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Dragi elevi, profesori și părinți, 
Mai sunt câteva zile până 

când vom păși într-un nou 
an școlar, luni, 11 septembrie. 
Fiind profesor de profesie, acest 
eveniment deosebit al toamnei 
– începutul anului școlar - îmi 
stârnește întotdeauna emoții 
și amintiri frumoase, încă din 
vremea copilăriei, dar și din 
vremea maturității, când am avut 
menirea și onoarea de a îndruma 
destinele a mii de tineri. Pentru 
mine, debutul anului școlar nu a 
însemnat niciodată un moment 
de tristețe, de regret după zilele 
de odihnă din anotimpul estival. 
Din contră, consider că luna 
septembrie este un fel „primăvară” 
sufletească și intelectuală pentru 
copiii noștri care pășesc cu emoție 
spre băncile școlii. Este începutul 
unei evoluții care poate duce spre 
un viitor luminos, liniștit și plin 
de împliniri. Dar, acest viitor nu 
poate fi dobândit decât prin efortul 
nostru al tuturor și, în primul 
rând, al vostru, al elevilor. Munca, 
perseverența și curajul – principiile 
care trebuie să vă călăuzească în 
drumul vostru spre maturitate.

Desigur, noi cei de la primărie 

încercăm să vă ușurăm drumul, 
pe cât posibil. De fapt, aceasta 
este datoria noastră. De aceea, 
menționez că în vara care 
tocmai s-a încheiat am efectuat 
lucrări de reabilitare în școlile 
din municipiul Sighișoara, 
în valoare totală de peste 2 
milioane de lei. Am zugrăvit, 
am montat uși termopan, am 
reparat acoperișuri, am amenajat 
curți, am rașchetat parchet, am 
schimbat corpuri de iluminat etc. 
la: Școala Gimnazială „Zaharia 
Boiu”, Școala Gimnazială „Miron 
Neagu”, Școala Gimnazială 

„Victor Jinga”, Școala Gimnazială 
„Aurel Mosora”, Școala 
Gimnazială „Radu Popa”, Liceul 
Teoretic „Joseph Haltrich”, 
Liceul Tehnologic Nr. 1, Colegiul 
Național „Mircea Eliade”.

Recunoaștem, cu toții 
avem interes ca voi, elevii, să 
performați, să ajungeți, peste ani, 
profesioniști remarcabili în diverse 
domenii de activitate. Aceasta 
fiindcă Sighișoara are nevoie de 
profesioniști adevărați, Sighișoara 
are nevoie de oameni de calitate.

Două proiecte 
importante vor primi 
finanțare prin PNDL 

Prin adresa nr. 
20103/25.07.2017, Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene ne-a 
comunicat faptul că a fost aprobată 
lista obiectivelor de investiții și 
sumele alocate acestora pentru 
finanțarea Programului Național 
de Dezvoltare Locală (PNDL). 

Cetatea Medievală 
intră în restaurare

Documentațiile tehnico-
economice privind zidul de 
incintă al Cetății Medievale 
Sighișoara au fost incluse pe 
primul loc în cadrul noilor 
obiective din Programul 
Național de Restaurare a 
Monumentelor Istorice – 2017

În toamna anului 2016, 
Institutul Național al Patrimoniului 
a lansat „Apelul pentru propuneri 
de introducere a unor noi 
obiective în Programul Național 
de Restaurare a Monumentelor 
Istorice”. Astfel, Municipiul 
Sighișoara a depus un dosar 
privind „Finanțarea serviciilor de 
proiectare (documentații tehnico-
economice) pentru tronsoanele 
10,11,13,16 și 17 din zidul de incintă 
al Cetății Medievale Sighișoara”.

Detalii în pagina 3
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Au început lucrările de construcție la magazinul LIDL 
Prin adresa nr. 

19.845/24.07.2017, S.C. 
LIDL România a comunicat 
Municipiului Sighișoara ordinul 
de începere a lucrărilor pentru 
construcția  magazinului de tip 
supermarket la Sighișoara. 

În vederea realizării 
magazinului LIDL în Sighișoara, 
în anul 2015 S.C. LIDL România 
a depus la Municipiul Sighișoara 
documentația necesară pentru 
inițierea Planului Urbanistic 
Zonal „Construire supermarket 
LIDL, galerii comerciale, 
amenajare acces incintă”, iar în 
anul 2016 a solicitat eliberarea 
Autorizației de construire. 
Întrucât la acea dată Municipiul 

Sighișoara nu avea arhitect-
șef, solicitarea și documentația 

tehnică au fost transmise 
Consiliului Județean Mureș care 
a emis un aviz nefavorabil.

În luna martie, Comisia Tehnică 
de Amenajare a Teritoriului 
și Urbanism a Municipiului 
Sighișoara - constituită în 
luna noiembrie a anului 2016, 
reanalizând documentația 
prezentată, a constatat că aceasta 
are suportul legal pentru avizarea 
proiectului și a avizat favorabil 
emiterea Autorizației de construire 
a magazinului de tip supermarket 
și amenajare acces în incintă, iar 
în acest sens, în luna aprilie a.c., 
primarul municipiului Sighișoara 
a și eliberat Autorizația de 
construire nr. 13/12.04.2017. 
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Majorarea salariilor  
la Municipiul Sighișoara

În mediul on-line am întâlnit și persoane 
nelămurite în legătură cu majorarea salariilor 
unor angajați ai Municipiului Sighișoara. 

Precizăm astfel că prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 119/27 iulie 2017 au fost majorate salariile 
de bază aferente funcțiilor publice și contractuale 
utilizate în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului Municipiului Sighișoara și a serviciilor 
publice din subordinea Consiliului Local Sighișoara.

Menționăm că, în 2016, primarul și viceprimarul 
municipiului Sighișoara nu au beneficiat de majorări 
de salarii. Într-adevăr, anul acesta salariul a fost 
majorat cu aproximativ 12%, având în vedere că 
în aprilie plenul Camerei Deputaților a adoptat 
OUG 9/2017, cu două amendamente prin care se 
măresc soldele și salariile primarilor, viceprimarilor, 
președinților și vicepreședinților de consilii județene.

Totodată, anul acesta au fost majorate și indemnizațiile 
consilierilor locali din Sighișoara, prin HCL nr. 120/27 
iulie 2017. La art. 1, din cadrul acestei hotărâri, se 
precizează: „Începând cu data de 1 iulie 2017, potrivit 
art. 40 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
indemnizația maximă lunară de care beneficiază 
consilierii locali pentru participarea la numărul maxim 
de ședințe este de până la 10% din indemnizația lunară 
a primarului, președintelui consiliului județean sau 
primarului general al municipiului București, după 
caz, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2)”.

Modernizare parc Târnava II
O altă problemă pe care am identificat-o în 

mediul on-line se referea la un parc din cartierul 
Târnava II, care necesită lucrări de modernizare.

Precizăm că Municipiul Sighișoara a demarat 
documentația de avizare a lucrarilor de intervenții 
pentru obiectivul de investiții: „Parc și loc de joacă pe 
strada Crizantemelor, Sighișoara”, care să cuprindă: 
teren de baschet, loc de joacă, parc (loc de recreere).

Acest obiectiv este necesar deoarece starea 
actuală a locului de joacă pune în pericol siguranța 
copiilor, echipamentele de joacă sunt deteriorate, 
nu sunt amplasate camere de luat vederi și lipsește 
iluminatul public. În plus, în municipiul Sighișoara 
nu există teren de baschet în aer liber, cu excepția 
celor din curțile instituțiilor de învățământ.

Obiectivul este cuprins în „Strategia de dezvoltare 
locală a Municipiului Sighișoara pentru perioada 
de programare 2014-2020 – ORAŞUL MUZEU”.

Prin această investiție se dorește realizarea următoarelor 
obiective: teren de baschet cu suprafața de joc de dimensiuni 
12x21 de m, construit pe o platformă asfaltată de dimensiuni 
14x23 de m, cu protecție din plasă; stâlpi de iluminat 
prevăzuți cu lămpi duble cu led; zonă de joacă pentru copii 
cu dotările aferente (tartan); zonă de relaxare cu bănci, mese 
betonate, ronduri cu flori; alei aferente din pavaj dublu; 
rețea de scurgere a apei pluviale de pe platforma asfaltată 
racordată la rețeaua de canalizare; sistem de supraveghere 
video; se vor păstra, pe cât posibil, arborii existenți.

Sesizări în mediul 
on-line. Și răspunsuri…Însă, nu pentru aceasta trebuie 

să învățați în primul rând. Învățați 
pentru voi, pentru viitorul vostru. Iar, 
dacă viitorul vostru va fi strălucit sunt 
sigur că nu veți uita nici de Sighișoara, 
de orașul în care ați copilărit și în 
care ați trăit cei mai frumoși ani.

Nu pot încheia fără a-i asigura 
pe profesorii din Sighișoara că sunt 
alături de ei; meseria de dascăl este una 

extrem de dificilă, dar și una în care, 
dacă te implici cu adevărat, rezultatele 
frumoase nu vor întârzia să apară.

La început de an școlar urez mult 
succes și împliniri elevilor, profesorilor 
și părinților. Doar o colaborare susținută 
între aceste trei elemente ale procesului 
de învățământ pot garanta reușita.

Primar,
Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean

Dragi elevi, profesori și părinți,

Cetatea Medievală  
intră în restaurare

Până la data limită de depunere, 1 
noiembrie 2016, au fost transmise pe adresa 
Institutului Național al Patrimoniului, 
documentații pentru 38 de obiective, 8 dintre 
ele neîndeplinind însă cerințele necesare. 
Astfel, obiectivele evaluate de comisia 
Institutului Național al Patrimoniului au 
obținut valori cuprinse între 186 și 68 de 
puncte, din 200 posibile, pe primul rând 
situându-se dosarul orașului nostru.

După alocarea sumelor necesare 
obiectivelor deja înscrise în program 
urmează finanțarea obiectivelor noi. Iar 
cum în capătul listei se găsesc serviciile 
de proiectare (documentații tehnico-
economice) pentru tronsoanele 10,11,13,16 
și 17 din zidul de incintă al Cetății 
Medievale Sighișoara, finanțarea trebuie 
și ea asigurată începând cu anul 2017.

Întocmirea acestor documentații este 
pasul fără de care nu se poate merge mai 
departe pentru obținerea finanțărilor 
necesare lucrărilor de intervenție propriu-
zisă, fiindcă acestea ne spun: ce trebuie 
făcut, cum trebuie făcut, în cât timp poate fi 
făcut și de câți bani este nevoie, adăugându-
se inclusiv avizele indispensabile.

Menționăm că tronsoanele de ziduri 
se referă doar la porțiunile vulnerabile 
aflate în proprietatea municipiului, 
începând de la Turnul Cizmarilor și 
până  la Turnul Frânghierilor, inclusiv 
porțiunea de legătură cu „Şcoala Veche” 
a Liceului „Joseph Haltrich”. Pornind 
de la Turnul  Frânghierilor și până la 
Turnul Tăbăcarilor zidul de incintă nu 
este proprietate publică, motiv pentru 
care întreținerea lui cade în sarcina unui 
proprietar de drept privat, neputând face 
obiectul unor investiții din bugetul local.

