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Dragi sighișoreni,
Dragii mei concetățeni!

Doresc să încep prin a vă ura toate 
cele bune în noul an care a început și 
să vă salut amical pe fiecare dintre 
dumneavoastră, fie că vă cunosc, fie că 
urmează să vă cunosc, fie că sunteți unul 
dintre cei care încearcă să-și facă un rost 
în frumosul nostru oraș medieval!

A trecut o lună din noul an și noi am 
început în forță la Primărie pentru că 
ne-am propus ca înainte de finalul lunii 
februarie să avem buget. Un termen scurt 
și o analiză serioasă a priorităților și 
investițiilor înseamnă multe ore de muncă, 
de reglaje fine privind sumele alocate și 
de discuții privind capitolele și liniile de 
buget. Dar cred că suntem pe drumul cel 
bun și vom avea câteva surprize plăcute! 

Un lucru foarte important pentru 
mine a fost menținerea pentru anul 2018 
a impozitelor și taxelor locale la aceeași 
valoare, cu o singură excepție unde suntem 
obligați de situație: taxa pentru deșeurile 
abandonate pe domeniul public. Aici, 
situația a devenit atât de gravă încât este 
practic imposibil să continuăm așa! În 
rest, toate impozitele și taxele locale au 
rămas identice cu cele de anul trecut!

Un alt aspect important pentru mine este 
rezolvarea în 2018 a unor probleme mari de 
infrastructură: trecerea peste calea ferată 

pentru Cartierul Târnava II, extinderea rețelei 
de canalizare și stație de epurare în Hetiur și 
Podul peste Râul Târnava Mare. Nu sunt un 
optimist entuziast să cred că le vom termina 
pe toate, dar sunt un optimist entuziast să 
cred că le începem pe toate în 2018! Vă spun 
acestea pentru că sunt voci care se bat cu 
cărămida-n piept că ar trebui să cheltuim 
banii publici prin a cumpăra ba una, ba alta. 
Eu zic să-i cheltuim eficient, să rezolvăm 
problemele serioase ale municipiului.

Vă garantez că în urma mea va rămâne 
ceva important pentru oraș, o investiție 
majoră pentru care să fiu mândru că 
am fost primarul dumneavoastră. Nu 
un patinoar artificial sau vreo „jucărie” 
pe care să aruncăm cu sutele de mii și 
milioanele de euro. NU! În urma mea va 
rămâne un pod, sau un cartier adus la 
standarde europene, sau un viaduct peste 
calea ferată prin care rezolv problema celui 
mai mare cartier din Sighișoara! Asta îmi 
doresc și spre asta îmi îndrept atenția!  

Mi-am propus, de asemenea, să dezvolt 
comunicarea cu dumneavoastră. V-am adus 
în atenție această publicație de informare, 
am început să lucrăm pentru comunicarea 
on-line pe site, pe rețeaua de socializare 
Facebook și urmează să ne implicăm și 
mai mult în această lume virtuală care 

atrage din ce în ce mai mulți adepți. 
Acolo unde sunteți dumneavoastră, acolo 
venim și noi pentru a vă întreba și a vă 
răspunde întrebărilor. Vreau să aflu părerea 
dumneavoastră despre orice ... pentru asta 
ziua de joi este obligatoriu și zi de audiențe. 

Aș vrea să vă pot scrie toate lucrurile 
pe care le gândesc și le doresc pentru 
Sighișoara. Sunt atâtea gânduri frumoase 
și concrete, care vor deveni acțiuni, care 
se vor transforma în proiecte și în final 
în realizări. Poate trebuie să-mi asum o 
doză mai mare de nebunie în acest sistem 
birocrat care are nevoie de foarte multe 
schimbări și eficientizări. Din păcate, 
gândurile nu se transformă atât de repede 
în realizări cum aș fi vrut și cum sper eu 
că voi reuși totuși în viitorul apropiat. 

Vă invit să mă căutați, să rezolvăm 
împreună problemele pe care le aveți. 
Vă invit și să dezbatem. Vă invit să ne 
criticați, dacă faceți asta constructiv. Vă 
invit să fim parteneri pentru rezolvarea 
problemelor pe care noi toți, cetățeni 
ai acestui frumos burg, le avem. 

Vă mulțumesc tuturor pentru 
sprijinul acordat! Să avem un an 
cât mai bun, plin de realizări!

Primarul municipiului Sighișoara,
Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean

Curte nouă  
la Școala Gimnazială 
„Nicolae Iorga” 

Lucrările de amenajare a curții 
interioare a Școlii Gimnaziale „Nicolae 
Iorga” din municipiul Sighișoara, începute 
în cursul lunii iulie 2017, au fost finalizate 
și recepționate în 17 noiembrie 2017.

„Investiția în cultură, 
educație, știință, informare 
- principala armă împotriva 
distrugerii patrimoniului”

În mass-media locală sighișoreană a 
apărut un interviu trunchiat cu arhitectul 
șef al municipiului Sighișoara, Adina 
Popescu, astfel că sensul anumitor 
afirmații a fost deturnat. Considerăm 
că sighișorenii au dreptul să citească 
interviul integral; de asemenea, avem 
obligația de a vă informa asupra deciziilor 
reale ale Primăriei Sighișoara, inclusiv 
asupra activității arhitectului șef.

Nu aruncați deșeuri  
în locuri neamenajate!

În municipiul Sighișoara sunt 
amenajate 100 de puncte de colectare 
deșeuri menajere (70 la asociații de 
proprietari și 30 la populația de la case). 

Cu toate acestea, în numeroase 
locuri neamenajate, cetățenii aruncă 
deșeuri deși acest lucru este interzis, 
periculos pentru mediu și inestetic.
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După cum am sesizat și 
într-un articol de pe 

ultima pagină a ziarului nostru, 
uneori este nevoie de mai 
multă responsabilitate civică 
pentru a păstra municipiul 
curat. Într-o lume civilizată 
nu este permis ca deșeurile să 
fie aruncate la întâmplare.

O astfel de zonă, în care 
unii cetățeni au considerat că 

pot să arunce zeci de flacoane 
de plastic și alte deșeuri, a fost 
și zona stației de autobuz de la 
capătul străzii Ana Ipătescu.

Desigur, ne-am autosesizat, 
iar firma de salubrizare a luat 
măsurile care se impuneau. 
Din pozele publicate se 
poate observa că acum 
strada Ana Ipătescu are un 
aspect mult mai civilizat.

Aplicație smartphone,  
gratuită pentru turiști

Turiștii Sighișoarei, și nu numai, au la 
dispoziție o aplicație pentru smartphone 
care conține informații despre posibilitățile 
de cazare, despre restaurante, baruri, 
cafenele, dar și informații turistice utile 
oricărui turist. Sighișoara City App poate 
fi descărcată din Play Store și App Store. 
Această aplicație este un produs al S.C. 
Schubert&Franzke S.R.L., pus la dispoziția 
Municipiului Sighișoara gratuit, deci nu 
a implicat costuri din bugetul local. 

Sighișoara City App era necesară 
deoarece Sighișoara are foarte mulți 
vizitatori, iar pentru a rămâne în competiție 
și în pas cu timpul, a fost nevoie de o 
aplicație pentru smartphone pentru a putea 
prezenta oaspeților frumusețea Sighișoarei 
și pentru a le face șederea mai plăcută. 

Aplicația are avantajul net al 
utilizării unei tehnologii tot mai larg 
folosită, dar și avantajul dat de faptul 
că poate fi actualizată în timp real.

SIGHIȘOARA CITY APP este 
structurată pe 9 secțiuni, cele mai vaste 

fiind cea a evenimentelor culturale 
și cea a obiectivelor turistice. 

Aplicația mobilă a municipiului 
Sighișoara este un proiect bazat 
pe informarea potențialilor turiști, 
creșterea fluxului de consumatori 
de servicii turistice.

Revelionul pensionarilor sighişoreni

Pe pagina de internet redactiajsr.
wordpress.com am putut citi despre 
Revelionul Decalat al pensionarilor. 

Evenimentul organizat de C.A.R.P. 
Sighișoara, aflat la a 13-a ediție, a avut 
loc în data de 13 ianuarie 2018, iar la 
petrecere au participat 430 de pensionari. 
Vârstnicii au dansat, s-au înfruptat din 
meniul de sărbătoare ce le-a fost pregătit, au 
socializat și au depănat amintiri. Primarul 
municipiului, Ovidiu Mălăncrăvean a 
fost prezent la eveniment, arătându-și 
mulțumirea și felicitându-i pe cei care se 

gândesc la pensionari și organizează astfel 
de evenimente pentru aceștia, arată Jurnalul 
Sighișoara Reporter. Buna dispoziție a 
fost asigurată de solistele Doina Pintea și 
Vlad Daniela și de solistul Radu Pintea ce 
i-au încântat pe cei prezenți atât cu muzică 
populară, cât și cu hituri ale anilor tinereții 
celor prezenți, ce nu s-au dat în lături nici 
de la dans, nici de la cântat. Pentru mulți 
pensionari prezenți la petrecerea de Revelion 
a fost oferită și șansa unor câștiguri la 
tombolă și concursul cu premii. Pensionarii 
au mărturisit că s-au simțit foarte bine. 

RAPORTUL ANUAL al finanțărilor nerambursabile din fondurile 
publice ale U.A.T. Municipiul Sighișoara pentru anul 2017

Raport cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în 
cursul anului 2017 între autoritatea contractantă MUNICIPIUL SIGHIȘOARA 
și beneficiari, așa cum sunt definiți de Legea nr. 350/2005 privind regimul 
finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general (toate proiectele sunt finalizate): 

DOMENIUL CULTURĂ:

Nr.
Crt. Beneficiar Denumire Proiect

Valoarea finanţării  
de la bugetul local 

cheltuită (lei)
1 Asociația Centrul 

Educațional Interetnic 
pentru Tineret Sighișoara

ProEtnica 2017 – Festival 
Intercultural Sighișoara

75.397,75

2 Fundația Cultural 
Științifică Gaudeamus 
Sighișoara

Organizarea activităților 
culturale – o necesitate vitală 
în educația tinerilor și adulților

21.407,74

3 Fundația ELAN București Festivalul de muzică 
ușoară „Vocea Cetății 
Sighișoara”, ediția a IV –a

7.500,00

4 Asociația Corală 
VOX ANIMI

Participare la Adriatic Dance 
and Festival în Croația

20.020,00

5 Asociația Cultura 
Viva Sighișoara

Academia Sighișoara, ediția 24 67.964,50

6 Centrul pentru Dezvoltare 
Socială CEDES

Turismul sighișorean: 
identitate locală, branding 
și comunicare

45.224,00

DOMENIUL CULTE:
Parohia Reformată 
Sighișoara

500 de ani de la Reformă 34.000,00

DOMENIUL SOCIAL:
Asociația Centrul 
Creștin Social de 
Noapte Sighișoara

O șansă pentru nevoiașii 
fără adăpost

108.756,89

Asociația Îngrijire Acasă Din inimă și respect 
pentru seniori

50.474,00

DOMENIUL TINERET:
Asociația Culturală 
Kikerics

Activitățile de toamnă ale 
Asociației Culturale Kikerics

7.720,00

DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNT:
Fundația Cultural 
Științifică Gaudeamus

Funcționarea internatului 
Gaudeamus

55.864,99

ADMINISTRAȚIE

Strada Ana Ipătescu,  
salubrizată

Elevii de la Spartacus, medalii pentru Sighișoara
Pe pagina de facebook a Radio Son 

am putut citi o știre din 22 ianuarie, 
referitoare la performanța elevilor de 
la Clubul Spartacus Sighișoara, care au 
participat la competiția de lupte libere din 
Corund- Cupa memorială „Lorincz Marton”, 
ediția a XVIII-a. La această competiție au 
participat 8 sportivi sighișoreni: Szávuly 
Yannis, Sánta Norbert, Sánta Roland, David 
Potinteu, Sergiu Sandru, Tudor Sandru, 
Szász Zsombor. În total, la Cupa memorială 
„Lorincz Marton” au participat peste 

200 de copii din România și Ungaria.
Doi dintre sportivii sighișoreni 

s-au întors cu medalii: Szávuly Yannis 
- locul I și Santa Roland - locul II. 

