvoltarea unui oraș, a unei regiuni, a unei comunități.

În acest spirit, îi încurajăm pe toți cei din Miercurea-Ciuc să fie 
deschiși la evenimentele organizate de colegi, instituții și ONG-uri. 
Să încercăm să vedem în toate dragostea, angajamentul față de co-
munitate, bunăvoința, planificarea atentă și munca depusă! Să avem 
răbdare și să fim înțelegători față de posibilele zgomote, restricții 
de trafic și schimbări în dinamica orașului în timpul unui eveniment! 
Haideți să ne bucurăm de fiecare moment al verii împreună, ca o co-
munitate, astfel încât să putem avea ce povesti în timpul serile lungi 
de toamnă și de iarnă!

Nu uitați: experiențele sunt foarte importante pentru iden-
titatea noastră, iar experiențele pozitive pot duce la o viață mai 
satisfăcătoare!

Programul „Anghel Saligny”: 43 milioane de lei 
fonduri externe pentru Miercurea-Ciuc

Mesajul lunii
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În timpul verii, directorii instituțiilor de 
învățământ din orașul nostru iar începând 
cu luna septembrie și profesorii interesați 
vor putea participa la cursuri de forma-
re personală și profesională. Municipiul 
Miercurea-Ciuc a implementat acest 
program în cadrul sistemului de proiecte 
cu finanțări nerambursabile, creând posi-
bilitatea de a se depune proiecte pentru 
activități și programe de sănătate mintală.

P otrivit raportului care sintetizează 
sondajul școlar realizat de Dr. Gergely 
Orsolya, lector universitar la Departa-

mentul de Științe Sociale al Universității Sapientia 
din Miercurea-Ciuc, există o mare necesitate de 
a preveni sindromul burnout în rândul cadrelor 
didactice. Cercetările arată că marea majoritate a 
profesorilor sunt foarte entuziaști, activi și parti-
cipă regulat la cursuri de formare, investind timp, 
energie și adesea bani. Aceasta este o resursă 
uriașă pentru oraș și merită sprijinit. 

„Considerăm ca fiind foarte important să 
acordăm atenție comunității didactice, să pro-
movăm dezvoltarea lor profesională și umană. 
Pregătirea și bunăstarea mentală a acestora 
reprezintă garanția și baza pentru bunăstarea, 
dezvoltarea sănătoasă și potențialul de învățare 
al elevilor. Cu toate acestea, o serie de feno-
mene îngrijorătoare (rezultate slabe la bacala-
ureat, consumul de droguri, sinucideri) arată că 

școlile noastre trebuie să abordeze și să prevină 
aceste probleme într-un mod mai adecvat. Pent-
ru a realiza acest scop ar trebui să îmbunătățim în 
primul rând cultura de comunicare internă și inst-
rumentele de rezolvare mentală a problemelor 
din școlile noastre iar acestea trebuiesc începute 
cu personalul didactic” - a declarat Sógor Enikő, 
viceprimarul municipiului și inițiatorul programului 
de formare.

Programul implementat în acest an prin inter-
mediul Asociației Áradat, a inclus două întâlniri cu 
Simon László, un supervizor-coach din Buda-
pesta la care au participat directorii instituțiilor de 
învățământ, acestea fiind organizate în perioada 
10–11 mai și 28–29 iunie. În cadrul primei întâlniri 
au fost abordate, printre altele, subiectel bur-
nout-ului, a rezilienței, iar în iunie au fost explora-
te aspectele instituționale și organizaționale ale 
noilor concepte de leadership și transformarea 
digitală. 

Feedback-ul general din partea directo-
rilor școlilor și grădinițelor participante a fost 
pozitiv. Potrivit lui Kopacz Erika, directoarea 
Grădiniței Napocska, formatorul a prezentat 
o nouă perspectivă asupra modului în care se 
poate asigura un management stabil într-o 
organizație. În opinia sa, responsabilul de 
formare le-a oferit o serie de instrumente 
utile sub formă de teste și exerciții, care pot fi 
folosite pentru a reîncadra și inversa tendințele 
negative în cadrul constrângerilor sistemului 
educațional românesc. 

Următorul pas în procesul top-down (de sus 
în jos) va fi o serie de sesiuni de supervizare, 
tehnici restaurative și training autogen/relaxare 
la începutul anului școlar următor, cu implicarea 
profesorilor din Miercurea-Ciuc. Sesiunile de 
grup/individuale vor fi conduse de profesioniști 
calificați din Bazinul Ciucului. 