De la Turnul cu Ceas și până la Turnul 
Cizmarilor incinta este de asemenea în 
proprietatea municipalității, singura 
porțiune aflată în stare gravă, de pre-
colaps, fiind tronsonul 7, din spatele 
Bisericii romano-catolice „Sf. Iosif”. 
Dar documentația tehnică necesară 
pentru această porțiune este deja 
afișată pentru achiziție în Sistemul 
Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Pentru temele de proiectare au fost puse 
în vedere următoarele elemente principale: 
Realizarea de sondaje pentru determinarea 
adâncimii de fundare; Studii  geologice și/
sau geotehnice; Soluții pentru zonele în 

care adâncimea de fundare este prea mică 
și unde sunt degradări ale terenului cauzate 
de apele de ploaie; Asigurarea evacuării apei 
de infiltrație prin zid sau pe sub el pentru 
a preîntâmpina înmuierea pământului 
și a diminua presiunea apelor pluviale 
asupra peretelui pe partea interioară; 
Acțiuni de consolidare și reconstrucție 
a porțiunilor dislocate și prăbușite, 
reconstituirea zidului după documente în 
zonele în care înălțimea a fost diminuată; 
Rețesări, injectări cu mortar și rostuiri; 
Reconstituirea porțiunilor de zid lipsă 
după gravuri,  picturi, fotografii, relevee 
etc. (ex. Tronsonul 11, exterior, fragmentul 
rămas din barbacana Turnului Croitorilor); 
Refacerea drumurilor de strajă acolo unde 
este posibil după urmele păstrate în zid (ex. 
Tronsoanele 16-17); Sistematizarea verticală 
a terenului acolo unde sunt umpluturi sau 
depuneri contemporane târzii (ex. Tronsonul 
11, interior, la intersecția incintei cu Turnul 
Croitorilor); Marcarea, pe cât posibil, 
prin pavimente sau prin elevații de zid a 
structurilor de fortificare dispărute (ex. 
Turnul Țesătorilor zona tronsoanelor 12-13).

Situație dramatică 

Dintre toate monumentele istorice care 
se află în proprietatea și administrarea 
Municipiului Sighișoara, zidurile de 
incintă se găsesc în cea mai dramatică 
situație, iar pierderile majore ireversibile 
de substanță istorică originală reprezintă 
cel mai mare risc pentru identitatea 
singurului sit urban din România înscris 
în Lista Patrimoniului Mondial. 

Din această cauză documentațiile de 
proiectare propuse spre finanțare în cadrul 
Programului Național de Restaurare 
a Monumentelor Istorice sunt vitale și 
necesare pentru a evita evoluția către un 
centru istoric riscant și necompetitiv.

Pornind doar de la astfel de documentații 
tehnico-economice, realizate sub auspiciile 
Programului Național de Restaurare, putem 
transforma patrimoniul în oportunitate, 
facilitând viitorul prin protejarea trecutului, 
în spiritul „Convenției pentru protecția 
patrimoniului natural și cultural universal” 
la care România a aderat în anul 1990.

Compartiment Urbanism, disciplina 
în construcții, patrimoniul UNESCO

Consilier superior Ioan F. Pascu
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Pregătiri intense  
pentru noul an școlar

Nu mai este 
mult până când 
preșcolarii și elevii 
vor păși cu emoții 
în noul an școlar, 
luni, 11 septembrie. 

Pe perioada 
vacanței de 
vară, pentru a 
asigura condiții 
cât mai bune, unitățile școlare din Municipiul 
Sighișoara au fost renovate, efectuându-
se cheltuieli de 2 milioane de lei.

Lucrările au fost efectuate la cinci școli 
gimnaziale și trei licee din municipiu: Școala 
Gimnazială „Zaharia Boiu” – 37.350,36 de lei, 
Școala Gimnazială „Miron Neagu” – 786.203,47 de 
lei, Școala Gimnazială „Victor Jinga” – 295.611,17 de 
lei, Școala Gimnazială „Aurel Mosora” – 452.076,71 
de lei, Școala Gimnazială „Radu Popa” - 110.000 de 
lei, Liceul Teoretic „Joseph Haltrich” – 11.503,04 de 
lei, Liceul Tehnologic Nr. 1 – 174.000 de lei, Colegiul 
Național „Mircea Eliade” – 163.551,26 de lei.

Cele mai importante lucrări care s-au efectuat 
au fost: rașchetarea parchetului; montarea de uși 
termopan; zugrăvit; amenajare curți; schimbare 
acoperiș; lucrări la instalația electrică, schimbare 
corpuri de iluminat, siguranța de evacuare etc..

Activități recreative  
în centrul Sighișoarei!

În perioada 25 iunie – 10 septembrie 
2017, în fiecare zi de duminică, în intervalul 
orar 08.00 – 21.30, pe strada 1 Decembrie 
1918 - tronsonul cuprins între Club Aristocrat 
și intersecția cu str. Morii - circulația 
autovehiculelor este restricționată, accesul 
fiind liber pietonilor, bicicliștilor și pentru 
alte activități recreative și sportive.

Cu această ocazie, Municipiul Sighișoara 
organizează, în fiecare zi de duminică, 
începând cu ora 18.00, activități recreative 
în colaborare cu Toboșarul Cetății, Fanfara 
Sighișoara și voluntarii Asociației Wild 
Carpathia și cu voluntarul Proiectului 

internațional SORA (proiectul a început în 
anul 2013 și încearcă să creeze o singură piesă 
de artă prin asamblarea a numeroase bucăți 
de imagini pictate de oameni din întreaga 
lume, scopul fiind de a sublinia că fiecare 
pictură reprezintă o celulă, o viață, iar lucrarea 
finală va reprezenta „Lumea infinită”). 

Astfel, în fiecare duminică, timp 
de două ore, str. 1 Decembrie 1918 este 
animată de diferite jocuri, desene pe asfalt, 
atelier de zmeie și moriști, jocuri sportive 
(badminton, volei), frisbee, yoga, hola 
hops, face painting, baloane, competiții de 
biciclete, triciclete, trotinete, role ș.a.m.d.

Conform listei, municipiul Sighișoara 
beneficiază de finanțare atât pentru 
obiectivul de investiții „Rețea de 
canalizare menajeră și stație de 
epurare în municipiul Sighișoara 
– Sat Hetiur”, cu o valoare alocată 
din bugetul de stat de 3.353.209,30 
de lei, cât și pentru „Pod peste 
râul Târnava Mare – Municipiul 
Sighișoara” cu o valoare alocată din 
bugetul de stat de 6.570.260,80 lei. 

Până la data de 31 decembrie 
2017, Municipiul Sighișoara va 
încheia cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice 
și Fondurilor Europene contractele 
de finanțare pentru realizarea 
celor două obiective de investiții.

Pentru Hetiur

Unul dintre contractele 
importante este cel de 
achiziție publică de servicii cu 
denumirea „Expertiză tehnică 
și actualizare proiect tehnic 

extindere rețea canalizare și 
stație epurare, sat Hetiur”.

Necesitatea este justificată de 
continuarea lucrărilor executate parțial 
în zona Hetiur a sistemelor de colectare 
și epurare a apelor uzate menajere, 
lucrările fiind sistate în anul 2011. 
Apele pluviale sunt canalizate prin 
intermediul rigolelor stradale și dirijate 
spre cursurile de apă ce parcurg zona. 
Prezența minisistemelor de alimentare 
cu apă în această zonă, implicit a 
obiectelor sanitare în gospodăriile 
populației, stimulează consumul 
de apă, apa uzată fiind deversată 
necontrolat în sol. Este necesar a se 
efectua o expertiză tehnică în scopul 
evaluării lucrărilor executate din 
punctul de vedere al asigurării calității 
lucrărilor și siguranței în exploatare.

Expertiza tehnică va cuprinde 
următoarele obiecte ale investiției: 
rețea de canalizare menajeră în 
zona Hetiur; stație de epurare a 
apelor uzate în zona Hetiur.

Investiția este localizată 

pe teritoriul administrativ al  
municipiului Sighișoara, județul 
Mureș, în intravilanul și parțial în 
extravilanul zonei Hetiur. Se vor 
executa lucrările: expertiză tehnică 
și actualizare proiect tehnic.

Podul peste râul Târnava Mare

În prezent, legătura între 
cartierul de locuințe Târnava II, 
Blocurile ANL, zona de locuințe 
individuale amplasate pe malul 
stâng al râului Târnava Mare și 
restul municipiului se realizează 
printr-un pasaj subteran cu circulație 
alternantă pe un singur sens 
necorespunzător ca gabarit (înălțime 
maximă admisă 3.8 m) și două 
traversări la nivel cu calea ferată 
dublă electrificată Coșlariu – Brașov 
(culoarul 4 pan european). Prin 
reabilitarea acestei porțiuni de cale 
ferată, astfel încât să asigure o viteză 
de deplasare a trenurilor de până la 
160 Km/h, se va elimina o trecere 

la nivel cu calea ferată. Dezvoltarea 
cartierului impune asigurarea unor 
căi facile de acces la DN 13, orașul 
vechi și zona industrială. Realizarea 
acestui pod și a drumului de legătură 
aferent este cuprinsă în Planul 
Urbanistic General, iar în anul 2004 
a fost făcut un studiu de fezabilitate 
aprobat de către Consiliul Local 
Sighișoara prin HCL 146/23.12.2004.

Efectele pozitive previzionate prin 
realizarea obiectivului de investiții 
sunt: realizarea unei legături facile 
a cartierului Târnava II cu orașul 
vechi; realizarea unei legături cu 
zona industrială din nordul orașului 
(Siceram, Lacroix, Terecote); 
eliminarea trecerii la nivel cu calea 
ferată; scurtarea legăturii dintre 
zona de locuit și zona administrativă 
și comercială a orașului și implicit 
a timpului petrecut în trafic.

Investiția este cuprinsă 
în strategia de Dezvoltare a 
Municipiului Sighișoara 2014 – 
2020, Sighișoara Oraș Muzeu.

Două proiecte importante vor  
primi finanțare prin PNDL 

De la OWHC pentru Sighișoara
Denis Ricard, secretar 

general al Organizației Orașelor 
Patrimoniu Mondial, a transmis, 
în cursul lunii iulie, Municipiului 
Sighișoara o scrisoare prin 

care își exprima bucuria că 
Sighișoara, inclusă în Lista 
Patrimoniului mondial în 
anul 1999, se numără printre 
membrii acestei organizații. 
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Hotărârile Consiliului Local Sighișoara
În vara anului 2017, Consiliul 

Local Sighișoara a fost convocat la 5 
ședințe. În continuare, vă prezentăm 
hotărârile adoptate și informările 
prezentate în ultimele trei ședințe. 

În data de 12 iulie 2017…

1. Informare cu privire la 
conținutul adresei Instituției 
Prefectului – Județul Mureș nr. 
10958/01.08.2017, înregistrată 
la instituția  noastră cu nr. 
21171/04.08.2017, privind Ordinul 
Prefectului nr. 371/08.07.2017  

2. Proiect de hotărâre privind 
validarea mandatului unui consilier 
local și modificarea componenței 
unei comisii de specialitate 

3. Informare privind organizarea și 
desfășurarea Festivalului “Sighișoara 
Medievală”, ediția XXIV-a 

4. Adresa nr. 1632/22.08.2017, 
înregistrată la Municipiul Sighișoara 
cu nr. 22511/23.08.2017, prin 
care Consiliul de Administrație 
al S.C. Apă Termic Transport S.A. 
prezintă Convocatorul pentru 
Adunarea Generală a Acționarilor 

5. Proiect de hotărâre privind 
completarea anexei nr.1 la Hotărârea 
Consiliului Local Sighișoara nr.110/ 
27.12.2016 privind desfășurarea 
evenimentelor culturale organizate 
de către Fundația Cultural - 
Stiințifică Gaudeamus și punerea 
la dispoziție, cu titlu gratuit, a Sălii 
Festive a Primăriei, pe perioada 
desfășurării evenimentelor culturale 

6. Proiect de hotărâre privind 
abrogarea Hotărârii Consiliului 
Local Sighișoara nr. 60/11.04.2017 

7. Proiect de hotărâre privind 
modificarea tarifelor pentru 
serviciile de utilități, specifice 
serviciului de salubrizare, derulate 
de S.C. Schuster Ecosal S.R.L. 