Elevii sighișoreni sunt antrenați 
de către profesor Szász Sándor.

Sesizări în mediul on-line. Și răspunsuri…
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Rezultate îmbucurătoare în  
cazul căilor de acces spre Târnava II

După cum anunțam în numărul 
trecut, în cadrul proiectului intitulat 
,,Reabilitarea liniei ferate Brașov - 
Simeria, componentă a coridorului

IV Paneuropean, pentru circulația 
trenurilor cu viteză maximă de 160 
km/h, tronson Brașov – Sighișoara” 
s-a dorit desființarea trecerii la nivel cu 
calea ferată prin care se asigură accesul 
spre Cartierul Târnava II (Bărăgan) 
din Sighișoara – intersecția str. Mihai 
Viteazu cu str. Trandafirilor, situație ce 
va duce automat la perturbarea gravă 
a activităților agenților economici din 
această zonă, punând astfel în pericol 
aproximativ 450 de locuri de muncă și 
investiții de aproximativ 60 de milioane de 
euro, afectând peste 6.000 de cetățeni.

Eforturile Municipiului Sighișoara 
nu au rămas fără rezultat

În cursul lunii noiembrie 2017, primarul 
municipiului, Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean, 
a avut, la sediul Municipiului Sighișoara, 
o întâlnire cu reprezentați ai CNCF ,,CFR” 

S.A. –Chiper Marius, director dezvoltare; 
Luca Macedon Irimes, director pregătire 
derulare investiții și Coapsi Georgian, șef 
UPM Brașov, precum și cu reprezentanți ai 
comunei Albești și ai societăților comerciale 
Sefar și Monosouisse din Sighișoara, 
semnatari ai memoriului transmis, la 
începutul lunii octombrie 2017, de Municipiul 
Sighișoara către Guvernul României, 
Ministerului Transporturilor și CNCF 

,,CFR” S.A. pe tema proiectului Reabilitarea 
liniei ferate Brașov – Simeria, componentă 
a coridorului IV Paneuropean, pentru 
circulația trenurilor cu viteză maximă de 
160 km/h, tronson Brașov – Sighișoara.

În cadrul acestei întâlniri au 
fost discutate aspecte referitoare la 
trecerile la nivel de cale ferată din 
zona cartierului Târnava II, iar după 
efectuarea unei vizite în teren,  s-a stabilit 

că, trecerea la nivel cu calea ferată de la 
intrarea în cartierul Târnava II  - str. Mihai 
Viteazu, intersecție cu str. Trandafirilor – se 
menține, trecerea la nivel cu calea ferată 
de pe str. Stadionului - zona Kaufland - se 
desființează, iar pasajul subteran se va 
moderniza în cadrul proiectului, fiind 
prevăzută lărgirea acestuia la două sensuri de 
circulație, urmând a se analiza posibilitatea 
coborârii nivelului acestuia pentru a asigura 
accesul autoutilitarelor de intervenție.

De asemenea, în funcție de obținerea 
avizelor, se va realiza un drum de 
legătură între Cartierele Târnava I și 
Târnava II, pe sub podul de cale ferată.

Aceste soluții au fost propuse 
în memoriul transmis, în data de 
5 octombrie 2017, de Municipiul 
Sighișoara Guvernului României, 
Ministerului Transportului și CNCF 
,,CFR” S.A  cu privire la modificarea 
proiectului Reabilitarea liniei ferate Brașov 
– Simeria, componentă a coridorului 
IV Paneuropean, pentru circulația 
trenurilor cu viteză maximă de 160 
km/h, tronson Brașov – Sighișoara.

ADMINISTRAȚIE

Planul de deszăpezire  
al municipiului Sighișoara 

Deși până în prezent iarna a fost blândă, 
Municipiul Sighișoara este pregătit în cazul 
căderii unor cantități mai mari de zăpadă. 
Astfel, în caz de nevoie, deszăpezirea 
municipiului va fi realizată de către S.C. 
Schuster Ecosal S.R.L., în baza contractului 
de concesiune nr. 22161/891/23.10.2012.

Programul de deszăpezire este valabil 
până la data de 31 martie 2018, iar în 
situația apariției unor fenomene care pot 
conduce la perturbarea traficului auto 
și pietonal, operatorul are obligația să 
intervină pentru combaterea acestora, în 
conformitate cu prevederile Planului 
Operativ 2017-2018, pe nivele de 
viabilitate, după cum urmează:

Nivel de viabilitate I – se 
îndepărtează zăpada de pe căile de 
acces pietonal în zona Cetății, Pod nr. 
1 și nr. 2, Pod Pasarelă, DN 13 în raza 
administrativă a municipiului, de la 
ramificație până la sensul giratoriu inclusiv; 

Nivel de viabilitate II – stații de 
autobuz: Pod nr. 1, Grup Școlar MIU (Poșta 
veche), Policlinica I (str. Morii), Parcul 
Central, trotuar – str. 1 Decembrie 1918, 
trotuar – str. Hermann Oberth și trotuare 
pe str. Morii și Consiliul Europei (porțiunea 
pavată), Pasaj subteran Cartier Târnava II;

 Nivel de viabilitate III – scări urcare 
str. Avram Iancu, trotuar Aleea Teilor, 
trotuar str. Cornești (urcare Chip), Parc și 
platformă - Catedrala Ortodoxă „Sfânta 
Treime”, Parc Sauna (Cimitirul Eroilor).

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 181/23.11.2017 s-a 
stabilit că și administratorii parcărilor 
publice și private cu sau fără plată, 
persoanele fizice și juridice, asociațiile 
de proprietari, instituțiile publice  au 

obligații pe timp de iarnă: îndepărtarea 
zăpezii și gheții de pe trotuarele aferente 
imobilelor unde domiciliază sau își 
desfășoară activitatea, a sediilor de 
firme, punctelor de lucru al firmelor, 
curților și terenurilor deținute, 
căilor de acces, parcărilor, zonelor din 
preajma garajelor, a aleilor, astfel încât 
acestea să fie în permanență circulabile 
în siguranță; zăpada trebuie să fie 
îndepărtată imediat după depunere sau 
până la ora 10.00 și depozitată în grămezi, 
pe trotuar, cât mai aproape de bordură.

Se interzice aruncarea zăpezii provenite 
din curți pe trotuare, carosabil, intersecții, 
spații verzi, terenuri virane, guri de 
scurgere a apelor pluviale, canale.

Țurțurii și depunerile mari de 
zăpadă formate la streșinile, jgheaburile, 
balcoanele sau pe alte părți proeminente 
de pe fațada clădirii, trebuie îndepărtate.

Municipiul Sighișoara roagă 
sighișorenii să asigure și să mențină 
curățarea trotuarelor, prevenind 
astfel accidentările concetățenilor.

Stația de epurare, recepționată 
În luna noiembrie 2017 a fost realizată 

recepția la terminarea lucrărilor pentru 
obiectivul de investiții „Extindere și 
modernizare stație de epurare în 
Municipiul Sighișoara, județul Mureș”.

Costurile au fost suportate de către 
Compania Națională de Investiții în 
proporție de 78% și de către Municipiul 
Sighișoara în proporție de 22%. 

Pentru cofinanțarea acestui obiectiv 
de investiții, prin Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 125/30.07.2015, s-a 
aprobat transferul sumelor de  1.223.572 
de lei și de 1.270.729 euro de la Bugetul 
Local al Municipiului Sighișoara către 
Compania Națională de Investiții.

Termenul inițial de finalizare a 
contractului a fost anul 2009, iar ulterior 
s-a prelungit prin act adițional până 
în data de 22.09.2010. Contractul de 
execuție de lucrări nr. 392/29.07.2008 
a fost reziliat din vina executantului în 
anul 2011, firma constructoare intrând 
în insolvență. La începutul anului 2015 
s-a organizat o nouă licitație, iar firma 
câștigătoare, S.C. Edas Exim S.R.L. 

București a încheiat cu Compania Națională 
de Investiții, contractul nr. 101/07.05.2015, 
firmă care a și finalizat execuția. 

Proiectul face parte din programul 
„Sistem integrat de reablilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare, a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a apelor 
uzate în localitățile de până la 50.000 de 
locuitori”, aprobat prin Legea nr. 224/2007.

Garanția de bună execuție a lucrării este 
de 3 ani de la data recepției la terminarea 
lucrărilor.   

Curte nouă la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” 
Lucrările de amenajare a curții 

interioare a Școlii Gimnaziale „Nicolae 
Iorga” din municipiul Sighișoara, începute 
în cursul lunii iulie 2017, au fost finalizate 
și recepționate în 17 noiembrie 2017.

Lucrările de amenajare au fost executate 
de S.C. TDM S.R.L., iar valoarea investiției 
a fost de 349.670,07 lei, exclusiv TVA.

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” 
este cea de-a treia unitate de învățământ 
care beneficiază de invesțiile realizate de 
Municipiul Sighișoara în cadrul proiectului 
de reabilitate a curților interioare ale 
unităților de învățământ sighișorene.
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Ce fac consilierii în Consiliul Local?
În ședința ordinară 

din luna octombrie 
2017, Consiliul 
Local Sighișoara a 
adoptat următoarele 
hotărâri:

    1.  Hotărârea Consiliului 
Local nr. 158/26.10.2017 privind 
încetarea, prin acordul de voință 
al părților, a Convenției definitive 
pentru acordarea de servicii de 
asistență socială, încheiată între 
Municipiul Sighișoara și Fundația 
VERITAS Sighișoara, pentru 
unitatea de asistență socială 
– Centru de zi pentru copii;  

  2. Hotărârea Consiliului 
Local nr. 159/26.10.2017 privind 
însușirea și aprobarea proiectului 
tehnic definitiv instalație de 
utilizare gaze naturale la clădirile 
Spitalului Municipal Sighișoara;

  3. Hotărârea Consiliului 
Local nr. 160/26.10.2017  privind 
aprobarea indicatorilor tehnico 
- economici actualizați pentru 
obiectivul: ,,Rețea de canalizare 
menajeră și stație de epurare 
în municipiul Sighișoara – sat 
Hetiur” - rest de executat;

  4.  Hotărârea Consiliului 
Local nr. 161/26.10.2017 privind 
aprobarea Programului de 
deszăpezire – plan operativ 
pentru sezonul rece 2017 – 2018;

  5.  Hotărârea Consiliului 
Local nr. 162/26.10.2017 privind 
aprobarea documentației de 
actualizare  a studiului de 
fezabilitate ,,Pod peste râul 
Târnava Mare – Municipiul 
Sighișoara” și a indicatorilor 
tehnico-economici;

  6. Hotărârea Consiliului 
Local nr. 163/26.10.2017 
privind însușirea și aprobarea 
documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenții pentru 
obiectivul de investiții: ,,Parc și 
loc de joacă, strada Crizantemelor 
din Municipiul Sighișoara”;

   7.  Hotărârea Consiliului 
Local nr. 164/26.10.2017 privind 
aprobarea execuției bugetului 
local pe secțiunea de funcționare 
și secțiunea de dezvoltare, pentru 
trimestrul III al anului 2017; 

  8.  Hotărârea Consiliului 
Local nr. 165/26.10.2017 
privind prelungirea unor 
contracte de închiriere, 
încheiate cu persoane fizice  

 9.   Hotărârea Consiliului 
Local nr. 166/26.10.2017 privind 
prelungirea unui contract de 
închiriere, încheiat cu S.C. 
FEVASAL CO S.R.L.;

10.   Hotărârea Consiliului 
Local nr. 167/26.10.2017 
privind preluarea unor 
contracte de închiriere;

11.  Hotărârea Consiliului 
Local nr. 168/26.10.2017 
privind aprobarea închirierii 
directe a unor terenuri aferente 
construcției - locuință 

