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Din istoria oraşului Miercurea-Ciuc.
Aspecte privind activitatea urbanistică (1948-1965)
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Abstract
The town of Miercurea-Ciuc for the first time documentary certified in 1558, respected the same
tendency of intense industrialization and urbanization as it was enforced at the national level by the policy of
Communist Party, fact mirrored by the further territorial and urban evolution.
The territorial extension of the town was one of the first stages in the process of adopting the town to
the economical, political and social requirements of the communist regime. The consequences of this
extension can be seen in its subsequent evolution.
Between 1948 and 1965 the town proceeded through a period of transition to a period of
fundamental changes (1965-1989), when both the architectural and population structure had known a
profound transformation.

anume: fie prin construirea unor noi oraşe, în
general prin trecerea unor localităţi rurale în
rândul celor urbane, fie prin dezvoltarea şi
restructurarea celor existente.
Extinderea teritoriului oraşului Miercurea-Ciuc menţionat prima dată documentar în
anul 1558, a început încă din secolul al XIXlea, când s-a unit cu localitatea Martonfalva
(1891). Lipsa posibilităţilor de dezvoltare a
oraşului era evidentă, acesta neavând un
teritoriu suficient pentru o evoluţie economică
şi socială pozitivă (vezi anexa 1).
Extinderea teritorială a oraşului a continuat la începutul sec. al XX-lea prin unirea
comunei Jigodin, alipire hotărâtă în şedinţa
Comisiei Interimare a judeţului Ciuc din 30
noiembrie 1931. Consiliul comunal din Jigodin
şi Comisia Interimară a oraşului MiercureaCiuc au aprobat „unirea acestor două localităţi
într-o singură unitate administrativă, care va
avea caracterul de comună urbană de reşedinţă cu denumirea de Miercurea-Ciuc. Unirea se
face cu data de 1 ianuarie 1932 – pe care zi,
comuna Jigodin se încorporează oraşului
Miercurea-Ciuc, pierzându-şi complet caracterul de unitate administrativă […] tot teritoriul
comunei Jigodin ataşându-se la teritoriul
oraşului Miercurea-Ciuc. Locuitorii comunei
Jigodin vor deveni de drept locuitori şi membri
ai oraşului Miercurea-Ciuc […] averea mobiliară şi imobiliară care a fost în proprietatea
comunei Jigodin se va preda oraşului
Miercurea-Ciuc”1.
După al doilea război mondial, oraşul a
urmat etapele dezvoltării impuse la nivel na-