8. Proiect de hotărâre privind 
modificarea unui contract de închiriere 

9. Proiect de hotărâre privind 
preluarea unui contract de concesiune 

10. Proiect de hotărâre privind  
prelungirea unui contract de închiriere 
pentru imobilul cu destinația de 
liceu, aflat în proprietatea privată a 
Parohiei Evanghelice C.A. Sighișoara 

11. Proiect de hotărâre 
privind prelungirea unor 
contracte de închiriere 

12. Proiect de  hotărâre  privind  
desfășurarea  transportului de 
persoane, în scop turistic, în centrul 
istoric și în cetatea medievală 
a municipiului Sighișoara, cu 
anumite categorii de vehicule 

13. Proiect de hotărâre  
privind prelungirea unor 
contracte de închiriere, încheiate 
cu persoane juridice 

14. Proiect de hotărâre  privind  
avizarea  contractului de închiriere  
nr. 1524/20.06.2017, încheiat  între 
Școala Gimnazială  “Aurel Mosora”, 
în calitate de locator și Școala 
Postliceală  Sanitară “ Eugen Nicoară”, 
în calitate de locatar, având ca obiect 
închirierea  unor spații din clădirea 
Școlii Gimnaziale “Aurel Mosora” din 
Municipiul Sighișoara, str. Andrei 

Șaguna nr. 6, în vederea desfășurării 
activității de învățământ a Școlii 
Postliceale Sanitare “Eugen Nicoară” 

15. Proiect de hotărâre privind 
preluarea unui contract de închiriere 

16. Proiect de hotărâre 
privind aprobarea unui contract 
de asociere în participație 

17. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea închirierii directe a unui 
teren aferent  construcției – locuință

În data de 27 iulie 2017…

   1.  Adresa nr. 211928/VIII/C/4 din 
06.07.2017, înregistrată la Municipiul 
Sighișoara cu nr. 18750/12.07.2017 
prin care S.C. Compania Aquaserv 
S.A. convoacă Adunarea generală 
extraordinară a acționarilor S.C. 
Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureș 

   2.  Informare privind înființarea 
Asociației Județene pentru Dezvoltarea 
Turismului Mureș și posibilitatea 
încheierii unui parteneriat cu aceasta 

   3.  Informare privind obiectivul 
de investiții : ,,Bază sportivă - 
Stadion atletism și fotbal cu teren 
secundar de antrenament” 

   4.  Informare cu privire la acordul 
de parteneriat nr. 19384/19.09.2012 

   5.  Informare cu privire la 
prestarea acțiunilor sau a lucrărilor 
de interes local, de către beneficiarii 
de ajutor social, în perioada 1 
aprilie 2017 – 30 iunie 2017 

   6.  Raport al Serviciului 
Public de Asistență Socială, asupra 
activității asistenților personali ai 
persoanelor cu handicap grav, pentru 
perioada ianuarie 2017- iunie 2017 

   7.  Raport al Serviciului 
Public de Asistență Socială privind 
serviciile și activitățile de asistență 
medicală comunitară derulate în 
municipiul Sighișoara în perioada 
ianuarie 2017- iunie 2017  

   8.  Proiect de hotărâre privind 
aprobarea execuției bugetului 
local pe secțiunea de funcționare 
și secțiunea de dezvoltare, pentru 
semestrul II al anului 2017 

   9.  Proiect de hotărâre privind 
stabilirea salariilor de bază aferente 
funcțiilor publice și contractuale 
din cadrul familiei ocupaționale 
,,Administrație”, utilizate în 
cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Sighișoara 
și a seviciilor publice din subordinea 
Consiliului Local Sighișoara 

  10.  Proiect de hotărâre privind 
stabilirea indemnizațiilor consilierilor 
locali în conformitate cu Legea - cadru 
nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice, precum și modificarea 

art. 67 alin. (1) din Regulamentul 
de Organizare și Funcționare al 
Consiliului Local Sighișoara, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local 
Sighișoara nr. 98/25.10.2012 

  11.  Proiect de hotărâre privind 
modificarea denumirii unui obiectiv 
de investiții cuprins în Anexa nr. 2, 
poziția nr. 5 a anexei nr.1b, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Local 
Sighișoara nr. 39/30 martie 2017 

  12.  Proiect de hotărâre 
privind amenajarea unui parc 
tematic pentru tineri 

  13.  Proiect de hotărâre privind 
achiziționarea unui patinoar artificial 

  14.  Proiect de hotărâre privind 
alocarea unui fond de 2% din bugetul 
local anual pentru lucrări de restaurare 
și conservare a patrimoniului imobil  

  15.  Proiect de hotărâre 
privind organizarea ediției a 
XIV-a a Festivalului Fanfarelor 

  16.  Proiect de hotărâre 
pentru aprobarea costului mediu 
lunar de întreținere în Creșa din 
cadrul Municipiului Sighișoara, a 
cuantumului alocației zilnice de 
hrană, a contribuției medii lunare 
de întreținere și a contribuției/zi de 
întreținere datorată de către părinți/
reprezentanți legali, a  finanțării 
sumelor în completare de la bugetul 
local, pentru copiii care frecventează 
Creșa din cadrul Municipiului 
Sighișoara în anul școlar 2017 – 2018 

  17.  Proiect de hotărâre 
privind prelungirea unor 
contracte de închiriere 

  18.  Proiect de hotărâre 
privind prelungirea unui contract 
de închiriere, încheiat cu S.C. 
AGREABIL COM S.R.L. 

  19.  Proiect de hotărâre privind 
preluarea unor contracte de închiriere 

  20.  Proiect de hotărâre 
privind neexercitarea dreptului de 
preemțiune pentru parte din imobil 
-  subsol  tehnic, monument istoric 
din Municipiul Sighișoara, str. 
Mitropolit  Andrei Șaguna  nr. 8 A 

  21.  Proiect de hotărâre privind 
preluarea unui contract de concesiune 

  22.  Proiect de hotărâre privind 
încetarea dreptului de folosință 
gratuită asupra unui teren, atribuit  
conform Legii nr. 15/2003 

  23.  Proiect de hotărâre 
privind aprobarea închirierii 
directe a unor terenuri aferente 
construcției - locuință

În data de 31 august 2017…

1. Informare cu privire la 
conținutul adresei Instituției 
Prefectului – Județul Mureș nr. 

10958/01.08.2017, înregistrată 
la instituția  noastră cu nr. 
21171/04.08.2017, privind Ordinul 
Prefectului nr. 371/08.07.2017  

2. Proiect de hotărâre privind 
validarea mandatului unui consilier 
local și modificarea componenței 
unei comisii de specialitate 

3. Informare privind organizarea și 
desfășurarea Festivalului “Sighișoara 
Medievală”, ediția XXIV-a 

4. Adresa nr. 1632/22.08.2017, 
înregistrată la Municipiul Sighișoara 
cu nr. 22511/23.08.2017, prin 
care Consiliul de Administrație 
al S.C. Apă Termic Transport S.A. 
prezintă Convocatorul pentru 
Adunarea Generală a Acționarilor 

5. Proiect de hotărâre privind 
completarea anexei nr.1 la Hotărârea 
Consiliului Local Sighișoara nr.110/ 
27.12.2016 privind desfășurarea 
evenimentelor culturale organizate 
de către Fundația Cultural - 
Stiințifică Gaudeamus și punerea 
la dispoziție, cu titlu gratuit, a Sălii 
Festive a Primăriei, pe perioada 
desfășurării evenimentelor culturale 

6. Proiect de hotărâre privind 
abrogarea Hotărârii Consiliului 
Local Sighișoara nr. 60/11.04.2017 

7. Proiect de hotărâre privind 
modificarea tarifelor pentru 
serviciile de utilități, specifice 
serviciului de salubrizare, derulate 
de S.C. Schuster Ecosal S.R.L. 

8. Proiect de hotărâre privind 
modificarea unui contract de închiriere 

9. Proiect de hotărâre privind 
preluarea unui contract de concesiune 

10. Proiect de hotărâre privind  
prelungirea unui contract de închiriere 
pentru imobilul cu destinația de 
liceu, aflat în proprietatea privată a 
Parohiei Evanghelice C.A. Sighișoara 

11. Proiect de hotărâre 
privind prelungirea unor 
contracte de închiriere 

12. Proiect de  hotărâre  privind  
desfășurarea  transportului de 
persoane, în scop turistic, în centrul 
istoric și în cetatea medievală 
a municipiului Sighișoara, cu 
anumite categorii de vehicule 

13. Proiect de hotărâre  
privind prelungirea unor 
contracte de închiriere, încheiate 
cu persoane juridice 

14. Proiect de hotărâre  privind  
avizarea  contractului de închiriere  
nr. 1524/20.06.2017, încheiat  între 
Școala Gimnazială  “Aurel Mosora”, 
în calitate de locator și Școala 
Postliceală  Sanitară “ Eugen Nicoară”, 
în calitate de locatar, având ca obiect 
închirierea  unor spații din clădirea 
Școlii Gimnaziale “Aurel Mosora” din 
Municipiul Sighișoara, str. Andrei 
Șaguna nr. 6, în vederea desfășurării 
activității de învățământ a Școlii 
Postliceale Sanitare “Eugen Nicoară” 

15. Proiect de hotărâre privind 
preluarea unui contract de închiriere 

16. Proiect de hotărâre 
privind aprobarea unui contract 
de asociere în participație 

17. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea închirierii directe a unui 
teren aferent  construcției - locuință
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Modernizăm ștrandul municipal
Unul dintre proiectele 

importante este modernizarea 
Ștrandului Mare. Din cauza 
fondurilor consistente necesare 
pentru acest obiectiv, o soluție 
ar fi concesionarea activității 
de administrare a Ștrandului 
Mare către o firmă privată. O 
altă variantă ar fi obținerea 
unor fonduri de la bugetul 
de stat, de aceea a fost depus 
un proiect și la Compania 
Națională de Investiții (CNI).

Primăria Municipiului 
Sighișoara a solicitat includerea 
Bazinului de înot didactic (str. 
Griviței, nr. 4C) în Programul 
Național de Construcții de 
Interes Public sau Social, 
Subprogramul „Reabilitare, 

modernizare, dotare și 
extindere investiție”.

Suprafața disponibilă este de 
14.477 de metri pătrați - fosta 
bază de agrement Ștrandul 
Mare Sighișoara, fiind în 
imediata apropiere a Sălii 
Polivalente „Radu Voina”. 

Pe această suprafață 
sunt edificate următoarele 
construcții: o clădire 
administrativă, un bazin mare 
și un bazin mic și un teren. 
Se propune reamenajarea 
în totalitate a bazinelor, 
reconstrucția clădirii, 
amenajarea unui bazin acoperit, 
refacerea împrejmuirilor 
exterioare și interioare, refacerea 
tuturor branșamentelor  (apă, 

canal, electrice și gaz 
metan) și instalațiilor 
necesare întreținerii 
terenurilor și clădirilor, 
amenajarea spațiului 
verde și amenajarea unui 
loc de joacă pentru copii.