12.  Hotărârea Consiliului 
Local nr. 169/26.10.2017 
privind modificarea anexei nr. 
1 la Hotărârea Consiliului Local 
Sighișoara nr. 114/27.12.2016 
privind aprobarea listei de 
prioritate pentru acordarea 
locuinței A.N.L., respectiv a anexei 
nr. 1 și a anexei nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Local Sighișoara nr. 
54/30.03.2017 privind aprobarea 
listei de prioritate pentru 
acordarea locuințelor A.N.L. 
solicitanților evacuați a căror 
locuințe au fost retrocedate;

13.  Hotărârea Consiliului 
Local nr. 170/26.10.2017 privind 
aprobarea listei de prioritate 
pentru acordarea locuinței 
din fondul locativ de stat al 
Municipiului Sighișoara;

14. Hotărârea Consiliului 
Local nr. 171/26.10.2017 
privind neexercitarea dreptului 
de preemțiune pentru 
subapartamentul nr. 1 - spațiu 
prestări servicii, parte din 
imobilul, monument istoric 
din Municipiul Sighișoara, str. 
1 Decembrie 1918 nr. 50;

 15. Hotărârea Consiliului 
Local nr. 172/26.10.2017 privind 
avizarea unor schimburi de 
locuințe, aflate în administrarea 
S.C. Apă Termic Transport S.A.;

 16.  Hotărârea Consiliului 
Local nr. 173/26.10.2017 
privind încetarea unui 

contract de închiriere; 
 17. Hotărârea Consiliului 

Local nr. 174/26.10.2017 privind 
aprobarea Planului Urbanistic 
Zonal ,,INTRODUCERE TEREN 
ÎN INTRAVILAN ȘI STABILIRE 
ZONA FUNCȚIONALĂ – 
UNITATE AGROZOOTEHNICĂ,, 
str. Cartier Vechi, f. nr., 
Între Huli, Sighișoara.

În luna noiembrie…

…în ședință ordinară, au 
fost adoptate următoarele HCL:

1. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 175  din 
23 noiembrie 2017 privind 
aprobarea cantității maxime de 
carburant pentru autovehiculele 
din dotarea Municipiului 
Sighișoara, pentru anul 2018

2. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 176 din 
23 noiembrie 2017 privind 
reaprobarea co-finanțării 
Proiectului „Extinderea și 
reabilitarea infrastructurii 
de apă și apă uzată în județul 
Mureș” cod CCI nr. 2009 RO 161 
PR 019 din cadrul POS Mediu 
Axa 1, continuat prin Proiectul: 
„Fazarea proiectului Extinderea 
și reabilitarea infrastructurii 
de apă și apă uzată în județul 
Mureș Cod SMIS 2014 + 106373” 
de către Municipiul Sighișoara;

3. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr.. 177 din 23 
noiembrie 2017 privind aprobarea 
inițierii demersurilor în vederea 
actualizării Planului Urbanistic 
General al Municipiului Sighișoara

4. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr.. 178 din 
23 noiembrie 2017 privind 
aprobarea Planului de ocupare 
a funcțiilor publice din cadrul 
aparatului de specialitate 
al primarului Municipiului 
Sighișoara pentru anul 2018;

5. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 179 din 
23 noiembrie 2017  privind 
modificarea Statului de Funcții 
al Municipiului Sighișoara;

6. Hotărârea Consiliului 

Local Sighișoara nr. 180 din 
23 noiembrie 2017 pentru 
modificarea anexelor nr. 2, 
3, 4, 5, 10 și 11 la Hotărârea 
Consiliului Local Sighișoara 
nr. 104/27.12.2016 privind 
aprobarea tarifelor pentru 
unele servicii comunitare de 
utilități publice prestate de 
către S.C. Ecoserv Sig S.R.L.;

7. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 181 din 23 
noiembrie 2017 privind stabilirea 
obligațiilor și responsabilităților 
instituțiilor publice, agenților 
economici, celorlalte persoane 
juridice și a cetățenilor, pentru 
asigurarea unui climat de 
ordine și curățenie pe teritoriul 
municipiului Sighișoara;

8. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 182 din 
23 noiembrie 2017 privind 
organizarea de către Municipiul 
Sighișoara a manifestărilor 
cultural – artistice specifice 
Sărbătorilor de Iarnă 

9. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 183 din 23 
noiembrie 2017  privind aprobarea 
proiectului modelului de steag al 
U.A.T. Municipiul Sighișoara;

10. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 184 din 23 
noiembrie 2017 privind aprobarea 
prelungirii unui contract de 
asociere în participație;

11. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 185 din 
23 noiembrie 2017 privind 
amplasarea și amenajarea unui 
patinoar artificial mobil în 
Municipiul Sighișoara, pentru 
sezonul de iarnă 2017 – 2018

12. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 186 din 23 
noiembrie 2017 privind preluarea 
unui contract de închiriere și 
ulterior prelungirea acestuia;

13. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 187 din 23 
noiembrie 2017 privind încetarea 
unui contract de închiriere;

14. Hotărârea Consiliului 

Local Sighișoara nr. 188 
din 23 noiembrie 2017 
privind prelungirea unui 
contract de închiriere;

15. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 189 din 
23 noiembrie 2017 privind 
repartizarea în regim de 
închiriere a unor apartamente din 
blocurile construite prin Agenția 
Națională pentru Locuințe;

16. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 190 din 
23 noiembrie 2017 privind 
repartizarea în regim de închiriere 
a unor apartamente din blocurile 
construite prin Agenția Națională 
pentru Locuințe, solicitanților 
evacuați a căror locuințe au fost 
retrocedate și a unor locuințe 
din fondul locativ de stat al 
Municipiului Sighișoara;

17. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 191 din 23 
noiembrie 2017 privind preluarea 
unor contracte de închiriere;

18. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 192 din 23 
noiembrie 2017 privind însușirea 
unei documentații cadastrale;

Iar în ședință extraordinară…

… au fost adoptate 
următoarele HCL:

19. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 193 din 28 
noiembrie 2017 pentru aprobarea 
proiectului „Reabilitare DJ 
106 Agnita-Sighișoara” și a 
cheltuielilor legate de proiect ;

20. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 194 din 
28 noiembrie 2017 pentru 
modificarea art. 1 din Hotărârea 
Consiliului Local Sighișoara 
nr. 72/27.10.2016 privind 
aprobarea unui parteneriat 
în scopul realizării în comun 
a proiectului „Reabilitare DJ 
106 Agnita - Sighișoara”, cu 
modificările ulterioare;

21. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 195 din 

Publicație periodică a 
Municipiului Sighișoara
Tehnoredactare și tipar 
- S.C. AllCris S.R.L.

Redacția:
545400 Sighișoara
str. Muzeului, nr. 7
tel: 0265771280
fax: 0265771278
timpulsighisoarei@gmail.com
www.sighisoara.org.ro

ADMINISTRAȚIE

HCL 182 din 23 noiembrie 2017 a aprobat 
organizarea manifestărilor cultural–
artistice specifice Sărbătorilor de Iarnă

Prin HCL nr. 205 și 206 s-au aprobat 
investiții la grădinițele din oraș:  
amenajare loc de joacă la Grădinița  
cu Program Prelungit Nr. 2, str. Plopilor,  
și încălzire centrală la Grădinița  
cu Program Normal Nr. 1, str. Târnavei
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28 noiembrie 2017 pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului 
Local Sighișoara nr. 185/23.11.2017 
privind amplasarea și amenajarea 
unui patinoar artificial mobil în 
Municipiul Sighișoara, pentru 
sezonul de iarnă 2017 – 2018;

În luna decembrie…

…în ședința ordinară 
a Consiliului Local din 
data de 28. 12. 2017 au fost 
aprobate următoarele HCL:

1. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 196 privind 
modificarea statului de funcții al 
Spitalului Municipal Sighișoara;

2.   Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 197 privind 
aprobarea modificării acordului 
de parteneriat cu Centrul de 
Resurse pentru Comunitățile 
Romi Cluj - Napoca, Fundația 
Veritas Sighișoara și Școala 
Gimnazială ,,Miron Neagu” 
din Sighișoara, parteneri în 
cadrul proiectului Mainstream 
Sighișoara – investiție 
europeană pentru incluziunea 
socială, ambele aprobate 
prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 51/13.09.2016;

3.  Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 198  privind 
rectificarea bugetului de venituri 
și cheltuieli al S.C. Apă Termic 
Transport S.A. pe anul 2017;

4.  Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 199 privind 
rectificarea bugetului de venituri 
și cheltuieli, pe anul 2017, al 
S.C. Ecoserv Sig. S.R.L;

5. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 200  privind 
aprobarea execuției bugetului 
local pe secțiunea de funcționare 
și secțiunea de dezvoltare, pentru 
trimestrul IV al anului 2017 

6.  Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 201 privind 
stabilirea taxelor și impozitelor 
locale pentru anul 2018;

7. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 202 
privind însușirea și aprobarea 
studiului de fezabilitate 
pentru obiectivul de investiții: 
,,Soclu bust Ilarie Chendi”;

8. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 203  
privind însușirea și aprobarea 
documentației de avizare 
a lucrărilor de intervenții 
pentru obiectivul de investiții: 
„Zidul Cetății Sighișoara 
– Tronsonul nr. 7”;

9. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 204  
privind însușirea și aprobarea 
documentației de avizare 
a lucrărilor de intervenții 
pentru obiectivul de 
investiții: Turn „La Chip”;

10. Hotărârea Consiliului 

Local Sighișoara nr. 205  
privind însușirea și aprobarea 
documentației de avizare 
a lucrărilor de intervenții 
pentru obiectivul de investiții: 
„Amenajare loc de joacă în 
incinta Grădiniței cu program 
prelungit nr. 2, municipiul 
Sighișoara, județul Mureș”; 

11. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 206  
privind însușirea și aprobarea 
documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenții pentru 
obiectivul de investiții: „Încălzire 
centrală la Grădinița cu program 
normal nr.1 Sighișoara”;

12. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 207  pentru 
completarea Hotărârii Consiliului 
Local Sighișoara nr. 119 din 27 
iulie 2017, precum și pentru 
modificarea anexei nr. 1 a acesteia;

13. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 208  
privind aprobarea înființării 
Clubului Sportiv Municipal 
Sighișoara, instituție publică în 
subordinea Consiliului Local 
al Municipiului Sighișoara;

14. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 209  privind 
desfășurarea evenimentelor 
culturale organizate de către 
Fundația Cultural – Științifică 
Gaudeamus și punerea la 
dispoziție, cu titlu gratuit, a Sălii 
Festive a Primăriei, pe perioada 
desfășurării evenimentelor;

15. Hotărârea Consiliului 

Local Sighișoara nr. 210 
privind aprobarea cuantumului 
cotizației anuale a Municipiului 
Sighișoara, datorată în calitate 
de membru al A.M.R.; 

16. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 211  
privind intabularea dreptului 
de proprietate privată a 
Municipiului Sighișoara asupra 
unor imobile – terenuri;

17. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 212 privind 
aprobarea vânzării unui  teren 
către o persoană juridică și 
însușirea unui raport de evaluare;  

18. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 213  
privind aprobarea unui schimb 
de terenuri între Municipiul 
Sighișoara și S.C. Sefar S.R..L.;

19. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 214  privind 
modificarea și prelungirea 
unui contract de închiriere;

20. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 215  
privind însușirea unei 
documentații cadastrale;         

21. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 216 privind 
aprobarea Regulamentului 
– cadru, caietului de sarcini, 
modelului de contract de 
închiriere, modelului de 
contract de utilizare temporară 
și a listelor de tarife în vederea 
închirierii și utilizării temporare 
a spațiilor excedentare din 
unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat aflate pe 
raza Municipiului Sighișoara; 

22. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 217  privind 
modificarea și completarea 
Regulamentului privind 
organizarea și efectuarea 

serviciului de transport în regim 
de taxi și de transport în regim 
de închiriere în Municipiul 
Sighișoara, aprobat prin art. 1 
din Hotărârea Consiliului Local 
Sighișoara nr. 107/18.12.2008 
și modificat prin Hotărârea 
Consiliului Local Sighișoara 
nr. 109/29.05.2014;       

23. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 218  
privind preluarea unor 
contracte de închiriere;            

24. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 219 
privind preluarea unor 
contracte de închiriere și 
ulterior prelungirea acestora;

25. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 220 
privind prelungirea unor 
contracte de închiriere, încheiate 
cu persoane juridice; 

26. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 221 
privind prelungirea unor 
contracte de închiriere, 
încheiate cu persoane fizice;  

27. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 222 privind 
folosința cu titlu gratuit a Sălii 
de Sport ,,Radu Voina” de 
către Asociația  Club Sportiv 
Antal Liviu & Alex Sighișoara 
pentru desfășurarea Turneului 
de fotbal pentru copii „Cupa 
Liviu Antal”, ediția a IV-a, în 
perioada 27 - 28 ianuarie 2018;

28. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 223 pentru 
validarea modificărilor privind 
rectificarea bugetului general 
al unității administrativ-
teritoriale pe anul 2017;

29. Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 223  privind 
alegerea președintelui de ședință.  