„Suntem încrezători că, la finalul proiectului, 
participanții la cursuri și la grupurile de super-
vizare vor deveni manageri și profesori mai 
rezilienți, mai rezistenți, capabili să aplice noi 
metode de adaptare pentru a elimina stresul la 
locul de muncă și, în același timp, mai capa-
bili să își mobilizeze propriile resurse mentale 
pentru a menține sănătatea mentală a întregu-
lui colectiv de lucru” – a rezumat  viceprimarul 
Sógor Enikő adăugând faptul că scopul final 
este de a implica elevii, și apoi părinții în acest 
proces de consolidare mentală, deoarece 
există multe probleme în mediul școlar care 
trebuie abordate și rezolvate.  

ACCENT PE SĂNĂTATEA ȘI BUNĂSTAREA MINTALĂ

Prevenirea bullying-ului, burnout-ului, 
subperformanței și a sinuciderii

C lădirea Băncii Naționale Română, construită în 1929, se situa lângă strada 
cunoscută astăzi ca strada Kossuth Lajos. Printre altele și această clădire 
a stat în calea ideilor socialiste de urbanism, dar din fericire nu a fost 

demolată, ci pur și simplu mutată. Mutarea este considerată un eveni-
ment senzațional, Rigó László a înregistrat procesul de mutare în 
Calendarul Harghita din 1986. Din acest document putem afla că 
planurile de mutare au fost întocmite de specialiști din București, 
iar clădirea a fost transportată de către Compania Județeană de 
Construcții Harghita. Clădirea uriașă, cu o greutate de 2400 de 
tone, a fost mai întâi așezată pe o fundație din beton armat, 
iar în data de 29 iulie 1984, a fost pornită pe traseul de 127 de 
metri, mutarea desfășurându-se pe elemente de susținere 
din fier. A fost nevoie de o lună pentru ca clădirea să ajungă la 
locația actuală. Ceea ce este interesant în legătură cu această 
mutare remarcabilă este că, pe timpul mutării, personalul băn-
cii și a continuat atribuțiile de servicii în mod obișnuit. 

Sursa: Vofkori György, Csíkszereda és Csíksomlyó képes története /
Typografika, Békéscsaba, 2007. Foto: Colecția lui Pethő Csongor
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Premiatul 
Pro Urbe al lunii

NAGY P. ZOLTÁN
fotograf, fotojurnalist
(28 iulie 1943 – 11 februarie 2010)

D upă terminarea studiilor liceale în Miercurea-Ciuc, a lucrat timp 
de nouă ani la Studioul Fotografic din Miercurea-Ciuc, deve-
nind ulterior directorul acestuia. Din 1968, a fost fotoreporter la 

ziarul Harghita (din 1990 Harghita Népe), membru fondator al ziarului. 
Peste 33 de mii din fotografiile sale au fost publicate în ziare națio-

nale și străine. Pe lângă diverse publicații, fotografiile sale au ilustrat 
volumele anuale ale Calendarului Harghita. De asemenea, a ilustrat mai 
multe coperte de cărți și discuri, calendare de perete, calendare de 
buzunar și cărți poștale.

Între 1977 și 2007 a participat la peste 150 de expoziții internaționale 
și a câștigat peste 90 de premii naționale și internaționale. În 1988 a fost 
distins cu Premiul pentru fotografie de presă al Asociației Jurnaliștilor, iar 
în 1994 a primit Premiul pentru domeniul fotografie de presă al Asociației 
Jurnaliștilor Maghiari din România. În 1996, a primit Premiul Pro Urbe din 
partea Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc, iar în 2002 a primit Premiul 
pentru întreaga carieră în domeniul fotografiei de presă.

Fototeca sa conține portretele a aproape 400 de scriitori, poeți, 
artiști și politicieni. Fotografiile sale sunt păstrate la Muzeul Fotografiei 
din Târgu Mureș, în muzeele din Miercurea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc și 
Cristuru Secuiesc, în taberele de artă din Lăzarea, Mărtiniș, Fóny și Haj-
dúböszörmény din Ungaria și Brețcu, precum și în colecții particulare. 