Municipiul Sighișoara 
propune amenajarea unui 
complex care să cuprindă bazine 
de înot interioare și exterioare, 
care să ajute la recuperarea și 
pregătirea fizică a sportivilor, 
dar și a amatorilor. Înotul 
este cunoscut ca fiind sportul 
prin care se lucrează cel mai 
ușor toate grupele de mușchi. 
De asemenea, acest proiect 
ar fi benefic pentru a veni în 
sprijinul posibilităților reduse 

de petrecere a timpului liber 
atât pe timp de vară, cât și pe 
timp de iarnă, al sighișorenilor 
și nu numai. Nevoia de realizare 
a unui asemenea proiect 
este în primul rând dată de 
inexistența unor bazine de înot 
în Sighișoara, cu o suprafață 
destinată unui număr mai mare 
de utilizatori, asemenea celor din 
Luduș, Mediaș, Tîrgu Mureș etc.

Se estimează că valoarea 
proiectului este de aproximativ 
5.000.000 de lei.

Ce fac consilierii în Consiliul Local
Munca de consilier local nu 

este chiar atât de simplă, așa cum 
cred unii. Aceasta presupune 
foarte multă atenție și bun 
discernământ atunci când se 
votează un proiect deoarece fiecare 
hotărâre luată ajută (sau nu) la 
bunul mers al municipiului nostru. 

Dar, pe lângă acest lucru, 
consilierii sunt datori să adopte 
hotărâri care să ajute la bunul 
mers al municipiului. 

În rândurile următoare am 
selectat câteva dintre hotărârile 
de Consiliu Local care au fost 
aprobate în ultimele ședințe de 
CL, hotărâri care influențează 
viața locuitorilor Sighișoarei.

PUD pentru turn, 
muzeu și amfiteatru

Prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 104, din 27 iunie 2017, 
s-a hotărât aprobarea Planului 
Urbanistic de Detaliu „Construire 
turn belvedere, muzeu în aer liber, 
amfiteatru și spații de cazare 
pentru creșterea capacității 
unității turistice cu implementarea 
de servicii inovative”, str. Dealul 
Gării, nr. 7, Sighișoara, beneficiar 
fiind S.C. NEXT CO S.R.L..

„Eu sunt 12”

Tot în aceeași dată, prin HCL 
nr. 108, s-a aprobat desfășurarea 
în municipiul Sighișoara, în ziua de 
4 iulie, a evenimentului Caravana 
„Eu sunt 12” – o experiență 
senzorială și multimedia. Pentru 
suprafața necesară organizării și 
desfășurării evenimentului s-a 
perceput organizatorului o taxă. 
S-a considerat că acest eveniment 
cu notorietate, oferit de Bergenbier, 
este un prilej de a face auzit numele 
municipiului Sighișoara într-un 

context pozitiv, de natură să aducă 
beneficiu de imagine foarte greu de 
obținut prin alte instrumente, mult 
mai costisitoare, de marketing.

Dezvoltare comercială

În aceeași ședință de la sfârșitul 
lui iunie s-a votat HCL nr. 112. Astfel, 
s-a aprobat asocierea în participație a 
municipiului Sighișoara cu Asociația 
Consiliul Local al Întreprinderilor 
Mici și Mijlocii pentru amenajarea 
unui punct de informare și 
consultanță pentru întreprinderile 
mici și mijlocii, precum și pentru 
cetățenii care doresc să înființeze 
societăți comerciale, în spațiul 
situat în str. Hermann Oberth, 
nr. 26, în vederea îmbunătățirii 
activității de promovare și apărare 
a intereselor economice, de 
producție, comerciale, financiare 
și juridice ale întreprinderilor 
private din municipiul Sighișoara.

Festivalul fanfarelor

Prin HCL nr. 124/27 iulie 
2017 s-a organizat ediția a XIV-a 
a Festivalului Fanfarelor.

Detalii importante au fost 

menționate în primele trei articole. 
Art. 1. Se aprobă organizarea, în 

data de 3 septembrie 2017, de către 
Municipiul Sighișoara, a celei de-a 
XIV-a ediții a Festivalului Fanfarelor.

Art. 2. Manifestările din cadrul 
Festivalului Fanfarelor 2017 se vor 
desfășura pe domeniul public ce 
aparține Municipiului Sighișoara, 
după cum urmează: Secțiunea de 
concerte în Piața Cetății, iar Parada 
fanfarelor în zona centrală, pe 
strada 1 Decembrie 1918 – Piața 
Hermann Oberth (Parcul Central).

Art. 3. Se aprobă alocarea sumei 
de 10.000 lei din bugetul local, 
pentru participarea la cheltuielile de 
organizare a Festivalului Fanfarelor 
2017, sumă ce va fi plătită în baza 
comenzilor/contractelor de achiziții 
publice încheiate între Municipiul 
Sighișoara prin intermediul 
Biroului Achiziții, Accesare Fonduri 
Europene, Management Proiecte și 
furnizorii de produse, prestatorii de 
servicii sau executanții de lucrări.

Costuri creșă

În aceeași ședință s-a votat 
Hotărârea CL nr. 125. Redăm în 
continuare cele mai importante 

articole ale acestei Hotărâri: 
Art. 1. Se aprobă costul mediu 

lunar de întreținere în Creșa din 
cadrul Municipiului Sighișoara, în 
anul școlar 2017-2018, în cuantum 
de 1.124,97 de lei/copil/lună.

Art. 3. Se aprobă valoarea 
contribuției/zi de întreținere 
datorată de părinții/reprezentanții 
legali ai copiilor înscriși la 
Creșa din cadrul municipiului 
Sighișoara în anul școlar 2017-
2018, după cum urmează:

-10 lei/zi, pentru familiile 
cu un copil și un venit 
mediu lunar brut cumulat al 
părinților/reprezentanților 
legali de peste 700 de lei;

- 5 lei/zi, pentru familiile 
cu doi sau mai mulți copii și un 
venit mediu lunar brut cumulat 
al părinților/reprezentanților 
legali de peste 700 de lei;

-5 lei/zi, pentru familiile 
cu un copil și un venit mediu 
lunar brut cumulat al părinților/
reprezentanților legali între 
225 de lei – 699 de lei;

- 3 lei/zi, pentru familiile cu 
doi sau mai mulți copii și un venit 
mediu lunar brut cumulat al 
părinților/reprezentanților legali 
între 225 de lei - 699 de lei.

Art. 4. Se aprobă cuantumul 
alocației zilnice de hrană pentru 
copiii înscriși la Creșa din 
cadrul municipiului Sighișoara 
în anul școlar 2017-2018, în 
sumă de 12 lei/zi/copil.

Art. 5. Se aprobă finanțarea 
sumelor în completare de la 
bugetul local, pentru cheltuielile de 
întreținere, hrană și gospodărie, 
obiecte de inventar, echipament și 
cazarmament, materiale igienico-
sanitare și altele asemenea, în Creșa 
din cadrul municipiului Sighișoara, 
în anul școlar 2017-2018, în 
cuantum lunar de 899,98 lei/copil.
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Festivalul „Sighișoara Medievală”, ediția XXIV
Începând cu anul 1992, în 

fiecare vară Cetatea Sighișoarei 
își retrăiește trecutul... 

În ultimul sfârșit de săptămână 
din luna iulie, realitatea și 
fantezia, modernul și medievalul 
se împletesc în armonie purtând 
vizitatorii într-o lume pe care 
mulți o credeau apusă. 

Iată că, în anul în care s-au 
împlinit 25 de ani de la primul 
Festival Medieval din România – 
Sighișoara, 1992, cea de-a XXIV-a 
ediție a Festivalului „Sighișoara 
Medievală” s-a desfășurat în 
perioada 28-30 iulie 2017, sub 
Înaltul Patronaj al Alteței Sale 
Regale Principesa Margareta. 

Tema ediției din acest an, Taina 
Curierului Secret, a avut la bază 
legenda medievală locală culeasă 
în sec. al XIX-lea de etnologul 
Friedrich Mueller - Angelina 
sau turcii în fața Sighișoarei.

Pornind de la tema festivalului, 
pe parcursul celor trei zile s-au 
desfășurat un număr de 99 de 
evenimente/activități culturale, 
de la expoziții de pictură și 
fotografie, conferințe, ateliere de 
meșteșuguri, concerte și recitări 
de poezie medievală, dansuri 
specifice epocii, reprezentații ad-
hoc, animație stradală, atelier de 
tras cu arcul, prezentări de arme 
specifice perioadei medievale 
la lupte cavalerești și teatru. 

Dintre momentele importante 
ale Festivalului amintim:

Parada de deschidere, 
condusă de patru cavaleri călare 
și Toboșarul Cetății, la care au 
participat câteva sute de persoane, 
de la artiști la localnici și turiști 
îmbrăcați în straie medievale;

Celebrarea zilei de 29 
iulie  - Ziua Imnului de Stat;

Vernisajul internațional de 
pictură Goyart - au expus peste 20 
de artiști din Spania, Columbia, 
Argentina, Bulgaria, precum și 
artiști de artă vizuală sighișoreni, 
sub îndrumarea pictorului 
spaniol Gorgonio Sanjuan;

Concertul susținut de Corul 
Brande Folkekor din Danemarca;

Expoziția de fotografie 
„La 25 de ani, amintiri din 
Sighișoara Medievală”;

Expoziția de afișe  a celor 
XXIV de ediții a Festivalului 
„Sighișoara Medievală”;

Expoziția de pictură „Curierul 
Secret” realizată de artiștii de 
artă vizuală sighișoreni;

Piesa de teatru muzical care 
a prezentat povestea salvării 
urbei de către Angelina într-o 
manieră interactivă, pentru toate 
vârstele, în regia lui Constantin 
Podu, director al teatrului 
independent, Teatrul Mic – Sibiu;

Mapping-ul de închidere a 

festivalului, realizat pe clădirea 
Casei cu Cerb din Piața Cetății.

Totodată, în data de 29 iulie, 
a fost marcată la Sighișoara 
Ziua Imnului Național printr-
un moment special în cadrul 
Festivalului Sighișoara Medievală. 
Cavaleri și domnițe au purtat cu 
mândrie Drapelul României, iar 
imnul de stat s-a auzit la toate 
scenele festivalului la ora 12.00.

Detalii

Prin Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 80/04.05.2017, 
pentru organizarea și desfășurarea 
ediției din acest an a festivalului a 
fost alocată suma de 450.000 de lei. 

Numărul de participanți 
a fost estimat la aproximativ 

20.000 de persoane, participarea 
numeroasă dovedind faptul 
că municipiul Sighișoara, în 
calitate de organizator, a oferit 
un cadru adecvat activităților 
cultural-artistice, științifice, 
expoziționale și comerciale.

Prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 98/27.06.2017 a fost 
aprobat un regulament care a 
reglementat activitatea de comerț 
pe perioada și în perimetrul 
de desfășurare a festivalului, 
autorizarea comercianților, 
unele măsuri privind ordinea 
publică, precum și reguli privind 
asigurarea protecției cetățenilor.

Activitatea comercială s-a 
desfășurat atât în Orașul de Jos, 
cât și în Cetatea Medievală, iar 
pentru perioada 28-30 iulie 2017 
au fost eliberate un număr de 91 
de autorizații de comercializare a 
diferitelor produse. Din activitatea 
de autorizare a comercianților 
s-a încasat suma de 660 de lei. 