Ce fac consilierii în Consiliul Local?
ADMINISTRAȚIE

Prin HCL nr. 208  a fost aprobată 
înființarea Clubului Sportiv Municipal 
Sighișoara, instituție publică în 
subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Sighișoara. Activitatea CSM 
va fi finanțată și din alocații/subvenții 
de la bugetul local al municipiului 
Sighișoara. Structura sportivă înființată 
se va organiza pe următoarele secții pe 
ramuri de sport: arte marțiale, atletism, 
baschet, box, dans sportiv, fotbal, futsal, 
gimnastică, handbal, judo, lupte, sportul 
pentru toți, sportul pentru persoane cu 
nevoi speciale, șah, tenis, tenis de masă, 
volei, badminton și automobilism sportiv.

Prin HCL nr. 193 a fost aprobat proiectul 
„Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighișoara”, 
finanțat din bani europeni, în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014 
– 2020. S-a aprobat valoarea totală a 
proiectului, în cuantum de 118.625.483,97 
lei (inclusiv T.V.A.), conform bugetului 
proiectului. Contribuția proprie în proiect 
a municipiului Sighișoara este de 0 lei.

Prin HCL nr. 204  s-a aprobat 
documentația de avizare 
a lucrărilor de intervenții 
pentru obiectivul de 
investiții: Turn „La Chip”. 
Astfel, turnulețul din 1469 
va fi restaurat. În plus, se 
dorește realizarea unei căi de 
acces spre Turnulețul de la 
Chip, asigurarea iluminatului 
ambiental și amplasarea 
unor panouri informative. 

Sursa foto: nicopa.sunphoto.ro
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Sărbători ca-n povești
La sfârșitul anului 2017, Municipiul 

Sighișoara a organizat mai multe  
manifestări cultural-artistice, la care au 
fost invitați toți sighișorenii. În continuare, 
amintim doar câteva dintre acestea…

În data de 6 decembrie 2017, în Sala 
Mare de festivități a Municipiului Sighișoara 
a avut loc Concertul de colinde al grupurilor  
corale „Armonia” și „Theotokos”.

În data de 21 decembrie a avut loc 
un program folcloric susținut de: Nelu 
Șopterean, Nicu Poșta, Doina Pintea, 
Daniela Vlad, Nelu Sânmărtean, 
Angela Muscă, Coralia Costea, Lucreția 
Coman, Ansamblul „Românașul” și 
Ansamblul „Plaiuri Ardelene”.

Apoi, în zilele de 22 și 23 decembrie, 
au cântat la Sighișoara artiști 
binecunoscuți precum: Nicola, Bere 

Gratis, Alexandra & Crush, Iris etc.
În perioada 18-23 decembrie 2017, 

în Piața Octavian Goga  s-a desfășurat 
Târgul de Crăciun. Atelierul lui Moș 
Crăciun, spectacole tematice pentru 
copii, colinde, poezii și concerte sunt 
doar unele dintre surprizele pregătite 
pentru marea Sărbătoare a Crăciunului. 
Pe scena Târgului de Crăciun au evoluat 
grupuri de elevi sighișoreni, grupuri 
vocale locale, trupe de teatru, trupe de 
dans modern, ansambluri de dansuri, 
interpreți de muzică folclorică, folk, 
dance, pop-rock, soul și blues. 

În data de 18 decembrie 2017, 
sighișorenii au fost așteptați de elevi la 
târgul de produse specifice Sărbătorilor 
de Iarnă realizate de ei. Mirosul de 
cozonac, prăjituri și turtă dulce, delicii 

culinare, băuturi calde, cadouri, 
podoabe pentru brad și alte obiecte 
specifice au completat atmosfera.

Între 27 și 30 decembrie 2017, la 
Sala Sander, a avut loc evenimentul  
Sighișoara3DFilm. În această perioadă 

au avut loc câte trei proiecții de filme 3D, 
una pentru copii și două pentru adulți. 

Apoi, amintim că sighișorenii care au 
ales să petreacă Revelionul în aer liber, 
s-au putut bucura de tradiționalul foc de 
artificii care a marcat trecerea dintre ani.

Manifestări de Ziua 
Națională a României

Ziua Națională a României a fost 
serbată la Sighișoara, în 1 decembrie 
2017, printr-un program artistic și 
cultural deosebit. Începând cu ora 11, 
la Monumentul Latinității a avut loc un 
ceremonial militar, o slujbă religioasă, 
depuneri de coroane, alocuțiuni prin 
care au fost evocate momente de la 1918, 
precum și o paradă militară. La ora 
12, la Centrul național de informare și 
promovare turistică a fost lansată a zecea 

ediție a Anuarului Muzeului de Istorie.
La ora 13, în Turnul Fierarilor, 

sighișorenii au putut participa la 
vernisajul de pictură „Salonul de iarnă”, 
organizat de Asociația Artiștilor Plastici 
Alma Mater Castrum Sex Sighișoara.

Apoi, amintim evenimentele de la 
Sala „Mihai Eminescu”: un spectacol de 
teatru interactiv pentru copii al Bridge 
Theatre, iar apoi un spectacol cultural-
artistic al Cenaclului „Lumină Lină”.

Patinoarul artificial,  
o bucurie pentru sighișoreni

 Începând cu data de 17 decembrie 
2017, sighișorenii s-au putut bucura de 
patinoarul artificial mobil, amenajat 
pentru două luni în Piața Sigma. Faptul 
că, până acum, un număr foarte mare 
de sighișoreni au fost prezenți pe gheața 
patinoarului dovedește faptul că acesta 
este o bucurie pentru cetățeni.

Patinoarul artificial din Piața Sigma 
funcționează zilnic, între orele 10.00 și 22.00.

Accesul este gratuit și se face pe 
baza unui tichet de intrare care poate fi 

utilizat doar pentru o singură serie.
Patinele sunt puse la dispoziție în mod 

gratuit, pe baza cărții de identitate sau a 
carnetului de elev și cu perceperea unei 
garanții de 10 lei / pereche de patine care 
este returnată la predarea patinelor.

Patinoarul artificial mobil poate fi 
utilizat de orice persoană cu condiția 
respectării prevederilor Regulamentului 
de organizare și funcționare aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local 
Sighișoara nr. 195/28. 11. 2017.

Colindători 
la Primărie

Primarul municipiului Sighișoara, 
Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean, a 
primit în săptămână dinaintea Sfintei 
Sărbători a Nașterii Domnului, mai 
multe grupuri de colindători. 

Astfel, Sala de Festivități a Municipiului 
Sighișoara a răsunat de glasurile 
colindătorilor de la: Fundația Veritas, 
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 
Sighișoara, Liceul Teologic Făgăraș, 
Facultatea de Teologie din Alba Iulia, 
Liceul Teoretic „Joseph Haltrich”, 
Școala Gimnazială „Zaharia Boiu” și 
Grupul vocal „Străjerii Sighișoarei”.

Expoziție de pictură 
„Ligia Coman”

 În perioada 17 noiembrie - 8 decembrie 
2017, la Sala Sander s-a desfășurat 
expoziția de pictură organizată de 
artista Ligia Coman. Au fost expuse 
lucrări în acril, lucrări în ulei și tehnici 
combinate. Vernisajul a avut loc în 
data de 17 noiembrie, la ora 18.00, cu o 
introducere făcută de prof. universitar 
dr. Dorin Ștefănescu și profesor Daniel 
Romeo Todea, urmată de un moment 
artistic oferit de Dinu Olărașu.

Lucrările artistului plastic Ligia 
Coman au mai fost expuse la Galeria 
„Unirea” din Tîrgu Mureș.

Trenulețul Moșului

Una dintre bucuriile sărbătorilor 
de iarnă pentru copii din Sighișoara 
a fost și Trenulețul, care, în perioada 
18-23 decembrie, între orele 16 și 17, 
a  circulat pe străzile municipiului 
cu Moș Crăciun „la bord”.

Parada portului popular, 
de Lăsata Secului

În data de 5 noiembrie, la Sighișoara 
a avut loc evenimentul „Lăsata Secului 
pe Târnave”, ediția a III-a. Evenimentul 
a început la ora 12.00, cu o paradă, având 
punct de plecare Catedrala Ortodoxă 
„Sfânta Treime” Sighișoara. Apoi, la Sala 
Imperial a avut loc o petrecere la care au 
participat artiștii Adina Hada, Ionuț Lângă, 
Ștefania Pârlea și Luminița Dejan. Prin 
astfel de manifestări, organizatorii au spus 
că doresc să recupereze ceea ce s-a pierdut 
din tradițiile noastre: portul, jocul popular 
și în același timp spiritul vechi românesc.

EVENIMENT
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Ziua Unirii Principatelor Române,  
sărbătorită prin evenimente cultural-artistice

Cu ocazia zilei de 24 ianuarie, „Ziua 
Unirii Principatelor Române”, zi cu 

mare încărcătură simbolică pentru destinul 
României Mari, Municipiul Sighișoara a 
organizat manifestări cultural-educative, 
cu caracter evocator și științific, dintre care 
amintim: Campionat de șah - Cupa Unirii; 
Simpozion 159 de ani de la Mica Unire și 
Concurs pe teme istorice - Mica Unire, 
la Sala Sander; Expoziția numismatică: 
„Bancnote de ocupație 1918“, la Muzeul 
de Istorie; Expoziție de carte / Unirea 
Principatelor Române 1859 / Moș Ion 
Roată și Unirea, evocarea importanței 
Unirii Principatelor Române – la 
Biblioteca Municipală „Zaharia Boiu”; 
Hora Unirii – în Parcul Central; Spectacol 
cultural-artistic la Sala de spectacole 
„Mihai Eminescu”: Sânziana Aldea, 
Ioana Toma, Ovidiu Furnea, Ancuța 
Cozma, Adrian Ivanițchi, Ansamblul 
„Românașul” și Orchestra Târnavelor.

„Se împlinesc 159 de ani de la unificarea 
vechilor principate, Moldova și Țara 
Românească. Este un moment aniversar, 
un moment de sărbătoare pentru ceea 
ce a reprezentat timp de secole, idealul 

tuturor românilor și anume, UNIREA. 
Deși nedrept spus „Mica Unire”, actul 

istoric din luna ianuarie a anului 1859, 
unul din cele mai valoroase momente 
de solidaritate ale națiunii noastre, a 
constituit premisa „României Mari”, a 
„României Moderne”. Atunci, într-un 
entuziasm greu de descris, națiunea română 
a pornit să construiască o nouă țară care 

se dorea mai bună și mai frumoasă, dar, 
mai ales, o țară a tuturor. Omul chemat 
să îndeplinească marile speranțe și să 
clădească o țară nouă a fost Alexandru 
Ioan Cuza. Principele a înțeles că o națiune 
este reprezentată de întregul popor, de 
cei bogați și cei săraci deopotrivă, iar 
România le aparține tuturor”, a precizat 
primarul Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean.