„Îmi imaginez călătoria vieții sale ca pe o vastă expunere, care du-
rează mai mult de patruzeci de ani, din care apa, una după alta persoane, 
evenimente, obiecte din viața cotidiană și de sărbători, fragmente din 
mediul nostru imediat și mai larg, din viața noastră și din vremurile noastre 
în schimbare (...). După Bíró, Andory Aladits și Seiwarth, el a fost fotog-
raful în Miercurea-Ciuc, iar după Marx József, fotograful clasic de artă 
din Transilvania. Iar de câte ori cineva din lume spunea că ar trebui să fie 
expuse lucrările fotografilor români, apăreau din nou cele trei litere, NPZ, 
ca un simbol al numelui care a călătorit pe toate continentele. Și purta 
semnul măreției nu doar în numele său, în arta sa, ci și în umanitatea sa.” – 
evidenția jurnalistul și editorul Székedi Ferenc în elogiul său rostit cu ocazia 
înmormântării lui Nagy P. Zoltán. 

Sursa: Nagy P. Zoltán – Emblema mea: lumina și umbra, 2008, 
Hargita Megyei Kulturális Központ Könyvek, Miercurea-Ciuc.

Am finalizat reabilitarea 
Liceului Tehnologic 
„Kós Károly”

În prima parte a lunii iulie a avut loc recepţia tehnică a 
proiectului, aceasta fiind momentul final în procesul de 
reabilitare al clădirii Liceului Tehnologic „Kós Károly”. Prin 
investiţia de peste 6 milioane de lei s-a efectuat reabilitarea 
exterioară şi interioară a imobilului.

Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc a recepţionat lucrările de 
reabilitare al Liceului Tehnologic „Kós Károly”. Antreprenorul 
a fost societatea  locală Tectum Company. Prin acest prioect 

s-au modernizat sistemele de încălzire, electricitate, apă şi canalizare, 
toate încăperile şi toaletele au fost renovate, pereţii au fost izolaţi, iar pe 
acoperiş a fost instalat un sistem de panouri solare.

Costul lucrărilor este de 6,08 milioane de lei, cu o contribuţie de 
3,05 milioane din partea UE, şi 466.000 de lei din partea guvernului 
României, diferenţa fiind acoperită de primărie din bugetul propriu.

În cadrul Programului Național de Cadastru și Carte funciară, în baza 
Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7 din 1996, pe teritoriul muni-
cipiului Miercurea-Ciuc au loc lucrările de înregistrare sistematică gratuită 
în următoarele zone învecinate:

1) Tarlalele 44, 45, 46, 47, 48 (Felsőmező, Hiaszó), adică de-a lungul 
Drumului Național 12, între Taploca și Ciceu, în zona nordică a drumului de 
ocolire NE, pe o suprafață totală de 150 ha;

2) Tarlalele 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (Lókút, Bikás-tó, Alsó Rétreme-
nő, Nagyrét), limitate în nord de aeroportul Ciceu, în est partea vestică a trecerii 
de cale ferată din Taploca, până la 300 de m, în sud: Podul Olt – Strada Harghita 
– Strada Rét, trecerea de cale ferată din Taploca, în vest: Podul Olt și de la pod 
valea Oltului, pe aproximativ 300 de m, pe o suprafață totală de 400 de ha. 

Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc invită proprietarii de terenuri 
din zonele extravilane amintite mai sus ca în perioada de 22 iulie 2022 – 22 
septembrie 2022 să identifice terenurile lor pe hărțile amplasate la intrarea 
în primărie.

În caz de neconcordanțe, contestațiile se pot depune la registratura 
Primăriei (în zilele lucrătoare, între orele 8–13), însoțite de actele doveditoa-
re a drepturlui de proprietate (extras de carte funciară, titlu de proprietate, 
contract de vânzare-cumpărare, ordinul prefectului, sentință civilă), respec-
tiv copia cărții de identitate.

AI CARTE, AI PARTE!
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Focus

După doi ani dificili, mii de secui s-au adunat din nou în Șaua Șumuelului pentru a face un jurământ 
în spiritul motto-ului din 1931: „Vrem un tineret puternic în credință, curat în moralitate și ferm în 
identitate”. Gazdele de onoare au fost comunele Păuleni-Ciuc și Delnița, iar în cadrul ediției din 
acest an, organizatorul principal al festivalului, Ansamblul Național Secuiesc Harghita, a dat un 
recital spectaculos.  Au mai dansat ansamblurile de dansuri populare Bekecs (Miercurea-Nirajului), 
Pulutyka (Székesfehérvár, Ungaria) și grupul tineret Aranyszalma (Hajdúnánánás, Ungaria), și mul-
te alte grupuri tradiționale din regiune și din Ținutul Secuiesc. Evenimentul a fost transmis în direct 
pe paginile de Facebook ale ansamblului și ale Primăriei Miercurea-Ciuc (cu șansă de revizionare). 
Sursa compilației de fotografii este Dobos Fényképészet.