Municipiul Sighișoara a încheiat 
un număr de 107 contracte de 
închiriere de teren, în suprafață 
totală de 1.346 de mp, suma 
încasată fiind de 180.285 de lei, 
din care 5.570 de lei reprezentând  
taxa de salubritate și 8.265 de lei 
taxa pentru energia electrică. 

Prezența organelor de ordine 
angajate în cele două perimetre 
de desfășurare a festivalului a 
contribuit la menținerea climatului 
de siguranță și sănătate publică. 
Municipiul Sighișoara a colaborat 
foarte bine în acest sens cu echipele 
Inspectoratului de Jandarmi 
Județean Mureș, a Grupării Mobile 
de Jandarmi „Regele Ferdinand I” 
Tîrgu Mureș, cu Poliția municipiului 
Sighișoara, cu Serviciul Public 
Poliția Locală, cu Inspectoratul 
Județean pentru Situații de 
Urgență „Horia”, Detașamentul 
de Pompieri Sighișoara. 

Pe parcursul celor trei zile 
ale festivalului, în cele două 
perimetre de desfășurare și 
în zonele adiacente, nu s-au 
produs evenimente deosebite 
care să perturbe buna 
desfășurare a programului.

Reacțiile pozitive de care 
ediția din acest an a Festivalului 
„Sighișoara Medievală” s-a 
bucurat în rândul opiniei publice, 
a mass-media, precum și calitatea 
spectatorilor ne determină să ne 
propunem continuarea realizării 
unor proiecte de interes public 
local în domeniul cultural.



FESTIVAL Nr. 2, august 2017 7

Vară culturală bogată la Sighișoara!
Vara care tocmai se încheie 

a demonstrat încă o dată că 
municipiul Sighișoara își merită 
din plin titlul de „Oraș cultural”. 
Pe parcursul întregii veri, 
municipiul nostru a fost împânzit 
de spectacole și evenimente 
culturale de anvergură care au atras 
mii de vizitatori; muzica bună, 
tradițiile, obiceiurile și, în general, 
cultura s-au simțit ca acasă…

Expoziții, concerte 
și sași… în iunie

În data de 7 iunie 2017, 
Fundația Cultural Științifică 
Gaudeamus a organizat o Serată 
Mozart în cadrul căreia Cvartetul 
Concordia din Cluj a susținut un 
Concert de muzică de cameră.

Zilele Culturii Germane, 
manifestare culturală inițiată - în 
spiritul continuității tradiției și 
a preocupării constante pentru 
o viață culturală bogată - în anul 
2006 de Forumul Democrat al 
Germanilor din România – Filiala 
Sighișoara, s-a desfășurat  în 
perioada 9 – 11 iunie 2017. 

Expoziția de pictură „In 
memoriam Nagy Ferenc 
(1916-2013)” - din lucrările 
fostului preot unitarian din 
Sighișoara, cetățean de onoare al 
municipiului. Expoziția, organizată 
de Fundația Cultural Științifică 
Gaudeamus, a fost inaugurată 
în data de 12 iunie 2017. 

Luna iulie a adus în 
Sighișoara mii de turiști 

Târgul Meșteșugarilor 2017, 
acțiune culturală care contribuie 
atât la conservarea vechilor 
tradiții meșteșugărești din zona 
Târnavelor, și nu numai, cât și la 
transmiterea vechilor meșteșuguri 
tinerei generații, s-a desfășurat în 
perioada 29 iunie - 1 iulie 2017.

Zilele Maghiare, manifestare 
cultural-artistică organizată de 
Asociația Homo Novus Sighișoara, 

s-a desfășurat în perioada 14-16 
iulie 2017 și a prezentat aspecte 
reprezentative ale culturii maghiare 
prin intermediul dansului popular, 
a muzicii ușoare și clasice, a 
expozițiilor de fotografie și pictură. 

Formația „Klezmerband Di 
Gojim” din orașul De Fryske 
Marren - Olanda, oraș cu care 
municipiul Mediaș este înfrățit 
din anul 1996, a susținut în 
data de 14 iulie 2017, în Piața 
Muzeului, un concert-cadou 
pentru sighișoreni, și nu numai.  

În luna iulie 2017, la Galeria 
de Artă Contemporană Turnul 
Fierarilor Sighișoara, a avut 
loc lansarea de carte a 
profesorului Nicolae Suciu, 
intitulată „Sindromul de exaltare 
în sud-estul noii Europe”, volumul 
I și II, al Editurii Limes 2016/2017, 
prezentată de scriitoarea prof. 
Ligia Csiki și acompaniată de un 
recital de violoncel interpretat 
de prof. Loredana Klusch.

Festivalul „Sighișoara 
Medievală”, ajuns la cea de-a 
XXIV-a ediție, devenit un punct 
de reper în viața cultural-artistică 
a Sighișoarei, s-a desfășurat în 
perioada 28-30 iulie 2017.

August a început cu 
Academia Sighișoara

Academia Sighișoara, 
eveniment cultural cheie în viața 
cultural-socială a municipiului de 
24 de ani, un festival internațional 
de promovare interpretativă 
a tinerilor muzicieni din 
întreaga lume, prin realizarea 
unor evenimente artistice cu 
impact asupra publicului în 
vederea unui răspuns pozitiv 
la muzica cultă, clasică și 
contemporană, s-a desfășurat 
în perioada 1-14 august 2017 
și a fost organizat de Asociația 
„Cultura Viva Sighișoara”.

Festivalul Intercultural 
ProEtnica, aflat la cea de-a XV-a 
ediție, contribuie la păstrarea 
și crearea păcii interetnice 
în societatea democratică. 
Festivalul care oferă minorităților 
cadrul de exprimare, păstrare 

și dezvoltare a identităților 
etnoculturale, s-a desfășurat în 
perioada 17-20 august 2017.

În data de 6 august 2017, 
la Sala Sander, Cipriana 
Smărăndescu, laureată în clavecin 
și muzicologie la Universitatea 
Națională de Muzică din 
București, a susținut un Concert 
de clavicord, un program 
gândit special pentru valorosul 
clavicord Samuel Maetz – 1825.

Asociația Morgan Club 
România, cu ocazia aniversării a 
10 ani de la înființare, a organizat 
în data de 6 august 2017, în Piața 
Cetății, Expoziția de mașini 
marca MORGAN care a reunit la 
Sighișoara posesori și pasionați 
ai acestei mărci automobilistice 
britanice de prestigiu.

Expoziții 

Pe parcursul verii, membrii 
Asociației Artiștilor Plastici Alma 
Mater Castrum Sex au organizat 
la Galeria de Artă Contemporană 
din Turnul Fierarilor expoziții 
de artă vizuală:

Luna iunie a dus expoziția 
„Europia”, iulie - „Alb și 
negru”, august - Tabăra de 
artă sighișoreană 2016.

Expoziția  de pictură 
„Antologia întâlnirilor” a 
fost organizată, în perioada 18-31 
august 2017, la Sala Sander, de 
artista Alina Deică, născută la 
Botoșani și stabilită în Viena, unde 
pictează și expune de mulți ani.

Caravana Culturii, 
aflată la cea de-a II-a ediție, a 
poposit în data de 18 august și la 
Sighișoara. Poeți din țară și soliști 
de muzică ușoară au susținut 
alături de poeți și artiști locali un 
spectacol de muzică și poezie.

În data de 26 august 2017, în 
Piața Cetății, Fundația Cultural 
Științifică Gaudeamus a organizat 
un Concert de muzică 
veche susținut de Formația 
Codex din Miercurea Ciuc.

Program Serviciul Public Comunitar  
de Evidență a Persoanelor

Adresa: Sighișoara, str. Hermann Oberth, nr. 15
 Luni, marți, miercuri și vineri: 900  - 1300

 Joi: 900 - 1200 și 1400 - 1830

  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@sighisoara.org.ro

Caravana Culturii a poposit la Sighișoara, în cadrul Proetnica

Tradițiile se păstrează
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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

Finanțări nerambursabile acordate de 
Municipiul Sighișoara în anul 2017

Prin Hotărârea Consiliului 
Local Sighișoara nr. 117/12.07.2017 
a fost aprobată acordarea 
finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice pentru activități 
non-profit de interes local 
pentru un număr de 11 proiecte 
în valoare totală de 610.037,80 
de lei, după cum urmează:

Asociația culturală Kikerics: 
Proiectul „Activități de toamnă 
ale Asociației Culturale 
Kikerics”, cuantumul aprobat 
fiind de 15.440 de lei. Proiectul 
cuprinde următoarele evenimente 
importante: curs intensiv organizat 
în Sighișoara, în cadrul căruia 
copiii își însușesc mișcări de dans, 
având ca finalitate susținerea 
unui spectacol de dansuri 
populare țigănești, ungurești 
și românești, dramatizare și 
elemente de teatru. Prezentarea 
spectacolului atât în Sighișoara, 
cât și la Festivalul „Dansul 
Dunării”, din Bratislava și Viena, 
în perioada 23-27 noiembrie 2017.

Fundația Cultural Științifică 
Gaudeamus Sighișoara: Proiectul 
„Funcționarea internatului 
Gaudeamus”, cuantumul aprobat 
fiind de 59.400 de lei. Scopul 
proiectului este asigurarea 
condițiilor optime de cazare și 
masă la internatul școlar, dar și 
asigurarea numărului elevilor la 
clase pentru funcționarea secției 
maghiare din Sighișoara.

Parohia Reformată Sighișoara: 
Proiectul „500 de ani de la 
Reformă”, cuantumul aprobat 
fiind de 34.000 de lei. Scopul 

proiectului este organizarea unor 
serii de programe culturale și 
religioase, a unor tabere creștine 
pentru tineret și copii, cu ocazia 
aniversării a 500 de ani de la 
Reformă de către Comunitatea 
Reformată din Sighișoara.

Asociația Centrul Educațional 
Interetnic pentru Tineret 
Sighișoara: Proiectul „Festivalul 
Intercultural ProEtnica 2017 
Sighișoara”, cuantumul aprobat 
75.400 lei. Obiectivul general al 
proiectului este de a contribui la 
păstrarea și crearea păcii interetnice 
în societatea democratică. Oferind 
minorităților dreptul la exprimarea, 
păstrarea și dezvoltarea identităților 
etnoculturale, prin organizarea 
unui festival intercultural. 

 Fundația Cultural Științifică 
Gaudeamus Sighișoara: Proiectul 
„Organizarea activităților 
culturale – o necesitate vitală în 
educația tinerilor și adulților”, 
cuantumul aprobat fiind de 
23.110 de lei. Scopul proiectului 
este de a face viața culturală 
din Sighișoara mai activă, prin 

organizarea concertelor de 
muzică de cameră și nu numai. 

Fundația ELAN București: 
Proiectul „Festivalul de muzică 
ușoară Vocea Cetății Sighișoara”, 
ediția a IV-a, cuantumul 
aprobat 15.000 de lei. Scopul 
proiectului este de a crea cadrul 
optim pentru identificarea, 
afirmarea și susținerea 
tinerelor talente în domeniul 
interpretării muzicii ușoare.

 Asociația Corală VOX ANIMI: 
Proiectul „Participare la Adriatic 
Dance and Festival în Croația”, 
cuantumul aprobat fiind de 27.000 
de lei. Asociația Corală „Vox 
Animi” are ca obiectiv principal 
promovarea și valorificarea 
culturii muzicale, autohtone și 
universale, tradiționale, naționale. 
Prin participarea la festival, Corul 
„Vox Animi” duce cântecul coral 
românesc peste granițele țării prin 
susținerea de concerte și mini-
concerte în Ungaria și Croația, 
în perioada 12 – 17 iulie 2017.