Încasarea impozitelor 
și taxelor locale 

Municipiul Sighișoara informează 
contribuabilii, persoane fizice și juridice, 
că încasarea impozitelor și taxelor locale 
aferente anului 2018, stabilite prin 
Hotărârea Consiliului Local Sighișoara 
nr. 201/28.12.2017, se face atât la Casieria 
din incinta Municipiului Sighișoara, cât 
și la Casieria din str. Hermann Oberth 
nr. 7, după următorul program:

Casieria din incinta Municipiului 
Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7:

Luni - joi: 08.00 – 11.30 și 13.00 – 15.00

Vineri: 08.00 – 10.30 și 12.00 – 13.00
Casieria din str. 

Hermann Oberth nr. 7:
Luni-miercuri: 08.00 – 15.00
Joi: 08.00 – 18.30
Vineri: 08.00 – 13.00
Pentru efectuarea plății integrale a 

impozitului pe clădiri, impozitului pe 
teren și a impozitului asupra mijloacelor 
de transport, până la data de 31.03.2018, 
contribuabilii persoane fizice și juridice 
beneficiază de bonificație de 10%.

Ziua Culturii Naționale
Municipiul Sighișoara, prin Biblioteca 

Municipală „Zaharia Boiu”, a marcat Ziua 
Culturii Naționale prin organizarea unor 
activități dedicate acestei zile care s-au 
desfășurat după următorul program: 15 
ianuarie 2018: Ziua Culturii Naționale – 
Mihai Eminescu – poetul ,,nepereche” 
– evocarea operei eminesciene – recital 
de poezie – expoziție de carte – secția 
pentru adulți; 16 ianuarie 2018: Basmele 
eminesciene – audiție de basme – 
expoziție de carte - secția pentru copii.

„Românii văd în Eminescu, de aproape 
un secol și jumătate, un poet reprezentativ 
pentru spiritualitatea și forța lor de 
creație. (...) Este justificat în acest caz să 
legăm Ziua Culturii Naționale de numele 
poetului, în care vorbitorii de limba 
română de pretutindeni văd o expresie a 
spiritualității lor” - extras din expunerea 

de motive a proiectului Legii nr. 238 din 7 
decembrie 2010, potrivit căreia începând 
din anul 2011, ziua de naștere a lui Mihai 
Eminescu a devenit zi a Culturii Naționale.

Reuniunea „Interferențe culturale”
Sâmbătă 13 ianuarie 2018, la Sala de 

conferințe „Ciprian Porumbescu”/Sander, 
s-a desfășurat reuniunea „Interferențe 
culturale”, organizată cu prilejul 
centenarului Marii Uniri și Zilei Culturii 
Naționale de către Direcția Județeană 
pentru Cultură Mureș și Asociația 
Literară „Creneluri Sighișorene”, care 
s-a desfășurat după următorul program: 
Proiectul „100 de cărți pentru Marea 
Unire”; Cărți și autori, prezentator Nicolae 
Băciuț; Revista „Creneluri Sighișorene” 
nr. 11, prezentator Gabriella Costescu; 
Vernisaj artist plastic prof.  Ligia Coman. 

Printre invitații reuniunii s-au numărat 
Societatea Culturală „Apollon” din Urziceni, 
Clubul Înțelepților din București, scriitori 
ai Caravanei Culturii și scriitori mureșeni.

CULTURĂ

Cupa „Liviu Antal”, 
ediția a IV-a

Sala de Sport „Radu Voina” a găzduit, în 
perioada 27 – 28 ianuarie 2018, a IV-a ediție 
a Turneului de fotbal pentru copii „Cupa 
Liviu Antal”, turneu organizat de Asociația 
Club Sportiv Antal Liviu & Alex Sighișoara.
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Mainstream Sighișoara - începerea activităților directe cu beneficiarii 

Investiţie Europeană pentru Incluziunea Socială
În data de 27 septembrie 

2017 a fost lansat în Sighișoara, 
proiectul Mainstream Sighișoara 
– investiție europeană pentru 
incluziunea socială, proiect derulat 
în contextul unui parteneriat 
larg, în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman 2014-
2020 (POCU), Componenta 1, 
Dezvoltare Locală Integrată 
în comunitățile marginalizate 
în care există populație 
aparținând minorității rome – 
Regiuni mai puțin dezvoltate. 
Valoarea totală a proiectului 
se ridică la 12,635,894.86 lei, 
din care 12,569,398.59 lei sunt 
finanțarea nerambursabilă, 
acordată în cadrul POCU.

Partenerii implicați în 
realizarea proiectului sunt: 
Fundația Centrul de Resurse 
pentru Comunitățile de Romi, 
din Cluj Napoca, Municipiul 
Sighișoara,  Fundația Veritas 
Sighișoara și Școala Gimnazială 
„Miron Neagu”, Sighișoara.

Obiectivul general…

…al proiectului este 
promovarea accesului egal la 
măsuri integrate de educație, 
ocupare, antreprenoriat, 
servicii sociale, acte, locuire, 
antidiscriminare pentru 
persoanele aflate în risc de 
sărăcie și excluziune socială din 
comunitățile marginalizate în 
care există populație aparținând 
minorității rome din Sighișoara, 
mai specific, următoarele 8 
zone din orașul nostru: strada 
Parângului, strada Viilor, strada 
Ștefan cel Mare, zona Goldberich 
(străzile Izvorului, Zugravilor, 
Axente Sever și o parte din 
strada Livezii), strada Caraiman, 
cartier Rora, strada Dumbravei 
(blocul nr. 2), strada Plopilor. 

Activitățile proiectului sunt 
structurate pe patru componente: 
servicii socio-medicale, acte și 
locuire; ocupare și antreprenoriat; 
educație; antidiscriminare.

Astfel, în urma derulării 
proiectului, partenerii urmăresc 
realizarea unor schimbări 
semnificative în viața persoanelor 
defavorizate din Sighișoara, 
din zonele vizate de proiect.

Asistenţă oferită în vederea 
obţinerii anumitor drepturi

În cadrul Componentei 
Servicii Sociale, Acte, Locuire 
(responsabili sunt Fundația 
Veritas Sighișoara și Municipiul 
Sighișoara), rezultatul vizat este: 
asistență oferită unui număr 
de 150-200 de familii (600 de 
persoane), dintre care 57de copii 
preșcolari, 135 copii de școală 

primară, 30 de tineri adolescenți, 
precum și adulți, vârstnici, 
persoane cu dizabilități), în 
contextul derulării unor programe 
instructiv-educative și recreative, 
consiliere psihologică și juridică, 
ajutor material, cantină, asistență 
medicală, etc.; realizarea a 110 
de acte de proprietate; realizarea 
a 250 de acte de identitate; 
realizarea a 50 de certificate de 
stare civilă;  asistență oferită 
persoanelor defavorizate în 
vederea obținerii anumitor 
drepturi legale; reparații, 
reabilitarea unor locuințe.

Formare profesională 
și angajare

În cadrul Componentei 
Ocupare și Antreprenoriat 
(responsabil Fundația Centrul 
de Resurse Comunitare pentru 
Romi): 301 persoane vor beneficia 
de informare, consiliere, orientare 
profesională și mediere; 181 de 
persoane vor beneficia de cursuri 
de formare profesională; cel puțin 
92 de persoane (dintre care, cel 
puțin 28 de cetățeni provenind din 
rândul etniei rome) vor fi angajate; 
120 de persoane (dintre care, cel 
puțin 80 de cetățeni provenind din 
rândul etniei rome) vor beneficia 
de activități de dezvoltare de 
abilități antreprenoriale; 50 
de persoane vor fi sprijinite în 
elaborarea unui plan de afaceri, 
iar 5 planuri de afaceri vor fi 

selectate pentru a beneficia de 
subvenții în vederea înființării, 
dezvoltării și derulării de afaceri 
și a creșterii, astfel, a numărului 
de locuri de muncă la nivel local.

Educație și antidiscriminare

În cadrul Componentei 
Educație (responsabil Școala 
Gimnazială „Miron Neagu”), se 
urmărește: crearea unui cadru 
propice dezvoltării armonioase 
a unui număr de 42 de copii 
preșcolari, prin acordarea de 
sprijin pentru creșterea accesului 
și participării la educația 
timpurie, precum și sprijin pentru 
ameliorarea fenomenului părăsirii 
timpurii a școlii prin programe 
de tip școală după școală, 
pentru un număr de 90 copii.

În cadrul Componentei 
Antidiscriminare (responsabili 
Fundația Veritas Sighișoara și 
Fundația Centrul de Resurse 
Pentru Comunitățile de Romi, cu 
implicarea tuturor partenerilor): 
se vor elabora o serie de articole 
de presă, materiale promoționale, 
în vederea creșterii gradului de 
conștientizare a problematicii 
ample a discriminării în rândul 
comunității locale; se vor realiza 
o serie de activități speciale 
de conștientizare (activități în 
școli, dezbateri / mese rotunde, 
o conferință etc.); se va urmări 
încheierea unor parteneriate cu 
mai mulți factori din domeniile 

social, economic, cultural etc. 
din orașul nostru, în vederea 
promovării incluziunii categoriilor 
defavorizate; se va elabora o 
strategie locală antidiscriminare, 
care va fi adoptată ca și Hotărâre 
a Consiliului Local și introdusă 
în strategia de dezvoltare 
locală a orașului nostru; se va 
realiza un material video cu 10 
cazuri de succes, de persoane 
provenind din rândul populației 
defavorizate, care au avut 
succes în domeniul personal și 
profesional, în urma asistenței 
oferite în cadrul proiectului; se 
vor realiza o serie de activități 
de combatere a discriminării și 
de promovare a proiectului.

De la lansarea proiectului…

… personalul din rândul 
partenerilor a fost implicat în 
activități de planificare și activități 
de elaborare a documentației 
(formulare diverse solicitate 
de autoritățile de management 
ale programului de finanțare, 
în funcție de specificul 
serviciilor oferite, metodologii 
de implementare, materiale de 
instruire etc.) necesare derulării 
activităților propriu-zise cu 
beneficiarii. De asemenea, în 
această perioadă s-au realizat o 
serie de activități de pregătire 
a campaniei antidiscriminare, 
coordonate de Fundația Veritas, cu 
implicarea tuturor partenerilor.

Școala Gimnazială „Miron 
Neagu” a început din luna 
decembrie munca cu copiii înscriși 
în proiect. Copiii și adolescenții 
beneficiari ai Fundației Veritas 
Sighișoara, au fost implicați în 
luna decembrie în pregătirea 
activităților festive de Crăciun, 
împreună cu ceilalți beneficiari 
ai Fundației  - persoanele cu 
dizabilități și persoanele vârstnice.

În luna ianuarie, continuă 
procesul de înscriere și selecție 
a beneficiarilor proiectului și 
se derulează activitățile incluse 
în componentele Serviciilor 
socio-medicale și educație. 
Progresiv, conform calendarului 
proiectului, toți partenerii vor 
începe implementarea activităților 
directe cu beneficiarii.

Persoanele care doresc 
informații suplimentare 
sau înscrierea ca potențiali 
beneficiari în vederea selecției 
și integrării în proiect, se pot 
adresa oricăreia dintre instituțiile 
și organizațiile partenere.

Vă așteptăm cu drag! 
Toți partenerii proiectului, 

vă dorim tuturor cetățenilor 
Sighișoarei un an mai bun, cu 
multă pace, liniște, căldură 
sufletească, cu armonie, 
speranță și prosperitate în 
comunitatea noastră!

Fundația Veritas,                 
Mihaela Bucur, coordonator 
campanie antidiscriminare

SOCIAL
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Despre flori și… alte cele

Gheorghiu Mosora Maria: „Oare ne este așa 
de greu să păstrăm curățenia orașului…?”