O mie de culori, o mie de inimi – 
Ziua celor O Mie de Fete Secuiene 2022
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Consiliul Local al Municipiului Miercu-
rea-Ciuc s-a întrunit în ședință extra-
ordinară pe data de 8 și 20 iunie, iar în 
ședință ordinară pe data de 30 iunie. 
Hotărârile din iunie sunt următoarele:

 � Hotărârea nr. 174
privind aprobarea modificării Anexei Hotărârii 
nr. 122/2022 privind aprobarea Regulamentului 
privind reglementarea cadrului general pentru 
repartizarea și închirierea locuințelor de tip A.N.L.  
aflate pe raza teritorială a municipiului Miercu-
rea-Ciuc și în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 175
privind aprobarea „Programului anual de colaborare 
cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap 
din municipiul Miercurea-Ciuc” pe anul 2022

 � Hotărârea nr. 176
privind aprobarea „Programului anual de colabo-
rare cu fundaţii şi asociaţii care oferă programe şi 
servicii pensionarilor şi vârstnicilor din municipiul 
Miercurea-Ciuc” pe anul 2022

 � Hotărârea nr. 177
privind stabilirea cuantumului alocației zilnice de 
hrană pentru beneficiarii serviciilor Cantinei de 
Ajutor Social

 � Hotărârea nr. 178
privind abrogarea Hotărârii nr. 152/2022

 � Hotărârea nr. 179
privind aprobarea modificării Statului de funcţii și 
al aparatului de specialitate al primarului muni-
cipiului Miercurea-Ciuc aprobată prin Hotărârea 
nr. 328/2021, cu modificările și compeltările 
ulterioare

 � Hotărârea nr. 180
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. 181
privind modificarea Hotărârii nr. 43/2022 privind 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al mu-
nicipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 și estimări 
pentru anii 2023–2025

 � Hotărârea nr. 182
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu 
titlul „Asigurarea infrastructurii pentru biciclete în 
vederea facilitării transportului verde în Municipiul 
Miercurea-Ciuc” 
Hotărârea nr. 183
privind modificarea Hotărârii nr. 224/2021 privind 
aprobarea denumirii unor străzi în zona Szécseny 
din municipiul Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 184
privind aprobarea modificării Statului de funcţii 
al aparatului de specialitate al primarului muni-
cipiului Miercurea-Ciuc aprobată prin Hotărârea 
nr. 328/2021, cu modificările și compeltările 
ulterioare

 � Hotărârea nr. 185
privind aprobarea modificării stabilirii salariilor de 
bază pentru funcționarii publici și personalului 
contractual din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului Municipiului Miercurea-Ciuc și din 
serviciile publice din subordinea Consiliului Local 

al Municipiului Miercurea-Ciuc aprobată prin 
Hotărârea nr. 316/2020

 � Hotărârea nr. 186
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare 
a investiției prin proiect cu titlul: „Construirea 
de locuințe nZEB plus pentru tineri în municipiul 
Miercurea-Ciuc” 

 � Hotărârea nr. 187
privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenului 
aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care 
au cumpărat apartamentul construit din fondul 
locativ de stat

 � Hotărârea nr. 188
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 6/2008 
privind însușirea Listei de inventar cu bunurile care 
alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercu-
rea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

 � Hotărârea nr. 189
privind aprobarea prelungirii termenului unor 
contracte având ca obiect locuinţele construite 
de către ANL

 � Hotărârea nr. 190
privind aprobarea rezilierii Protocolului nr. 
460/12.06.2013, cu modificările și completările 
ulterioare încheiat cu Clubul Sportiv Municipal 
Miercurea-Ciuc 