 Asociația Cultura Viva 
Sighișoara: Proiectul „Academia 

Sighișoara, ediția 24”, cuantumul 
aprobat fiind de 135.929 lei. 
Academia Sighișoara este un 
eveniment cultural cheie în viața 
socio-culturală a municipiului, 
fiind un festival internațional de 
promovare interpretativă a tinerilor 
muzicieni din întreaga lume.

Centrul pentru Dezvoltare 
Socială CEDES: Proiectul 
„Turismul Sighișorean: Identitate 
locală, branding și comunicare”, 
cuantumul aprobat 52.002 lei. 
Scopul proiectului este acela de a 
contribui la creșterea turismului 
în Sighișoara prin dezvoltarea 
de mecanisme de educație care 
să conducă la crearea unei 
comunicări mai bune a specificului 
și identității structurilor de 
primire turistică din Sighișoara.

Asociația „Centrul Creștin 
Social de Noapte” Sighișoara: 
Proiectul „O șansă pentru 
nevoiașii fără adăpost”, cuantumul 
aprobat fiind de 120.000 de lei. 
Scopul  Asociației „Centrul Creștin 
Social de Noapte” este acordarea 
de servicii sociale persoanelor 
fără adăpost, persoanelor aflate 
în risc de excludere socială și a 
celor marginalizate și promovarea 
principiilor creștine în viața morală, 
socială și culturală a societății.

Asociația „Îngrijire Acasă”: 
Proiectul „Din inimă și respect 
pentru seniori”, cuantumul aprobat 
fiind de 52.756,80 de lei. Scopul 
principal al acestui proiect este 
creșterea calității vieții vârstnicilor 
și persoanelor cu dizabilități 
din municipiul Sighișoara. 

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 - 1130    1200 - 1300

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

Luni                    800 - 1500                         
Marți                  800 – 1500                        
Miercuri            800 – 1500                         
Joi                       800 – 1800                         
Vineri                 800 – 1300                          

Program  
de audiențe 

Primarul municipiului: 
Ovidiu-Dumitru 
MĂLĂNCRĂVEAN
În fiecare zi de joi, 
între orele 1000 și 1200

Viceprimarul 
municipiului: 
Toth Tivadar
În fiecare zi de marți,
 între orele 1000 și 1200

Secretar: 
Anca BIZO
În fiecare zi de miercuri,
între orele 10,00 și 12,00
Înscrierile pentru audiențe 

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

Au dansat cu mic, cu mare
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„Plăcerea de a ne revedea în  
fiecare duminică, noi sighișorenii”

Am aflat cu emoție și satisfacție 
că, începând cu 25 iunie, centrul 
Sighișoarei va fi închis circulației 
mașinilor în zilele de duminică. 
M-am bucurat mult, mai ales că am 
locuit în centru o bună perioadă 
de timp (în casa părinților mei), 
apoi, la un moment dat prin 
căsătorie, am ajuns tot în centru. 

Ziua de 25 iunie  a fost o zi 
caldă, cu cer senin și bucuria 
mea a fost mare văzând atât de 
mulți copii „zburdând” cu rolele, 
cu bicicletele, cu trotinetele, iar 
pe cei mari liniștiți așezați pe 
trotuar sau  alături de copii. Cei 
mari se mai și plimbau și eu nu 
am făcut excepție. După 40 de ani 
eram liberă să mă plimb în voie 
prin  centru cu domnul meu.

Totul mi-a adus aminte 
de alte plimbări…

Cu mulți ani în urmă (anii ‘60 și 
jumătate din ‘70), era o sărbătoare 
ca sighișorenii să se plimbe în 
fiecare duminică vara, prin centru. 

Toată suflarea ieșea la plimbare. 
Porneam de la Cinematograful 
,,Lumina” de atunci, pe partea 
dreaptă a șoselei până la poștă, 
Poșta veche, apoi ne întorceam pe 
partea stângă, pe același traseu. 
Absolut toată lumea era frumos 
îmbrăcată. Domnișoarele și 
doamnele în rochiile cele bune, cu 
corsajul strâmt și jupa înfoiată sau 
în rochii drepte până la genunchi (la 
modă și azi), iar domnii în cămăși 
scrobite și pantaloni la dungă. Ne 
salutam unii pe alții la tot pasul. Nu 
existau diferențe de condiție socială, 
totul era o bucurie. În centru erau 
plantați niște salcâmi ornamentali și 
trotuarele erau protejate de lanțuri 
groase. Mai trecea rar și ,,ȚUGUL” 
trenulețul nostru Sighișoara-
Agnita. Când se însera lumea se 
retrăgea la terasă sau la Grădina 
de vară unde se și dansa. Cânta 
formația sighișoreană a fraților 
Lenti (foarte bună). Se mai mergea 
la cinematograful în aer liber, tot la 
Grădina de vară, unde rulau filme 
italienești, franțuzești, rusești. 

Grădina era mare, vizionarea 
plăcută, mai ales că în față se zărea 
Cetatea. Era o pace, o liniște, ce 
nu se poate uita, o revărsare de 
bun-simț, de curtoazie, de amiciție. 
Plăcerea de a ne revedea în fiecare 
duminică, noi sighișorenii, s-a 
stins încet, încet la mijlocul anilor 
‘70 după marile inundații. S-au 
schimbat și timpurile, doar Grădina 
de vară și cinematograful au rezistat 
până în anii ‘90. Ce bine ar fi ca 
într-o bună zi să mai avem parte 
de ele. Asta depinde de noi toți.

Deocamdată, hai să ieșim 

duminica în centru la o plimbare, 
să profităm de această oportunitate, 
să ne bucurăm pur și simplu. Sper 
că vor apărea și micile bistrouri, 
tarabe, terase, iar „centraliștii” 
își vor deschide porțile pentru 
a le găzdui câteva ceasuri.

Să nu uităm că pașii mici 
fac drumul lung, că zâmbetul și 
vorba caldă nu costă și că tot ce 
se întâmplă bun ne aduce ceva și 
mai bun. Să privim cu nostalgie în 
trecut, dar cu speranță în viitor.

Maria Gheorghiu Mosora, 
Liga Pensionarilor Sighișoara

Preotul – slujitorul lui Dumnezeu și al oamenilor

„În ochii mei, nimic 
nu este mai frumos decât 
slujirea. Pe mine mă cinstește 
să fiu slujitorul dragostei 
voastre, căci această slujire, 
dacă o fac bine, mă duce 
în Împărăția Cerurilor”. 

(Sf. Ioan Gură de Aur)
Sfânta Scriptură arată că 

Mântuitorul, dorind ca opera 
sa și roadele ei să fie dezvoltate 
și împropiate istoric de fiecare 
persoană, până la sfârșitul 
veacurilor, și-a ales din mulțime 
doisprezece Apostoli, specificând: 
„Nu voi M-ați ales pe Mine, 
ci Eu v-am ales pe voi” (Ioan 
15,16). Lor le-a promis cheile 
Împărăției Cerurilor, iar apoi, în 
prima zi după Înviere, i-a investit 
cu puterea Duhului Sfânt, prin 
cuvintele: „Precum M-a trimis 
pe Mine Tatăl, așa vă trimit și 
Eu pe voi ... Şi suflând asupra 
lor le-a zis: luați Duh Sfânt, 

cărora veți ierta păcatele, le vor 
fi iertate și cărora le veți ține 
vor fi ținute” (Ioan 20, 21-23).

Apostolii înșiși au hirotonit 
urmași în toate cele trei trepte ale 
preoției sacramentale: pe diaconi, 
pe preoți și pe episcopi. Drepturile 
și obligațiile episcopilor erau 
de a hirotoni preoți și diaconi, 
de a învăța și a sfinți și de a 
conduce întreaga comunitate.

Izvorul preoției sacramentale 
din Biserică este preoția nevăzută 
a lui Iisus Hristos, conform 
Sfântului Apostol Pavel: „Hristos 
este arhiereul nostru cel 
unic și veșnic la Tatăl”, într-o 
continuă stare de jertfă și dăruire 
pentru noi și cu noi Tatălui. 

Preoția este o demnitate și 
o slujire de onoare și de mare 
răspundere pentru că gura 
preotului este trâmbița prin care 
vorbește Dumnezeu; mâinile 
preotului sunt cleștele care se 
ating de focul dumnezeirii; inima 
preotului este izvor și tezaur de 
sfinte cunoștințe, pe care, din 
iubire, trebuie să le răspândească 
acelora pe care-i păstorește. 
Și acest tezaur va deveni izvor 
de învățături, de fapte bune în 
viața celor păstoriți, căci știm că 
profesia preotului este aceea de 
făcător de bine. El este un generos, 
trebuie să fie un generos; el este 
acela care trebuie să arate că 
slujirea preoțească este dăruire, 
este jertfă; el este prieten, este 

frate, el este părinte al tuturor, 
binefăcătorul tuturor. Aș spune un 
cuvânt care să vi se întipărească 
adânc în inimă: „Preotul este 
omul de casă al lui Dumnezeu; 
este slujitorul de zi și de noapte la 
poarta sufletească a credincioșilor. 
El are mari răspunderi, cel 
puțin șapte mari răspunderi:

• mai întâi de toate, 
are răspunderea în fața lui 
Dumnezeu pe care-L slujește;

• în fața ierarhului 
sau a episcopului;

• în fața credincioșilor 
pe care-i păstorește;

• în fața Bisericii pe 
care-o reprezintă;

• în fața societății, ca om de 
referință care trebuie să fie „lumină 
lumii” și „sare pământului”;

• în fața neamului în care 
este o verigă dintr-un lanț, ce 
nu se poate și nici nu trebuie să 
se rupă sau să se ruginească;

• și nu în ultimul rând, preotul 
are răspundere în fața propriei 
sale conștiințe, bineștiind că va da 
seama și va răspunde de mântuirea 
sufletelor credincioșilor care i-au 
fost încredințați spre păstorire.

Un scriitor bisericesc îl descrie 
foarte frumos și sugestiv pe 
preot: „Preotul, când e îmbrăcat 
în Sfintele Veșminte ține locul 
Mântuitorului Iisus Hristos; gătit 
pentru Sfânta Liturghie, el aduce 
lui Dumnezeu, cu smerenie și 
evlavie, rugăciuni pentru sine și 

pentru poporul întreg; îmbrăcat 
în odăjdii el poartă pe piept și pe 
spate semnul crucii Domnului 
Iisus Hristos, ca neîncetat să-
și aducă aminte de sfintele sale 
patimi mântuitoare. Poartă 
crucea pe piept ca să nu uite 
viața Domnului Hristos și să se 
silească să o urmeze; el poartă 
crucea pe spate ca să învețe să 
sufere cu blândețe și răbdare 
pentru Dumnezeu toate răutățile 
pe care i le pricinuiesc cei de 
rea-credință; poartă crucea pe 
spate ca să compătimească și să 
plângă păcatele altora, având 
conștiința trează că este rânduit 
de Dumnezeu să mijlocească 
între El și păcătoși iertarea 
păcatelor și să nu înceteze a aduce 
rugăciuni și jertfe lui Dumnezeu 
până va dobândi har și milă de 
la El pentru turma încredințată 
lui. Preotul, când slujește, aduce 
mărire lui Dumnezeu, veselește 
pe îngeri în cer, zidește biserica 
vie a credincioșilor pentru care 
mijlocește har mântuitor; aduce 
odihnă fericită celor adormiți, iar 
pe sine se face părtaș comunității 
de viață fericită cu toți sfinții.”