Sunt convinsă că toată 
lumea iubește florile… sau le 
plac florile. Sunt un miracol al 
naturii, ce aduce atâta bucurie 
și frumusețe în viața noastră!

Așa că și noi, sighișorenii, am 
fost plăcut surprinși de bogăția 
florilor ce au apărut în oraș, în 
vara anului trecut. Puse cochet 
pe stâlpii de electricitate (pe 
principalele artere ale orașului), 
pe balustradele podurilor ce 
se arcuiesc peste râul nostru 
emblematic Târnava Mare 
sau în ghivece mari pe unde 
nu te așteptai să le zărești, 
ca să nu mai pomenesc de 
parcuri, ele au colorat orașul 
și i-au dat o altă ,,față”. 

Anul trecut, s-au înfrumusețat 
și alveolele verzi din centru cu 
așchii ornamentale, dar din 
păcate, mult prea repede acestea 
s-au transformat în ,,scrumiere”.

Se pare că, pe unii cetățeni 
i-a deranjat atâta ,,floar” și 
s-au gândit că e mai bine să le 
distrugă, să le smulgă din ghivece 
și să le arunce pur și simplu. Cu 
multă perseverență, Primăria 
noastră le-a tot plantat la loc de 
vreo 5 - 6 ori, ca să ne atragă 
atenția că trebuie respectate niște 
reguli de bună purtare și bună 

practică, ce ne-ar onora pe noi 
toți trăitori în orașul nostru.

Înainte vreme, în Sighișoara 
existau două mari florării: ale 
fraților Eder Iosefina și Rudi, 
situate în cartierul Cornești. 
Florăria doamnei Eder avea o 
grădină imensă, cu tot felul de 
flori și arbuști ornamentali ce-ți 
încântau ochii în orice anotimp, 
dar mai ales vara. Toți sighișorenii 
cumpărau flori de la dânsa, cu 
orice prilej. Buchetele de mireasă 
erau spectaculoase, iar garoafele, 
crinii, trandafirii, margaretele, 
bujorii, micsandrele, se întreceau 
în ținuta maiestuoasă. Gardul 
întregii florării era scund și prin 
plasa de sârmă se vedea priveliștea 
unică, la care orice trecător se 
oprea și admira. Domnul Deneș 
Demeter - grădinarul de bază 
al acestei florării, cu șorțul pe 
dinainte, era parcă lipit de această 
grădină, căci îl zăreai necontenit 
de dimineața până seara printre 
flori. Și casa ce se zărea în spate 
era deosebită: largă, cu cerdac 
spațios, străjuit de viță de vie.

În anii ‘70, odată cu plecarea 
familiei Eder în Germania, locul a 
fost naționalizat și s-au construit 
blocurile de azi. A dispărut ceva 
din farmecul acestui oraș, așa 

cum a dispărut și o parte din 
minunatul parc al Catedralei 
noastre în 1975, la marea 
inundație. Parcul era extrem de 
frumos și era încadrat de apa 
unui canal, ce venea de la fostul 
Gat și de Târnava noastră. Avea 

niște alei largi, ronduri de flori, 
gazon. Era un parc ce te îndemna 
la smerenie - înainte de a intra în 
Catedrala ce îți inducea și o stare 
de bine, de liniște și de prețuire 
pentru tot ce a lăsat mai frumos 
,,Bunul Dumnezeu pe pământ”.

Nimeni, absolut nimeni, nu 
arunca nimic pe jos, așa cum se 
întâmplă azi. Erau puse plăcuțe (ce 
consider că ar trebui puse și acum) 
și care sunau așa ,,PĂSTRAȚI 
CURĂȚENIA”, ,,NU RUPEȚI 
FLORILE”, ,,NU CĂLCAȚI PE 
IARBĂ”. Aveam cu toții un respect, 
dar și un sentiment de jenă dacă 
încălcam ordinul plăcuțelor, ca să 
nu mai amintesc de voluntariatul 
pe care-l făceam toată suflarea 
orașului – primăvara, în a-l 
curăța de cele lăsate peste iarnă. 

Azi, oare ne este așa de greu 
să păstrăm curățenia orașului, 
curățenie ce lasă de dorit și de care 
ne tot plângem? Oare ne este atât 
de greu să ne respectăm orașul, să 
apreciem ce fac alții pentru noi, să 
trăim mai frumos, cu un adevărat 
simț civic? Orașul este oglinda, dar 
și fața noastră și un comportament 
responsabil, cu grijă față de tot 
ce-am moștenit, ne-ar aduce mai 
mult zâmbet în fiecare zi, ne-ar 
face să ne simțim mai responsabili 
și să nu uităm că ,,buna rânduială” 
este cartea de vizită a noastră, a 
tuturor. ,,Perla Târnavelor”, cum 
este denumit orașul nostru, ne 
înnobilează, dar ne și obligă.

Gheorghiu Mosora Maria

Un An Nou binecuvântat, popor român
Pentru fiecare dintre noi, 

Anul Nou (astronomic, omenesc, 
bisericesc, agrar etc.) înseamnă 
încă o chemare  „iară și iară…” 
pentru a înțelege mesajul vremii. 
Un nou an devine încă un dar 
pentru viața noastră. Așadar, 
pentru că într-un an se pot 
înfăptui multe, suntem chemați să 
măsurăm timpul după plinătatea 
lui. Îl măsurăm linear, înșirat, 
mecanic, zi cu zi și constatăm 
împlinirile și dezamăgirile anilor 
noștri. Și totuși Dumnezeu ne 
îngăduie, ne mai dă încă un an 
și încă unul, doar-doar vom 
răscumpăra tot ceea ce am risipit 
de-a lungul timpului. Câte zile am 
irosit, neînțelegând conținutul 
lor dumnezeiesc, mesajul divin 
armonizat în glasul zilelor și 
rotunjit în timpanul spațiului 
în care trăim, în adorație, 
contemplând și minunându-
ne, bucurându-ne de ceea ce 
înțelegem că a pus Dumnezeu în 
ele? De aceea, valorizând aspectul 
de dar și de jertfă, noi trebuie 
să consumăm și să asimilăm 
mustul mistic al timpului și al 
spațiului, daruri ale lui Dumnezeu 
date nouă ca să ne crească și 

să ne înțelepțească cu ele.
Anul 2018 însemnează 

mult pentru întreaga societate 
românească. Este anul unității 

și al Centenarului Marii Uniri. 
Și este firesc să ne întrebăm ce 
se întâmplă cu noi, cum suntem? 
Știm că egoismul, minciuna și 

falsitatea alterează adevărata 
plinătate, trăirea virtuoasă și că 
ucide sensul autentic, de bucurie 
și de frumos duhovnicesc. În 
aceste vremuri trebuie să învățăm 
să folosim cu multă chibzuință 
tezaurul credinței strămoșești și 
din vistieria neamului românesc 
să nu înstrăinăm nimic din ceea ce 
înseamnă respectul și jertfa pentru 
popor și țară.   În acest sens, cei ce 
au înfăptuit „România dodoloață” 
ne-au dat spre ascultare să 
păstrăm unitatea țării noastre și să 
nu uităm acel An Nou binecuvântat 
de Dumnezeu, al Marii Uniri 
din 1918. Cu dragoste pentru 
poporul drepcredincios, Sfântul 
Sinod al B.O.R., prin inițiativa 
Preafericitului Părinte Patriarh 
Daniel, a declarat anul 2018 în 
Patriarhia Română ca „Anul 
omagial al unității de credință și 
neam” și „Anul comemorativ al 
făuritorilor Marii Uniri din 1918”.

Inițiativa proclamării anului 
2018 ca Anul omagial al unității 
de credință și neam are ca scop să 
aducă în centrul misiunii Bisericii 
de astăzi: unitatea de credință-
temelie a unității Bisericii; unitatea 
Bisericii în fața persecuțiilor; 

unitatea Bisericii în fața ereziilor; 
contribuția Bisericii la promovarea 
conștiinței naționale a poporului 
român și la făurirea statului român 
unitar modern. Anul comemorativ 
al făuritorilor Marii Uniri are ca 
scop evaluarea rolului pe care 
l-au avut Biserica și slujitorii ei la 
afirmarea unității de credință și 
neam în decursul istoriei poporului 
român; consecințele benefice ale 
unității naționale și bisericești; 
rolul și sprijinul acordat de B.O.R. 
Armatei române; educația pentru 
unitate și demnitate națională 
– o șansă pentru o cooperare 
internațională benefică (cf. hot. 
3.346/2016 a Sf. Sinod al B.O.R.).

Acum, la început de an 
2018, îi cerem lui Dumnezeu 
să binecuvinteze România și 
„să binecuvinteze începutul și 
curgerea anului acestuia cu 
harul iubirii Sale de oameni 
și să potolească în noi toate 
vrășmășiile, neorânduielile 
și luptele cele dinlăuntru și 
să ne dăruiască dragoste 
tare și nefățarnică, unire, 
și viață fără de păcate” (Te 
Deum). La mulți ani!

Preot Paroh, Antonel Crăciun



10 Nr. 4, ianuarie 2018

În mass-media locală 
sighișoreană a apărut un 
interviu trunchiat cu arhitectul 
șef al municipiului Sighișoara, 
Adina Popescu, astfel că sensul 
anumitor afirmații a fost deturnat. 
Considerăm că sighișorenii au 
dreptul să citească interviul 
integral; de asemenea, avem 
obligația de a vă informa asupra 
deciziilor reale ale Primăriei 
Sighișoara, inclusiv asupra 
activității arhitectului șef.

Reporter: De cât 
timp sunteți angajată în 
cadrul Compartimentului 
Urbanism, disciplină în 
construcții și Patrimoniul 
UNESCO și ce perspective 
există să ocupați pe 
deplin postul de arhitect-
șef al orașului?

Adina Popescu: Am fost 
angajată ca și consilier 
personal al domnului primar 
Mălăncrăvean, pe probleme de 
urbanism, la începutul anului 
2017. În martie am participat 
la concursul de recrutare în 
vederea obținerii funcției de 
Consilier Superior Urbanism, 
concurs organizat de Primărie, 
cu avizul A.N.F.P. Am fost 
promovată temporar (6 luni) 
în funcția de arhitect-șef al 
Municipiului Sighișoara, la 
mijlocul lunii aprilie. În acest 
moment, Sighișoara are arhitect-
șef, întrucât am fost admisă la 
concursul de recrutare organizat 
de A.N.F.P., la inițiativa Primăriei 
Municipiului Sighișoara și 
numită în această funcție.

Rep.: Predecesoarea 
dumneavoastră, d-na 
Cristina Herția, ne declara, 
în urmă cu doi ani, că la 
Sighișoara este haos. Având 
în vedere că postul este 

vacant din prima parte 
a anului 2014, urmare a 
demisiei lui Ioan Velicu, 
care au fost primele 
impresii și constatări?

A.P.: Eh, în haos e toată 
România. Din punct de vedere 
urbanistic, Sighișoara are multe 
disfuncționalități, legate în 
primul rând de barierele existente 
naturale și de infrastructură 
(râul Târnava Mare, calea ferată, 
Drumul Național E 60), dar care, 
cu siguranță, pot fi depășite 
și rezolvate. Toate problemele 
au fost subliniate în tema de 
proiectare a viitorului PUG și vor 
fi analizate de viitorii proiectanți 
ai Planului Urbanistic General. 
Din păcate, lipsa arhitectului șef, 
pentru o perioadă îndelungată 
(deși a existat convenția făcută 
cu Consiliul Județean) a dus la 
construirea multor clădiri fără 
autorizație. S-a construit chiar 
în zone naturale protejate, în 
acest caz intrarea în legalitate 
fiind aproape imposibilă.