 � Hotărârea nr. 191
privind aprobarea rezilierii Protocolului nr. 
314/01.01.2010, cu modificările și completările 
ulterioare încheiat cu Clubul Sportiv Municipal 
Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 192
privind aprobarea rezilierii Contractului de 
administrare nr. 799/07.11.2016, cu modificările și 
completările ulterioare, încheiat cu Clubul Sportiv 
Municipal Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 193
privind aprobarea rezilierii Protocolului nr. 
35/18.02.2011, cu modificările și completările 
ulterioare, încheiat cu Clubul Sportiv Municipal 
Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 194
privind aprobarea dării în administrare a suprafeţei 
de 1260 mp în favoarea Casei Corpului Didactic 
,,Apáczai Csere János”

 � Hotărârea nr. 195
privind aprobarea delegării gestiunii prin con-
cesionare directă a serviciului public de admi-
nistrare a domeniului public și privat – activitatea 
de administrare și exploatare a bazelor sportive 
și de agrement în municipiul Miercurea-Ciuc în 
favoarea Csíki Sport és Rekreativ SRL

 � Hotărârea nr. 196
privind aprobarea studiului de oportunitate și 
a documentației de atribuire în vederea achi-
ziționării a unui/unor teren(uri) situat(e) în intravi-
lanul municipiului Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 197
privind modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 
254/2020 privind aprobarea documentației de 
avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiția: 
„Amenajare Locuri de parcare, drum de acces şi 
aleei p-ţa Gál Sándor”

 � Hotărârea nr. 198
privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru 
investiția: „Construire garaj pentru mașina de 
pompieri”

 � Hotărârea nr. 199
privind aprobarea documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenție pentru investiția „Reabi-
litarea str. Kós Károly și str. Sâncrăieni, Iancu de 
Hunedoara aferent zonă”

 � Hotărârea nr. 200
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 215/2021 
privind aprobarea documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții pentru investiția: „Reparații 
capitale la coșurile de fum aferente CT Stadion”, 
cu modificările și completările ulterioare

 � Hotărârea nr. 201
privind modificarea Hotărârii nr. 136/2022 privind 
reorganizarea Serviciului Public Social Creşă

 � Hotărârea nr. 202
privind aprobarea ajutorului de exploatare pentru 
infrastructura sportivă administrată de societatea 
Csíki Sport és Rekreatív SRL

 � Hotărârea nr. 203
privind acordarea alocației bugetare Direcției 
Județene pentru Sport și Tineret Harghita pentru 
cofinanțarea „Turului Ciclist al Ținutului Secuiesc 
– 2022”

 � Hotărârea nr. 204
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 215/2020, 
privind aprobarea modificării statului de funcţii și a 
organigramei Ansamblului Național Secuiesc Harg-
hita, cu modificările și completările ulterioare

 � Hotărârea nr. 205
privind aprobarea modificării Statului de funcţii și 
al organigramei al Muzeului Secuiesc al Ciucului

 � Hotărârea nr. 206
privind aprobarea modificării Statului de funcţii 
și a Organigramei al Teatrului Municipal „Csíki 
Játékszín”

 � Hotărârea nr. 207
privind mandatarea reprezentanților CL Miercu-
rea-Ciuc în AGA al Csíki Trans SRL, să voteze nu-
mirea administratorului societății Csíki Trans SRL

 � Hotărârea nr. 208
privind mandatarea reprezentanților CL Miercu-
rea-Ciuc în AGA al Goscom SA, să voteze numirea 
membrilor Consiliului de Administrație al societății 
Goscom SA

 � Hotărârea nr. 209
privind aprobarea acordării normei de hrană per-
sonalului din cadrul Poliției Locale a Municipiului 
Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 210
privind modificarea Hotărârii nr. 43/2022 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al mu-
nicipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 şi estimări 
pentru anii 2023–2025

 � Hotărârea nr. 211
privind modificarea art.1 din Hotărârea nr. 
148/2016 privind aprobarea preţului de produce-
re şi distribuţie a energiei termice, prestator SC 
GOSCOM SA Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 212
privind aporbarea modificării Hotărârii nr. 68/2016 
privind aprobarea documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Rea-
bilitare autogară”, cu modificările și completările 
ulterioare

 � Hotărârea nr. 213
aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 
al Municipiului Miercurea-Ciuc precum și a zonei 
Urbane Funcționale aferente pentru perioada 
2021–2030

 � Hotărârea nr. 214
aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare 
Urbană al Municipiului Miercurea-Ciuc precum 
și a zonei Urbane Funcționale aferente pentru 
perioada 2021–2030