Preotul vrea ca toți să se 
mântuiască. El trebuie să-i 
învețe cum s-o facă. De aceea, 
misiunea preoțească este mare 
și frumoasă. O vrednicie mai 
mare și o răsplată mai fericită ca 
aceasta nu se poate închipui! 

Preot Petru Bleahu
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„Primul meu obiectiv este elaborarea  
unui nou PUG al municipiului Sighișoara”

Mă numesc Adina Popescu și sunt 
angajată în cadrul Compartimentului 
Urbanism, disciplină în construcții, 
Patrimoniul UNESCO al 
Municipiului Sighișoara. Am preluat 
responsabilitatea de arhitect-
șef al Sighișoarei în primăvara 
acestui an, iar principalul sau, 
mai bine-zis, primul meu obiectiv 
este elaborarea unui nou Plan 
Urbanistic General al Municipiului 
Sighișoara, pe baza analizei situației 
existente, total disfuncționale. 

Această necesitate, cea de a 
avea un nou PUG nu mai poate fi 
amânată, având în vedere faptul că 
singurul instrument de lucru în acest 
moment pentru autoritățile locale, 
pentru specialiști din domeniul 
urbanismului, locuirii, culturii și 
turismului este Planul Urbanistic 
General al municipiului, realizat 
în  anul 1999, căruia îi expiră 
valabilitatea în decembrie 2018 și 
care este de multă vreme depășit 
de situația actuală. Deși elaborarea 
Planul Urbanistic General este o 
urgență, încerc să creez o strategie 
de dezvoltare urbană, înainte ca 
Municipiul Sighișoara să încredințeze 
acest proiect important unui terț, 
firește cu respectarea procedurilor 
legale de achiziție publică.

Știu că sunt multe urgențe, 
cum ar fi lipsa rețelelor edilitare în 
unele zone, accese defectuoase în 

cartiere, străzi neasfaltate etc., dar 
lucrurile nu trebuie făcute în grabă, 
fără o strategie, avem nevoie de un 
instrument bun de lucru, mă refer 
la noul plan urbanistic general. 

Referitor la centrul istoric,  
trebuie ținut cont de faptul că situl 
UNESCO este parte a orașului, 
este o cetate locuită, acest aspect 
face parte din specificitatea lui și 
există pericolul ca acesta să devină 
exclusiv destinat turiștilor și să 
piardă calitatea de cetate locuită; 
astfel, nici turistul nu va mai 
putea experimenta viața orașului. 
Problema autorităților este aceea 
de a face posibilă viața locuitorilor 
în interiorul cetății și de a proteja și 
patrimoniul în același timp; trebuie 
găsită o balanță între nevoile sociale, 

turistice, culturale, urbanistice etc.
După părerea mea, ar fi necesară 

elaborarea unui studiu sociologic și 
psihologic al locuitorilor orașului, ca 
studiu de fundamentare în realizarea 
viitorului PUG, pe baza căruia 
se vor trage concluzii privitoare 
la posibilitățile de implicare a 
populației și conștientizare a valorilor 
pe care le deține. Trebuie găsite 
soluții pentru ajutarea populației de 
a dobândi o conștiință comunitară.

Consider necesară introducerea 
culturii în programul de dezvoltare 
al orașului. Cultura este cheia 
dezvoltării. În acest sens am 
discutat și cu domnul primar 
despre înființarea unui centru 
cultural, care să inițieze evenimente 
culturale și artistice de calitate, la 

nivelul celor din țările occidentale.  
Lipsa educației, culturii 

și cunoașterii poate duce la 
distrugerea patrimoniului. Cu 
alte cuvinte, investiția în cultură 
ar trebui să primeze într-un oraș 
care are un patrimoniu atât de 
valoros cum este Sighișoara.

Se pot crea unul sau mai 
multe evenimente culturale unice 
internaționale (având în vedere 
unicitatea sitului UNESCO – de 
exemplu un târg internațional de 
artă contemporană sau muzică, 
dans contemporan, poezie etc.)

De asemenea, este necesară 
revitalizarea cetății prin introducerea 
de servicii și comerț în cetate 
(mici magazine alimentare, 
fructe etc. altele decât cele 
destinate exclusiv turismului).

Fiind arhitect, cred că este 
totuși important, în afara păstrării 
patrimoniului, să intervenim și 
cu o arhitectură contemporană de 
calitate. Există obiecte de arhitectură 
care și-au consumat nevoia și 
singurul mod în care ele pot renaște 
este de a fi puse în valoare, cu 
talent, de obiecte moderne, care nu 
trebuie să imite stilurile vechi, nu 
trebuie să fie mimetice, ci trebuie 
să fie semne ale timpului nostru. 

 
Adina Popescu, arhitect-șef 
al municipiului Sighișoara

Sighișoara în mediul on-line

Sighișoara este fascinantă chiar și pentru  
persoanele care nu s-au născut în zonă

Adeseori, știri sau informații 
pozitive despre municipiul nostru 
apar nu doar în mass-media locale, 
ci și în cele județene sau naționale.

Revenire în orașul străbunilor

De exemplu, la sfârșitul lunii 
iulie 2017, pe site-ul de știri național 
hotnews.ro a apărut un articol cu 
titlul: „De ce s-a întors la Sighișoara 
o săsoaică născută în Germania”. 
Andrea Rost: „Nu am venit cu 

ideea să rămân toată viața, dar 
sunt încă aici”. Articolul pune în 
evidență fascinația Sighișoarei 
chiar și față de persoanele care 
nu s-au născut în zonă. 

De fapt, Andrea este unul dintre 
copiii sașilor plecați din Transilvania. 
Ea s-a născut în Germania, 
dar, venind des în România, s-a 
îndrăgostit de Sighișoara și s-a 
stabilit aici, împreună cu părinții. 
Acum, Andreea este ghid turistic și 
prezintă turiștilor frumoasele biserici 

și sate săsești din Transilvania. 
Ea a precizat că în Sighișoara mai 
sunt „aproximativ 500 de sași, 
care sunt membri la biserică, 
dar sunt și familii mixte”. În afara 
familiei ei, Andrea mai cunoaște 
încă vreo trei sași care s-au întors 
în Sighișoara din Germania.

Pentru a afla 
mai multe detalii 
despre Andrea Rost și 
revenirea ei în orașul 
străbunilor ei, scanați:

Mădălina Florea, premiată  
la Jocurile Francofoniei

În aceeași dată cu materialul 
de pe hotnews.ro, apărea o știre 
despre performanța sportivă a 
unei sighișorence pe site-ul Radio 
România Tîrgu Mureș, cu titlul 
„Sighișoreanca Mădălina Florea, 
bronz la Jocurile Francofoniei”. 
În articol se preciza că România 
a cucerit, anul acesta, șapte noi 
medalii la Jocurile Francofoniei de 

la Abidjan, din Coasta de Fildeș. 
Printre performerii delegației 
tricolore s-a numărat și Mădălina 
Florea, de la Clubul Atletic 
Municipal Sighișoara, care a obținut 
medalia de bronz la proba de 10.000 
de metri. Sportiva, antrenată de 
profesorul Ioan Avram, a terminat 
cursa cu timpul de 35 de minute, 
38 de secunde și 37 de sutimi. 
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Târgurile de 
suine, interzise 

Municipiul Sighișoara informează că, 
începând cu data de 04.08.2017, organizarea 
de târguri pentru vânzarea/ cumpărarea de 
porcine și a oricăror aglomerări de animale 
din specia suine este INTERZISĂ.

Măsura a fost dispusă ca urmare a confirmării 
la nivelul unor gospodării din municipiul Satu 
Mare a două focare de pestă porcină africană 
la porcii domestici, în scopul prevenirii 
apariției acestei maladii și în județul Mureș.

Campanie de informare  
privind vaccinarea

Ministerul Sănătății derulează, prin Direcțiile 
de Sănătate Publice, o campanie de informare 
privind importanța vaccinării. Vaccinarea este 
cel mai important act de prevenție în apariția 
principalelor boli infecțioase foarte contagioase 
printre care  rujeola, oreionul, rubeola și, prin 
urmare, recomandăm tuturor părinților să se 
implice în efectuarea vaccinării propriilor copii. 
Ministerul Sănătății a achiziționat și distribuit 
medicilor de familie vaccinul antirujeolic (ROR), în 
vederea vaccinării tuturor copiilor, pentru a asigura 
păstrarea stării de sănătate a acestora și a întregii 
comunități. Părinții ai căror copii nu au fost vaccinați 
sunt rugați să se adreseze medicului de familie în 
vederea administrării vaccinului, iar în cazul în 
care nu au medic de familie, să sesizeze mediatorul 
sanitar din cadrul municipiului Sighișoara 
pentru a fi sprijiniți în scopul administrării 
vaccinului de către un medic de familie.

Activitatea Serviciului Public  
Poliția Locală Sighișoara,
în semestrul I al anului 2017

Serviciul Public Poliția 
Locală Sighișoara exercită 
activități privind apărarea 
drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanei, a 
proprietății private și publice, 
a prevenirii și descoperirii 
infracțiunilor, în următoarele 
domenii: ordinea și liniștea 
publică, precum și paza 
bunurilor; circulația pe 
drumurile publice; disciplina 
în construcții și afișajul 
stradal; protecția mediului; 
activitatea comercială; 
evidența persoanelor; alte 
domenii stabilite prin lege. 

În semestrul I al anului 
2017 activitatea desfășurată 
de Serviciul Public Poliția 
Locală Sighișoara a avut 
drept scop menținerea unui 
climat de ordine și liniște 
publică în locurile și zonele 
date în competență. Pe lângă 
activitatea de asigurare a 
ordinii și liniștii publice 
în municipiul Sighișoara, 
Serviciul Public Poliția 
Locală și-a organizat 
activitatea  urmărind: 
combaterea comerțului 
stradal ilicit;  eradicarea 
vagabondajului și cerșetoriei; 
asigurarea unui climat de 
siguranță în instituțiile de 
învățământ și în imediata 
lor vecinătate;  participarea 
la măsuri de ordine cu 
ocazia manifestărilor 
cultural artistice și sportive; 
activități în colaborare 
cu alte instituții ce au ca 
scop asigurarea ordinii 
și liniștii publice pe raza 
municipiului Sighișoara;  
activități de colaborare cu 
alte instituții sau servicii 
publice de interes local.  

Concret 

În semestrul I s-au 
desfășurat următoarele 
activități: 97 de acțiuni de 
monitorizare a accesului la 
intrarea și ieșirea elevilor de la 
cursuri, la liceele și gimnaziile 
de pe raza municipiului 
Sighișoara; 6 acțiuni comune 
cu Poliția Municipiului 
Sighișoara pentru combaterea 
faptelor antisociale stradale; 
s-a asigurat un număr de 52 de 
acțiuni de pază și transportul 
de valori de la casieriile 
municipiului Sighișoara la 
Trezoreria Sighișoara; s-a 
asigurat paza permanentă 
pe timpul programului de 
lucru la Casieria municipiului 
Sighișoara din P-ța Hermann 
Oberth;   au fost înregistrate 
și soluționate un număr de 
437 de sesizări telefonice 
ale cetățenilor (principalele 
fapte reclamate s-au referit 
la tulburarea ordinii publice, 
prezența cerșetorilor în diferite 
zone ale orașului, opriri și 
parcări neregulamentare 
etc.); s-a asigurat un număr 
de 27 de acțiuni de însoțire 
și protecție a personalului 
din aparatul de specialitate 
al primarului;  au fost 
soluționate un număr de 56 de 
petiții ale cetățenilor; au fost 
predate Poliției municipiului 
Sighișoara un număr de 3 
persoane care erau suspecte 
de săvârșirea unor infracțiuni 
pe raza municipiului nostru; 
a fost identificat autorul 
unei infracțiuni de tâlhărie 
asupra unor cetățeni străini; 
s-au asigurat măsuri de 
ordine publică, împreună cu 
celelalte forțe componente ale 

sistemului integrat de ordine 
publică, la manifestările 
cultural artistice, sportive, 
religioase, acțiuni de 
protest etc., desfășurate 
pe raza de competență. 