Rep.: Sighișoara are 
nevoie, mai mult decât 
oricând, de o persoană 
specializată pe probleme de 
conservare, restaurare și 
reabilitare de monumente 
istorice, dar și motivată 
financiar, în special acum, 
după noile modificări la 
legea salarizării. Sunteți 
pregătită și motivată 
să impuneți ordine și 
disciplină în construcții?

A.P.: În primul rând, nu 
înțeleg de ce ați pus aceste două 
întrebări laolaltă. Ce legătură 
are specializarea cu motivarea 
financiară? Meseria aceasta, 
de arhitect, are o componentă 
artistică foarte importantă, dacă 
nu faci lucrurile cu pasiune, nu 

au cum să iasă bine. Conservarea 
patrimoniului este o problemă 
complexă. Vorbim aici de valori 
ale Patrimoniului Mondial, deci 
ele nu ne aparțin doar nouă, 
orașului, proprietarilor clădirilor, 
ci omenirii întregi și generațiilor 
viitoare. Populația trebuie 
ajutată să devină conștientă de 
valorile pe care le deține, altfel 
va fi un război permanent între 
autorități și societatea civilă. 

Am mai spus cu diverse 
ocazii (și repet) există riscul 
abandonului cetății din cauza 
regulilor impuse în vederea 
protejării monumentelor istorice. 
Ideea nu este să reducem 
regulile, ci să înțelegem că este 
nevoie de implicarea activă a 
locuitorilor, să găsim metode 
care să conducă la dobândirea 
unei conștiințe comunitare a 
populației. Personal, consider ca 
investiția în cultură, educație, 
știință, informare,  constituie 
principala armă împotriva 
distrugerii patrimoniului.  

De asemenea, trebuie găsit 
un echilibru între nevoile de 
protejare a patrimoniului 
și nevoile  sociale,  turistice, 
economice etc. După părerea 
mea, această industrie masivă a 
turismului distruge însuși scopul 
turismului (de exemplu, în cazul 
Sighișoarei, turistul nu mai poate 
experimenta viața cetății pentru 
că în cetate nu mai există viață, 
ci doar hoteluri, spații de cazare 
și restaurante pentru turiști).

Rep.: Ce experiență 
profesională aveți?

A.P.: Experiența mea 
profesională este vastă și 
multidisciplinară. Am absolvit 
Institutul de Arhitectură Ion 
Mincu în anul 1996. În timpul 
facultății, în anul 1992, am 

înființat o societate comercială 
care a avut inițial  ca obiect de 
activitate producția publicitară, 
apoi arhitectura. La început, 
a fost o firmă de familie, eu cu 
fratele meu Radu (de asemenea 
arhitect) și mama noastră. 
Apoi, firma s-a extins, cu timpul 
numărul angajaților ajungând la 
15, 16 (arhitecți, ingineri pentru 
toate specialitățile, persoane 
care se ocupau de avize etc.).  Am 
coordonat ca șef de proiect peste 
150 de proiecte de arhitectură și 
urbanism (inclusiv P.U.G.-uri) 
și am realizat personal peste 
70 proiecte de arhitectură.

Între anii 1999 și 2004  m-am 
dedicat total scenografiei de film. 
Am lucrat cu câțiva dintre cei 
mai importanți regizori ai lumii 
(Costa Gavras – «Ámen», Franco 
Zefirelli – «Callas forever», 
Jevon O’Neil – «Out of season»).  

Din 2004 am revenit în 
proiectare și nu m-am mai putut 
opri până la începutul acestui 
an, când am venit la Sighișoara 
și... am și rămas. Trebuie să spun 
aici că unul dintre principalii 
factori care m-au determinat 
să vreau să ocup funcția de 
arhitect-șef a fost încrederea în 
domnul primar Mălăncrăvean, 
onestitatea dumnealui și dorința 
de a se dedica dezvoltării orașului 
(să nu vă imaginați că am vreo 
intenție să fac reclamă electorală, 
cu atât mai mult cu cât rolul 
politicii în lumea asta îmi scapă 
încă). Sper că atât cunoștințele 
mele de arhitect și scenograf, cât 
și experiența dobândită în acest 
an în lumea administrației locale, 
mă vor ajuta să îndeplinesc cu 
succes această misiune dificilă.

Rep.: Ce inițiative ați 
avut în aceste luni?

A.P.: În aceste câteva luni, 

în afara faptului că am căpătat 
experiența necesară exercitării 
funcției de arhitect-șef, am reușit 
să atribuim (prin licitație publică) 
două proiecte importante, și 
anume Planul Urbanistic Zonal 
pentru zona „Miron Neagu” 
și Planul Urbanistic Zonal 
pentru Strada Octavian Goga 
(Piața Sigma). De asemenea, 
am elaborat tema de proiectare 
pentru noul Plan Urbanistic 
General al Sighișoarei și am 
demarat toate formalitățile 
pentru inițierea acestuia (am 
obținut avizul M.D.R.A.P., am 
informat și consultat populația, 
urmând ca toate observațiile 
publicului să fie analizate atât 
de noi, cât și transmise viitorilor 
proiectanți. Menționez că pe 
parcursul elaborării PUG-ului 
vom mai avea consultări și 
dezbateri publice la care toți 
factorii interesați sunt invitați 
să participe.  Sper că în cursul 
acestei luni vom reuși să atribuim 
acest proiect prin licitație publică. 

O altă reușită aproape 
personală, aș putea spune, este 
faptul că am sprijinit și încurajat 
inițiativa unor investitori de 
a achiziționa și renova unul 
dintre cele 4 blocuri abandonate 
și total insalubre din zona 
magazinului Kaufland, acesta 
fiind în acest moment aproape 
gata, iar speranța mea este că 
acest exemplu va fi urmat și 
de alți investitori, astfel că o 
zonă care nu avea nicio șansă 
de a fi curățată vreodată (decât 
poate cu buldozerul), are acum 
posibilitatea și cu siguranță 
se va întâmpla, de a deveni 
un cartier civilizat în care vor 
locui aproximativ 80 de familii 
(mă refer  la cele patru blocuri 
abandonate). De asemenea, susțin 
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Program instituții
  cultură, turism

Muzeul de Istorie Sighișoara 
Piața Muzeului, nr. 1
În  perioada 15 mai - 15 septembrie
 Luni: închis
 Marți – vineri: 900 - 1830 (ultima intrare)
 Sâmbătă – duminică: 1000 - 1730 (ultima intrare)
În  perioada 16 septembrie - 14 mai
 Luni: închis
 Marți – duminică: 900 - 1530 (ultima intrare)

Biblioteca Municipală „Zaharia Boiu” 16 septembrie -14 
mai:

Strada Hermann Oberth, nr. 22
 Luni – vineri: 900 – 1530

 Sâmbătă – duminică: închis

Centrul Național de Informare 
și Promovare Turistică Sighișoara 
Str. Turnului, nr. 1
 Luni – duminică: 900 – 1700

Program 
casierii 

Casieria din strada 
Muzeului, nr. 7 – telefon 
0265-771.280,  int. 134

Luni    830 - 1100    1300 - 1500

Marți  830 - 1100    1300 - 1500

Miercuri 830 - 1130 1300 - 1500

Joi       830 - 1130    1300 - 1500

Vineri 830 - 1030    1200 - 1300

Casieria din strada 
Hermann Oberth nr. 7 
– telefon 0265-777.186

Luni                    800 - 1500                         
Marți                  800 – 1500                        
Miercuri            800 – 1500                         
Joi                       800 – 1830                         
Vineri                 800 – 1300                          

Program  
de audiențe 

Primarul municipiului: 
Ovidiu-Dumitru 
MĂLĂNCRĂVEAN
În fiecare zi de joi: 1000 și 1200 
Viceprimarul municipiului: 
Toth Tivadar
În fiecare zi de marți: 1000 și 1200

Secretar: 
Anca BIZO
În fiecare miercuri: 1000 și 1200

Arhitect Șef
Popescu Adina Gabriela
Marți: 13.30 - 15.30
Miercuri: 11.00 - 13.00

Înscrierile pentru audiențe 
se fac fie telefonic la numărul 
0265-771.280, int. 103, fie la 
sediul instituției, cam. 12 - 
Centrul de Informare Cetățeni.

Municipiul 
Sighișoara

str. Muzeului, 
nr. 7, 545400 
Sighișoara

 0265-771.280
0265-771.278 – fax

Telefonul 
cetățeanului:

0265-779.779

www.sighisoara.
org.ro

primaria@

INTERVIU
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(doresc să se știe acest lucru) orice 
inițiativă privind reconversia 
funcțională, renovarea sau 
desființarea fostelor centrale 
de cartier, majoritatea 
dezafectate, care aparțin 
persoanelor fizice sau juridice.

Un alt proces demarat în 
această perioadă, pe baza 
unei Hotărâri a Consiliului 
Local, a fost aceea de somare 
a proprietarilor clădirilor 
neîngrijite din oraș de a  începe 
procedurile necesare reparării 
construcțiilor, sub sancțiunea 
majorării impozitelor cu 500%. 
Acest fapt a avut un efect aproape 
imediat, în multe dintre aceste 
cazuri au fost deja depuse cereri 
pentru eliberarea certificatului de 
urbanism în vederea renovărilor, 
consolidărilor, reparațiilor etc.

De asemenea, am susținut 
inițiativa consilierilor 
independenți (proiectul a fost 
și aprobat în Consiliul Local) 
de participare a Primăriei 
la protejarea și restaurarea 
monumentelor istorice, 
independent de deținător, cu un 
procent de 2% din bugetul anual.

Rep.: Consilierii 
Uniunii Independente 
pentru Sighișoara au 
inițiat și depus un proiect 
de hotărâre privind 
strămutarea Monumentului 
Skariatin, pe care primarii 
l-au ținut ascuns într-un 
sertar (încă din 2012). 
Primăria a comandat, în 
septembrie 2016, un studiu 
de fezabilitate, propunând 
mutarea monumentului 
lângă cimitirul sovietic. În 
ce stadiu sunteți și când 
vom vedea monumentul 
mutat, restaurat și inclus 
în circuitul turistic?

A.P.: Nu știu cine, ce a ținut 
ascuns în sertare prin 2012 că 
nu sunt detectiv. Dar pot să vă 
întreb eu pe dumneavoastră, 
când faceți aceste afirmații, pe 
ce vă bazați? Ce pot să vă spun 
este că la sfârșitul anului 2016 
a fost însușită Documentația de 
avizare a lucrărilor de intervenție 
(D.A.L.I.) privind strămutarea 
monumentului Skariatin și 
montarea unei stele comemorative 
pe amplasamentul inițial, iar 
în acest an a fost atribuit (prin 
licitație publică) Proiectul Tehnic 
și detaliile de execuție, inclusiv 
detaliile artistice pentru acest 
monument, predarea acestuia, 
având ca termen luna noiembrie 
a acestui an. Astfel, finalizarea 
întregului proces (restaurare și 
mutare) apreciem că va avea 
loc la jumătatea anului viitor.

Rep.: Aceiași consilieri 
ai Uniunii Independente 
pentru Sighișoara au inițiat 
și depus un proiect de 
hotărâre privind reabilitarea 

Monumentului „La Chip” 
pe care Primăria, la fel, îl 
ține ascuns într-un sertar 
(încă din 2014). Chiar 
dacă anual au fost alocate 
fonduri de la bugetul local 
pentru realizarea studiului 
de fezabilitate, până astăzi 
ne-am învârtit în jurul cozii, 
proiectul nefiind supus 
dezbaterii în Consiliul 
local, banii nefiind folosiți 
și monumentul de clasă A 
continuându-și degradarea. 
Care este situația?

A.P.: Același răspuns și în 
cazul monumentului „La chip”. 
D.A.L.I.-ul este deja în lucru 
(a fost atribuită lucrarea prin 
licitație publică, la începutul 
lunii septembrie a acestui an, 
urmând ca predarea să aibă loc 
la începutul lunii decembrie.) 
Așa că lucrurile se mișcă; în 
afară de cele amintite, au mai 
fost atribuite documentații de 
avizare a lucrărilor de investiții 
pentru „Tronsonul 7 din zidul 

cetății”, „Culoarul doamnelor 
bătrâne”, „soclu și reamplasare 
pentru bustul Ilarie Chendi”.