 � Hotărârea nr. 215
privind mandatarea reprezentanților CL Mier-
curea-Ciuc în AGA al societății Csíki Sport és 
Rekreatív SRL

 � Hotărârea nr. 216
privind mandatarea reprezentanților CL Miercu-
rea-Ciuc în AGA a Csíki Sport és Rekreatív SRL, 
să voteze numirea administratorului societății Csíki 
Sport és Rekreatív SRL

Hotărârile 
Consiliului Local
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Flowchart

P rogramul de bugetare participativă nu este o inițiati-
vă cu totul nouă, dar este încă la început de drum în 
România. Mai multe orașe au încercat să pună în aplica-

re acest proiect, deci am putut beneficia de experiența vecinilor 
noștri, experiență care s-a dovedit utilă chiar dacă unele obsta-

cole s-au dovedit a fi foarte mari. 
Unul dintre angajamentele impor-

tante ale noii administrații locale a fost 
lansarea bugetării participative. Scopul 
programului este de a încuraja și de a 
finanța punerea în aplicare a unor idei 
venite din partea locuitorilor: ONG-uri, 
fundații și persoane fizice concurează cu 
idei, iar proiectele cu cea mai mare susți-
nere sunt finanțate de municipalitate, în 
funcție de bugetul disponibilă. 

2022 a fost primul an în care progra-
mul de bugetare participativă a putut fi 
lansat. Imediat după adoptarea bugetului 
programului de către consiliul local, locu-
itorii orașului au fost invitați să își prezinte 

ideile, în februarie fiind depuse în total 61 de idei de proiecte. În 
cursul lunii martie, un comitet format din unsprezece membri, 

printre care s-au numărat consilieri locali și membri al apara-
tului Primăriei, a evaluat ideile prezentate și, după o perioadă 
de analiză, a permis ca șapte dintre ele să fie supuse votului. 
Diferența mare se datorează faptului că cetățenii au fost foarte 
entuziaști în faza de propunere, lăsând însă fără răspuns unele 
detalii foarte importante, și în același timp am avut foarte multe 
idei similare. 

Cele mai bune șapte idei de proiecte au fost concurate pe 
un site dedicat (https://bugetareparticipativa.miercureaciuc.
ro/) în cursul lunii aprilie. Ideea inițială a fost că, în luna mai, co-
misia va reevalua voturile, după care va avea loc o a doua rundă. 
Totuși, acest lucru nu a fost necesar, deoarece bugetul total al 
celor șapte propuneri nu a depășit jumătate de milion de lei. 
Astfel în cadrul acestei prime runde s-a făcut de fapt o clasifica-
re în funcție de nevoile populației.  

Prin urmare, comisia a anunțat rezultatele și a desemnat 
șase câștigători. Punerea în aplicare a celui de-al șaptelea 
proiect (întreținerea surselor de ape minerale) este încă în curs 
de desfășurare, indiferent de bugetarea participativă. 

Propunerile selectate pentru finanțare sunt:

Categoria Spații verzi și locuri de joacă:
→ Crearea unei piste pentru câini (10.000 RON): crearea 

unei piste pentru câini în zona verde de la inter-
secția dintre strada Inimii, aleea Pictor Nagy István 
și Bulevardul Timișoarei.

→ Parc instrumental în Parcul Central 
(97.000 RON): crearea/echiparea unui spațiu 
incluziv în Parcul Central.

→ Loc de joacă Ghiocei (50.000 RON): 
amenajarea unor elemente de joacă între blocurile 
de locuințe de pe strada Ghioceilor.

→ Loc de joacă în Parcul Central (80 000 
RON): întreținerea locului de joacă este în curs de 
desfășurare, prin urmare, Comisia a decis să adau-
ge un nou element complex de joacă în Parcul 
Central.

Categoria Infrastructură educațională, 
culturală și sportivă

→ Depozit de biciclete (5.000 RON): ame-
najarea unor spații de depozitare a bicicletelor la 
blocul de locuințe de pe strada Bradului nr. 9/A.

→ Parcul de Calisthenics (10 000 RON): un 
nou element va fi adăugat la parcul de Calisthenics 
din strada Stadion.

Cele șase oferte, în valoare totală de 252.000 
de lei, au fost aprobate în unanimitate de consilieri 
în ședința de consiliu din luna iunie și au fost trecu-
te pe lista de investiții. 