Sancțiuni 
contravenționale

În această perioadă au fost 
aplicate un număr de 1.365 
de sancțiuni contravenționale 
în valoare totală de 216.860 
de lei, din care: pentru 
tulburarea ordinii publice, 
cerșetorie, colectat resturi 
din containerele de gunoi de 
la asociațiile de proprietari 
au fost sancționate un număr 
de 63 persoane; pentru 
nerespectarea prevederilor 
la parcările de reședință 
și a parcărilor publice, au 
fost sancționați un număr 
de 120 de conducători auto; 
pentru oprirea, staționarea și 
parcarea autovehiculelor, fără 
a respecta legislația în vigoare 
au fost sancționați un număr 
de 840 de conducători auto; 
pentru aruncarea gunoaielor 
în alte locuri decât cele special 
amenajate, au fost sancționate 
un număr de 72 de persoane; 
pentru lipsa autorizației de 
funcționare sau pentru lipsa 
vizei pe anul în curs, au fost 
sancționate un număr de 22 de 
persoane fizice sau juridice; au 
mai fost sancționate un număr 
de 239 de persoane fizice sau 
juridice pentru refuzul de a se 
prezenta la sediul Serviciului 
Public Poliția Locală pentru 
soluționarea diferitelor 
situații apărute; pentru alte 
contravenții au fost sancționate 
un număr de 9 persoane.

Un nou traseu de microbuz
Începând cu data de 

7 august 2017, S.C. ATT 
S.A. a introdus, în scop 
experimental, un traseu 
de microbuz pe ruta 
Str. Anton Pann – Piața 
Cetății – Piața Sigma; 
microbuzul va circula de 
luni până sâmbătă, între 
orele 06.50 și 16.00.

Pe traseul str. Anton 
Pann – Piața Cetății, 
între orele 06.50 și 

08.00, microbuzul va 
circula din 10 în 10 
minute, iar pe ruta 
Piața Cetății – Piața 
Sigma, în intervalul 
orar 08.00 - 16.00, la 
fiecare 30 de minute.

Din stația Piața 
Sigma, plecările se fac 
începând cu ora 08.15, 
la fiecare 30 de minute.

Prețul unei 
călătorii: 1,5 lei.

Telefonul cetățeanului – 
0265.779.779, la dispoziția 
sighișorenilor!

În cursul anului 2017  la „Telefonul 
Cetățeanului”  -  0265.779.779 - au fost 
preluate un număr de  90 de sesizări:

Sesizări privind iluminatul public de 
pe raza municipiului Sighișoara, inclusiv 
cartierul Hetiur : 56 sesizări

Sesizări privind starea drumurilor de pe 
raza municipiului Sighișoara: 7 sesizări

Sesizări privind depozitarea 
necorespunzătoare sau neridicarea deșeurilor 
de pe domeniul public: 5 sesizări

Sesizări privind neprimirea 
răspunsurilor la sesizări: 5 sesizări

Solicitare diverse informații: 17 sesizări.
Municipiul Sighișoara mulțumește 

cetățenilor care au dat dovadă de spirit 
civic și reamintește faptul că linia telefonică 
0265.779.779 – TELEFONUL CETĂȚEANULUI, 
le stă în continuare la dispoziție.

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
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Proiect european de aproape 
3 milioane de euro

În numărul trecut al ziarului 
Timpul Sighișoarei, pe prima 
pagină a existat o trimitere 
referitoare la Proiectul european în 
valoare de aproximativ 3 milioane 
de euro câștigat de municipiul 
Sighișoara; dintr-o eroare acest 
articol nu a mai fost publicat, drept 
pentru care redăm în continuare 
detaliile legate de acest proiect de 
anvergură câștigat de municipiu. 

Creșterea calității vieții romilor

Primăria Sighișoara a câștigat un 
proiect european cu un buget total de 
aproape 3 milioane de euro, prin care 
se va încerca creșterea calității vieții 
romilor din Sighișoara, creșterea 
nivelului de educație a acestora, 
reducerea șomajului, un acces 
îmbunătățit la serviciile medicale.

Astfel, 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 aparținând minorității 
rome din municipiul Sighișoara.

Acțiuni concrete

În perioada de implementare a 
proiectului se va reabilita un bloc 
cu 75 de locuințe, cu populație 
majoritară de etnie romă. Acest 
bloc este într-o stare avansată 
de degradare și este situat pe 
strada Dumbravei, nr. 2.

În plus, 100 de familii vor 
beneficia de asistență juridică 
pentru reglementări de acte: 
de identitate, de proprietate, 
de stare civilă, de obținere a 
drepturilor de asistență socială.

De asemenea, se va lucra cu un 
grup de aproximativ 300 de persoane 
pentru care se vor aloca acțiuni de 
dezvoltare a deprinderilor privind 
accesarea de locuri de muncă, 
informare, consiliere, mediere. 

181 de persoane vor fi consiliate 
spre o calificare profesională, iar 
30 vor fi îndrumate spre realizarea 
de planuri de afaceri (cinci dintre 
aceste planuri vor fi finanțate pentru 
a se materializa). Astfel, se speră 
ca aproximativ 91 de persoane 
să-și găsească un loc de muncă.

Proiectul vizează și educația 
romilor. Astfel, Școala Gimnazială 
„Miron Neagu” se va implica în 
acțiuni privind educația copiilor, în 
sistem „Şcoală după școală” pentru 
57 de copii preșcolari și 102 copii din 
ciclul primar, din comunitățile vizate. 

Fundația Veritas Sighișoara va 
organiza activități tip centru de 
zi pentru un număr de 110 copii 
preșcolari, școlari și adolescenți, 
care includ și servirea mesei la 
cantina socială a Fundației.

Nu în ultimul rând, se va realiza 
și o campanie antidiscriminare 
pentru persoanele din municipiul 
Sighișoara, aflate în risc de 
sărăcie și excluziune socială 
din comunitățile marginalizate 
în care există populație 
aparținând minorității rome.

Partenerii și bugetul

Proiectul intitulat 
„MAINSTREAM SIGHIŞOARA 
- investiție europeană pentru 
incluziunea socială, propus 
de către Fundația „Centrul de 
Resurse pentru Comunitățile de 

Romi” (Partener Lider al proiectului), 
municipiul Sighișoara (partener 
2), Fundația „Veritas Sighișoara” 
(partener 3) și Școala Gimnazială 
„Miron Neagu” din municipiul 
Sighișoara (partener 4) a fost depus 
spre finanțare în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman 2014-
2020, Axa prioritară 4 Incluziunea 
socială și combaterea sărăciei, 
Obiectiv tematic 9: Promovarea 
incluziunii sociale, combaterea 
sărăciei și a oricărei discriminări.

Bugetul total al proiectului  este 
de 12,671,138.37 de lei, iar perioada 
de implementare este de 3 ani.

Implementarea proiectului va 
începe imediat după semnarea 
contractului de finanțare.  
Contribuția municipiul Sighișoara 
este de 2% din bugetul alocat. 
Mai exact, printr-o hotărâre 
de Consiliu Local s-a aprobat 
pentru acest proiect suma de 
aproape 43.000 de lei.

Raportul de specialitate al 
Biroului Achiziții, Accesare Fonduri 
Europene, Management Proiecte 
la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea participării municipiului 
Sighișoara la proiectul „Mainstream 
Sighișoara” precizează că „a apărut 
soluția realizării unui proiect 
care vizează incluziunea socială 
și reducerea sărăciei într-o zonă 
a municipiului Sighișoara, locuită 
preponderent de cetățeni de etnie 
romă. […] Proiectul se va desfășura 

în municipiul Sighișoara, în 8 
zone urbane marginalizate, din 
care fac parte străzile Parângului, 
Viilor, Ştefan cel Mare, Izvorului, 
Zugravilor, Livezilor, Caraiman, 
Dumbravei, Plopilor și cartierul 
Rora. În zonele de intervenție 
s-a constatat că locuiesc un 
număr de 1.942 de persoane, 
dintre care 1.353 de romi”.

ROMACT

În data de 11 iulie a.c., s-a 
desfășurat Întâlnirea națională a 
Programului ROMACT, proiect 
implementat de Consiliul Europei 
și finanțat de Comisia Europeană, 
la care a participat și primarul 
municipiului Sighișoara, Ovidiu-
Dumitru Mălăncrăvean. 

La conferința organizată de 
Comisia Europeană și Consiliul 
Europei la București, având ca 
temă „Provocări și oportunități 
pentru incluziunea socială 
a romilor la nivel local”, au 
participat reprezentanți ai 
municipalităților, membri ai 
grupului de acțiune comunitară, 
oficiali guvernamentali români 
– reprezentanți ai Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene, 
Ministerului Muncii, Ministerului 
Educației, Agenției Naționale pentru 
Romi, reprezentanți ai instituțiilor 
europene – Comisia Europeană, 
Parlamentul European, Consiliul 
Europei, experți și cercetători 
implicați în proiectul ROMACT.

Întâlnirea națională a 
Programului ROMACT a stabilit 
cadrul pentru schimbul de 
bune practici de incluziune a 
romilor la nivel local, măsurile 
de politică publică în abordarea 
problemelor comunității rome, 
iar un accent special s-a pus 
pe accesul autorităților locale 
la mecanismele de finanțare și 
punerea în aplicare a planurilor 
de acțiune locale dezvoltate.

Spune NU cerșetoriei!
Prin Ordinul Prefectului 

județului Mureș nr. 191/12.05.2017 
a fost constituit Grupul de lucru 
pentru diminuarea fenomenului 
cerșetoriei din zona municipiului 
Sighișoara și a localităților 
limitrofe format din reprezentanți 
ai Instituției Prefectului-Județul 
Mureș, Gruparea Mobilă de 
Jandarmi „Regele Ferdinand 
I”, Inspectoratul de Poliție 
Județean Mureș, Agenția Națională 

împotriva Traficului de Persoane, 
Inspectoratul de Jandarmi Mureș, 
DGASPC Mureș, CAS Mureș, 
Inspectoratul Școlar Județean 
Mureș, primăriile comunelor 
învecinate și școli gimnaziale.

Scopul constituirii grupului de 
lucru este acela de a asigura cadrul 
de cooperare între instituțiile 
implicate prin punerea la dispoziție 
a serviciilor, a cooperării și 
informării reciproce cu privire la 

activitățile pe care le întreprind în 
vederea prevenirii și diminuării 
fenomenului cerșetoriei.

În perioada iunie - septembrie 
2017, municipiul Sighișoara 
derulează Campania „Spune NU 

cerșetoriei!” în cadrul căreia 
sunt distribuite cetățenilor și 
turiștilor materiale informative 
conținând mesaje  care să 
contribuie la diminuarea 
fenomenului cerșetoriei.