Rep.: La începutul anului 
2015, într-o conferință 
de presă, arhitectul-șef 
al județului Mureș, dl. 
Răzvan Șipoș, a declarat că 
Sighișoara riscă să fie exclusă 
de pe lista patrimoniului 
mondial. Într-un articol 
recent, Dl. Christoph Machat 
ne-a confirmat existența 
acestui risc, în contextul 
în care politicile locale de 
conservare a patrimoniului 
și de protejare a identității 
locale sunt inexistente. Ce ne 
puteți spune despre asta și 
care sunt măsurile pe care le-
ați luat sau pe care le veți lua?

A.P.: Legat de aceste afirmații, 
„secretarul ICOMOS România, 
d-na Irina Iamandescu, a declarat 
că Sighișoara nu este în pericol 
să fie exclusă din patrimoniul 
UNESCO, contrazicându-l astfel 
pe arhitectul șef al județului 

Mureș, dl. Răzvan Șipoș.
Rep.: De aproape un an 

s-a încheiat un protocol 
cu Institutul Național al 
Patrimoniului, prin Corina 
Șuteu (fost ministru al 
Culturii) și Oana Bogdan 
(fost secretar de stat în 
Ministerul Culturii). Scopul 
declarat al parteneriatului 
este organizarea unui 
grup de lucru alcătuit din 
specialiști, implementarea 
unui model de bune 
practici în gestionarea 
patrimoniului cultural al 
orașului și realizarea de 
acțiuni comune în domeniul 
patrimoniului cultural 
mobil, imobil și imaterial 
al orașului, asigurând 
expertiza necesară 
unui bun management 
al sitului UNESCO și a 
zonei sale de protecție. 
Care sunt rezultatele?

A.P.: Desigur că va trebui să 
fim foarte atenți cu monumentele 
istorice de acum înainte și 
să redăm istoriei demnitatea 
ei de istorie. În același timp, 
orașele sunt într-o continuă 
transformare, fiecare generație 
are dreptul să își pună amprenta 
la construirea unui oraș. Am 
vorbit mai sus, la întrebarea 
numărul 3 despre conservarea 
patrimoniului. În afară de ceea 
ce am scris deja, am intenția 
să studiez foarte atent toate 
cazurile atât din țară, cât și din 
străinătate în care s-au găsit 
metode reușite de protejare a 
patrimoniului. Desigur, formule 
care funcționează într-o 
societate, este posibil să dea greș 
în alta. Reușita depinde de foarte 
mulți factori și trebuie făcută o 
analiză complexă a situației.
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Vizarea autorizațiilor de funcționare pentru anul 2018
Municipiul Sighișoara 

informează agenții economici 
că autorizațiile de funcționare 
eliberate pentru desfășurarea 
unor activități comerciale/prestări 
servicii, se pot viza pentru anul 
2018, la cerere, până cel târziu 
la data de 31 martie 2018.

 Taxa de viză, stabilită conform 
Hotărârii Consiliului Local 
Sighișoara nr. 201/28.12.2017, 
pentru persoane fizice autorizate, 
întreprinderi familiale, 
întreprinderi individuale, 
societăți comerciale, este 
după cum urmează:

a) pentru unitățile de 
alimentație publică – activități 
conform cod CAEN 561 – 
Restaurante, respectiv cod CAEN 
563 – Baruri și alte activități 
de servire a băuturilor, precum 

și Alte activități recreative și 
distractive – conform cod CAEN 
932, în funcție de suprafața 
aferentă activităților respective, 
după caz, sunt în sumă de:

1) 110 lei, pentru o suprafață 
de până la 500 de mp, inclusiv;

2) 4.000 de lei, pentru 
o suprafață cuprinsă între 
500 – 600 de mp, inclusiv;

3) 4.500 de lei,  pentru 
o suprafață cuprinsă între 
600 – 800 de mp, inclusiv;

4) 5.000 de lei,  pentru o 
suprafață cuprinsă intre 800 
– 1.000 de mp, inclusiv;

5) 5.500 de lei, pentru 
o suprafață mai mare 
de 1.000 de mp.

b) pentru alte activități 
(prestări servicii, producție, 
magazine mixte, alimentare, 

industriale, etc.) nu se 
va percepe taxă de viză, 
conform Codului Fiscal.

În vederea depunerii cererilor 
de viză, reprezentanții agenților 
economici sunt invitați la sediul 
Municipiului Sighișoara, cu 

următoarele documente: autorizația 
de funcționare, în original; cerere 
tip, conform modelului din Anexă, 
precum și pentru achitarea taxei 
de viză, dacă aceasta nu a fost 
achitată prin ordin de plată.

Facem precizarea că, pentru 

acordarea vizei pentru anul 
2018, este necesară completarea 
dosarelor existente la sediul 
Municipiului Sighișoara, Comp. 
Autorizare Activități Economice, 
dacă ca urmare a reanalizării 
acestora, conform prevederilor 
Hotărârii Consiliului Local 
Sighișoara nr. 86/ 28.11.2016 
privind aprobarea procedurii de 
autorizare a agenților economici 
pentru desfășurarea unor 
activități economice pe raza 
municipiului Sighișoara, precum 
și a prevederilor Hotărârii 
Consiliului Local Sighișoara nr. 
201/ 28.12.2017 privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale 
pentru anul 2018, se impune 
actualizarea cu documente privind 
funcționarea agentului economic 
la punctul de lucru respectiv.

INTERVIU
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Curățenia, responsabilitate din partea cetățeanului

Nu aruncați deșeuri în locuri neamenajate!
În municipiul Sighișoara 

sunt amenajate 100 de puncte 
de colectare deșeuri menajere 
(70 la asociații de proprietari 
și 30 la populația de la case). 

Cu toate acestea, în numeroase 
locuri neamenajate, cetățenii 
aruncă deșeuri deși acest lucru este 
interzis, periculos pentru mediu 
și inestetic. Compartimentul 
de specialitate din cadrul 
Serviciului Public Comunitar de 
Politie Locală a dat un număr 
important de amenzi, dar în 
continuare multe deșeuri sunt 
aruncate în locuri neamenajate 
sau pe lângă containere.

Atragem atenția că, în funcție 
de plățile pe care Municipiul 
Sighișoara le va face către 
operatorul de salubritate pentru 
ridicarea acestor deșeuri, 
se va stabili taxa pe deșeuri 
abandonate pe anul viitor 
pentru fiecare contribuabil.

Printre locurile (străzile) în 
care se găsesc periodic mormane 
de gunoaie depozitate fără simț 
civic amintim: Samuel Micu Klain, 
A. Sever, Horea, Viilor (cart. 
Bucegi), Ștefan cel Mare, A. Iancu, 
Piața Agroalimentară (parcare), I. 
Neculce, grădini cart. Târnava II 
(str. Crizantemelor/Panseluțelor).

Steagul municipiului Sighișoara
O colectivitate locală se 

identifică prin simbolurile 
sale. De aceea, prin Hotărârea 
Consiliului Local Sighișoara nr. 
183/23. 11. 2017, a fost aprobat 
proiectul modelului de steag al 
U.A.T. Municipiul Sighișoara.

În eforturile de constituire 
a identității municipiului 
Sighișoara, un prim pas a 
fost realizat prin aprobarea 
stemei localității – blazonul și 
cartea de vizită a oamenilor ce 
conviețuiesc pe aceste meleaguri. 
Stema municipiului Sighișoara 
se compune dintr-un scut 
triunghiular roșu cu marginile 
rotunjite, încărcat de o cetate 
de argint cu 3 turnuri crenelate. 
În poarta cetății se află un leu 

rampant, poziționat spre dreapta, 
încoronat și limbat, ținând în labe 
o spadă, totul de aur. Scutul este 
timbrat de o coroană murală de 
argint cu 5 turnuri crenelate.

Cetatea reprezintă orașul-
cetate care în Evul Mediu a fost 

un important centru economic, 
cultural, militar și religios. Cetatea 
Sighișoara este înscrisă pe lista 
Patrimoniului Mondial UNESCO, 
fiind cea mai bine păstrată 
cetate medievală locuită, astfel 
încât asigură și în prezent faima 
localității în țară și în lume.

Leul de aur, rampant, purtător 
de spadă, încoronat și limbat, 
semnifică statutul juridic pe care 
l-a avut în trecut municipiul, 
care îi conferă dreptul de a 

pronunța pedeapsa capitală „jus 
gladii” – precum și remarcabila 
sa capacitate de apărare. 
Leul simbolizează puterea, 
frumusețea, generozitatea, iar 
astăzi semnifică forța de renaștere 
și de înflorire a localității.

Coroana murală cu 5 turnuri 
crenelate încadrează localitatea 
în categoria municipiilor. 

Prin Legea nr. 141/2015 
privind arborarea și folosirea 
de către unitățile administrativ-
teritoriale a steagurilor proprii, 
sunt reglementate condițiile 
privind aprobarea, arborarea 
și folosirea de către unitățile 
administrativ-teritoriale a 
steagurilor proprii, ca simbol local. 

Steagul municipiului 
Sighișoara este format dintr-o 
pânză dreptunghiulară cu 
proporția între lățimea și 
lungimea steagului de 2/3, 
având fondul galben și două 
benzi verticale paralele, roșii. În 
centru între cele două benzi este 
imprimată stema municipiului 
Sighișoara. În partea de sus, 
deasupra stemei, este inscripționat 
statutul localității - „Municipiul”, 
iar în partea de jos, sub stemă, 
denumirea „Sighișoara” cu litere 
negre. Steagul se fixează în hampă 
în partea stângă, pe lățime.

Semifinala Selecției Naționale 
Eurovision România 2018  
se va desfășura la Sighișoara

Televiziunea Română - Studioul 
Teritorial Tîrgu Mureș a invitat 
Municipiul Sighișoara să se 
alăture, în calitate de partener, 
la organizarea și desfășurarea 
semifinalei ce încheie seria 
de 5 spectacole ale celui mai 
important show muzical european, 
Eurovision 2018, în data de 18 
februarie 2018, la Sighișoara.

În data de 17 februarie 2018, în 
Piața Cetății,  va avea loc un recital 
susținut de Direcția 5, iar în data 
de 18 februarie 2018, la Sala de 
spectacole „Mihai Eminescu”, se va 
desfășura Semifinala Eurovision.

Având în vedere că 2018 este 
anul în care se împlinesc 100 de 
ani de la Marea Unire, în România 
sunt organizate 5 semifinale cu 
sloganul „EUROVISIONUL unește 
România!”,  în cadrul cărora se 
vor alege cei 15 finaliști care se 
vor întrece pentru a reprezenta 
România la etapa internațională 
de la Lisabona, Portugalia. 

Semifinalele Eurovision vor fi 
organizate la Focșani, Timișoara, 
Craiova, Salina Turda și Sighișoara.

Eurovision…

… este o competiție muzicală 
internațională, organizată de 
European Broadcasting Union 
(EBU), cea mai mare asociație a 
televiziunilor publice din Europa. 
Prima ediție Eurovision a avut 
loc în 1956, la Lugano în Elveția. 
Difuzat fără întrerupere, timp 
de 60 de ani, show-ul a devenit 
unul dintre cele mai longevive 
și mai urmărite programe de 
televiziune din lume. Printre 
artiștii care au urcat de-a lungul 
anilor pe scena Eurovision se 
numără ABBA, Julio Iglesias, 
Celine Dion, Johnny Logan. 
Televiziunea Română, membră a 
EBU, este organizatoarea Selecției 
Naționale și participă la competiția 
europeană din anul 1993.

Cel mai mare concurs muzical 
din Europa, Eurovision, a încetat 
de mult să fie o simplă competiție 
între artiști, transformându-se 
într-un fenomen de masă.

SOCIAL