Punerea în aplicare va fi realizată în strânsă 
cooperare cu promotorii și se preconizează că va fi 
finalizată în a doua jumătate al acestui an.

 Bugetarea participativă este 
o noutate atât pentru locuitorii 
municipiului Miercurea-Ciuc, cât și 
pentru Primărie. Am întâlnit multe 
obstacole în cadrul implementării 
proiectului, dar în final putem începe 
să punem în aplicare șase idei minu-
nate inițiate de cetățeni. 

Bugetare participativă: 
implementăm ideile cetățenilor

– Cred că suntem cu toții de acord, stimați colegi, că proiectul „Stație de lansare rachetă de la 
Șaua Șumuleului” nu este o propunere viabilă...

CARICATURĂ DE HORVÁTH SZEKERES ISTVÁN
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Cronică

Ziua copiilor în centrul 
orașului

După rețeta de succes de anul trecut, cu 
ocazia Zilei Internaționale a Copilului, mași-
nile speciale au umplut din nou Piața Li-
bertății, mii de copii și părinții lor „inundând” 
centrul municipiului. Pe lângă activitățile în 
aer liber pentru copii, programul a inclus 
proiecții de filme și concerte, oferind un 
program bogat de activități pentru toți 
participanții.

Rusalii în numele păcii 
și al bunătății

Eliberat de restricțiile din ultimii doi ani, a 
fost atinsă întreaga măreție a Pelerinajului 
de Rusalii. Credincioșii au profitat de ocazie: 
se estimează că aproape 350.000 de pele-
rini din întreaga lume s-au adunat pe munte, 
rugându-se pentru pace și bunătate.

Mini stagiune 
de operă

Seria de evenimente denumită Săptămâna 
Operei în Ținutul Secuiesc a continuat: mi-
ni-stagiunea Operei Maghiare din Cluj-Na-
poca a fost de fapt un punct culminant 
special al festivalului NyárON Szereda, 
distrând iubitorii de operă. Repertoriul a 
inclus Rigoletto, Contesa Marica și Sympho-
nic Rock Show.

Am dat 
startul verii!

Pentru prima dată Primăria Municipiului 
Miercurea-Ciuc a organizat festivalul de 
muzică ușoară maghiară NyárON Szereda – 
în zece locații, cu o serie de artiști cunoscuți 
și un program de înaltă calitate. Așa cum 
era de așteptat, concertul renumitului Ákos 
a atras asistența cea mai mare, dar puteți 
consulta în același timp fotografiile de pe 
pagina de Facebook al evenimentului pent-
ru a vedea că a fost un festival de vis. 

1200 de copii au 
participat la festivalul 
„Csűrdöngölő”

La festivalul de dansuri populare pentru 
copii „Csűrdöngölő” din acest an au dansat 
în jur de 1.200 de copii în Piața Libertății din 
Miercurea-Ciuc, făcând parte din primul 
Festival de Artă Populară „Csoóri Sándor”, 
organizat în Bazinul Carpatic. La festivalul 
din municipiul nostru au venit 48 de grupuri 
tradiționale din 23 de comune.

Recunoaștere eroilor 
zilelor cotidiene

De Ziua Mondială a Donatorilor de Sânge, 
Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc și 
Centrul de Transfuzie Sanguină Harghita 
a înmânat diplome de apreciere celor care 
contribuie în mod regulat la recuperarea 
bolnavilor prin donarea de sânge și, în 
multe cazuri, salvează vieți prin altruismul 
lor. Primăria consideră că este important să 
recunoască nu doar realizările remarcabile, 
ci și eroii de zi cu zi. Dr. Kopacz Ildikó, direc-
torul centrului de sânge, a fost însoțit de 
viceprimarii Sógor Enikő și Bors Béla pentru 
a înmâna diplomele.

Filmszereda, pentru a 
șasea oară

Vara aceasta, cinefilii au umplut din nou Mi-
ercurea-Ciuc! Pentru a șasea oară, Festivalul 
de Film din Ținutul Secuiesc a venit în orașul 
nostru cu proiecții în cinematograf și în aer 
liber, întâlniri cu publicul și diverse programe 
alternative.  

Restricții de circulație din 
cauza demolării pasajului 
peste calea ferată

Pentru a asigura desfășurarea în condiții 
de siguranță a lucrărilor de demolare a 
pasajului peste calea ferată, a fost închisă 
circulației rutiere tronsonul din strada 

Brașovului cuprins între sensul giratoriu de 
la intersecția străzii Lunca Mare cu varianta 
de ocolire nord-sud și intrarea din spate 
al centrului comercial Penny. Antrepreno-
rul a îndepărtat apoi grinzile de beton de 
deasupra carosabilului. Tronsonul de drum 
a rămas închis pentru tot restul lunii iunie, 
pentru a asigura continuitatea lucrărilor de 
demolare. 

Noi locuri de muncă 
pe orizont

La sediul primăriei a avut loc semnarea unui 
nou acord de colaborare pentru dezvoltarea 
economiei orașului. Acordul are ca scop 
creșterea capacității de producție al fabricii 
HEINEKEN România din Miercurea-Ciuc. 
Investiția în valoare de peste 8 milioane de 
euro, va crește numărul de linii de producție 
de la cinci la șase, ceea ce va duce la o 
creștere a producției anuale cu aproape 
20%. Dezvoltarea va crea 20 de noi locuri 
de muncă.

Sâmbătă zgomotoasă cu 
curse de mașini și concerte

Cursa de viteză în coastă Harghita Hill Climb 
Challenge a urcat un nivel: a fost inclusă în 
calendar campionatului național, având un 
număr dublu de participanți față de anul 
trecut: 62 de echipe s-au înscris, inclusiv 
piloți și navigatori din străinătate. Cursa a 
fost câștigată și în acest an de brașoveanul 
Octavian Ciovică.

Noaptea Muzeelor

Cifrele vorbesc de la sine: peste 1.800 de 
brățări au fost distribuite de către perso-
nalul Muzeului Secuiesc al Ciucului cu ocazia 
organizării evenimentului Noaptea  Muze-
elor, care a avut loc după doi ani de pauză. 
Prestigioasa instituție culturală a întâmpinat 
publicul numeros cu un program variat și 
tururi ghidate creative.
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Din registrul stării civile
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Biri Ioan
Graur Constantin
Orbán Arpad
Raduly Erika
Dobos László
Erőss Iuliana
Sarca Olga
Üveges Julianna
Ferencz Magdalena

Ábrahám Josif
Sántha Kató-Judit
Balint Ștefan
Balog Sigismond
Benedek Ákos
Blaga Csaba
Marton Irina
Györpál Attila
Szabó Aranka

Moisiu Olimpiu-René
Csiszér Mária
Kedves Stefan
Udvari Ágoston-Rudolf
Kiss Ștefan
André Zoltán
Jakab Erzsébet 

Tankó Zétény
Orbán Emma
Boldizsár Patricia-Dorottya
Firtelmaister Zalán
Salamon Dóra-Kamilla
Iochom József-Péter
Gál Fanni

Tankó Dorka
Veress Luca
Orbán Regő-Bálint
Imets Hanna-Dóra
Szőke-Nagy Bence
Ferencz Magor-Imre
Deákmárton Dániel

Biró Benett
Dávid Apor
Lingurar Rozalie
Lingurar Timotei
Kalo Stefan-Alexandru
Rostás Melánia
Imbrea Teodora

Mihály Kloé-Klára
Bors Kata
Rostás Jázmin
Țifrea David
Bartalis Magor
Kanabé Mátyás
Coman Alessia-Miriam

Doagă Vasile – Szigeti Bíborka-Szidónia
Szabó Bence-Sándor – Bálint Anna

Ötvös István – Budi Tímea
Benkő Imre – Kristó Andrea

Gábor Hunor – Cadeddu Immacolata
Kelemen Szilveszter – Kosa Mária-Gabriella

Zota Daniel – Caldare Alina-Elena
Vadanovici Adrian – Lungu Éva-Anna

Pál Szilárd – Zólya Emőke-Krisztina
Tudor Alexandru-Daniel – Blaga Loredana

Balog István – Abos Barbara
László Zsolt – Balogh Emese

Fábián Zoltán – Ștefănoiu Ana-Arina
Lestyán Sándor – Györpál Bernadett

Mihály László-Csaba – András Franciska
Pál Előd-Gábor – Márkó Ágota

Vitus Szabolcs – Kósa Bernadett
Jakab Előd – Miklos Emőke

Csiszer Csaba – Korody Ágota
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