După al doilea război mondial, România
a intrat în sfera de influenţă sovietică şi a fost
supusă treptat procesului de sovietizare, prin
impunerea modelului stalinist de organizare şi
conducere a societăţii. Unele dintre elementele definitorii ale acestui proces au fost
naţionalizarea şi colectivizarea, acestea făcând
din stat singurul deţinător de resurse, resurse
ce urmau a fi folosite pentru dezvoltarea
industrială. Cea mai importantă consecinţă a
acestei industrializări a fost un rapid progres
al urbanizării.
În general, oraşele exprimă caracterul
epocii în care s-au creat şi dezvoltat, iar în
aspectul lor este oglindită importanţa lor
economică, politică, precum şi mentalitatea
timpului respectiv.
Oraşul Miercurea-Ciuc a fost subiect de
cercetare pentru numeroşi istorici, dar aceştia
au vizat în principal perioada de până la
sfârşitul celui de al doilea război mondial,
problematica perioadei comuniste nefiind
aprofundată în lucrări speciale sau în articole
de specialitate.
Prin cercetarea unor documente inedite
referitoare la această temă ne-am propus
analiza etapelor extinderii teritoriale a localităţii, precum şi realizarea unor lucrări de folos
public în perioada 1948-1965, care au marcat
dezvoltarea ulterioară a oraşului.
Extinderea teritorială
În timpul regimului comunist, creşterea
forţată a gradului de urbanizare, a numărului
de oraşe, s-a realizat în general pe două căi şi
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1480 locuitori şi Ciuboteni 338 locuitori. De
asemeni, se menţionează în documente că
„oraşul Miercurea-Ciuc dispune de un hotar de
numai 53 de jugăre, deci fără hotar posibilitatea de construcţie este imposibilă. Faţă de
acesta, Topliţa-Ciuc dispune de un hotar de
12.000 jug., Şumuleu 5.000 jug. şi Cioboteni
2.000 jug.”5. În urma alipirii acestor comune,
se măreşte hotarul oraşului cu un teritoriu
important, care va crea posibilitatea construcţiilor şi întinderii oraşului. Se argumentează,
de asemenea, că în anul 1913, Ministerul
Afacerilor Interne al statului ungar a dat ordin
de alipire a comunelor Jigodin şi Topliţa-Ciuc
la oraşul Miercurea-Ciuc, dar din cauza
războiului mondial nu s-a putut executa.
Din documente reiese poziţia cu totul
contrară a comunei Topliţa-Ciuc, în „chestiunea alipirii, care se zvoneşte de 40 de ani”,
dar după prezentarea scopului şi avantajelor
acestei acţiuni, adunarea a acceptat. Populaţia
comunelor Şumuleu şi Cioboteni s-a manifestat total contrar privind alipirea la oraşul
Miercurea-Ciuc6.
În cele din urmă, Comisia Interimară a
deliberat în unanimitate de voturi, Decizia nr.
11 prin care se stabilea alipirea comunelor
Topliţa-Ciuc, Şumuleu şi Cioboteni la oraşul
Miercurea-Ciuc, cu scopul dezvoltării pe baze
economice viabile, astfel ele încetează a se
administra pe mai departe ca unităţi separate7.
Prin Legea nr. 5 din 1950 pentru
raionarea administrativ-economică a Republicii
Populare Române, cele trei comune erau
încorporate oraşului Miercurea-Ciuc8, iar Decretul nr. 12 din 1956, cu privire la modificarea Legii nr. 5/1950, prevede continuarea
extinderii oraşului, fiind înglobate cătunele
Harghita-Băi, Csiba şi Cormoş9.
În anul 1960, avându-se în vedere, realizarea proiectelor de sistematizare a oraşului,
delimitarea zonelor pentru construcţii precum
şi stabilirea amplasării zonelor industriale s-a
hotărât constituirea unei comisii a Sfatului
Popular al oraşului Miercurea-Ciuc în vederea
perimetrării oraşului. În procesul-verbal de
perimetrare a fost descris conturul oraşului,
precum şi al localităţilor, respectiv zonelor cu
caracter rural afiliate oraşului. Acestea erau:
Cioboteni, Şumuleu, Topliţa-Ciuc, Jigodin şi
cătunele: Csiba, Ligat şi Harghita-Băi10.
Prin Legea 3/1960 pentru îmbunătăţirea
împărţirii administrative a teritoriului R.P.R., în

ţional de politica partidului comunist, pe linia
industrializării şi urbanizării, fapt reflectat şi în
evoluţia lui teritorială şi urbană.
Astfel, în anul 1948, prin Ordinul circular
al Ministerului Afacerilor Interne nr. 110156
transmis prin Prefectura jud. Ciuc se prevedea
rearondarea unităţilor administrative locale, pe
baze economice viabile, ca o etapă pregătitoare a punerii în aplicare a viitoarei reforme
administrative. Acest ordin dădea posibilitatea
ca localităţile vecine, comunele Topliţa-Ciuc,
Şumuleu şi Cioboteni, să se contopească cu
oraşul Miercurea-Ciuc. Pentru aceasta, primăria oraşului trebuia să înainteze un memoriu
Ministerului Afacerilor Interne.
În acest scop s-a format o Comisie Interimară care argumenta în memoriul respectiv:
„Miercurea-Ciuc este oraş reşedinţă a judeţului
Ciuc, cu 6000 de locuitori, dintre care 35%
sunt funcţionari publici (de unde rezultă lipsa
posibilităţilor economice). Oraşul nedispunând
de hotar suficient a fost nevoit să se desfăşoare cu clădiri în comuna vecină TopliţaCiuc, aşa-numitul cătun Joiţa. Ca urmare, cota
comunală dobândită din impozitele de stat
după imobilele aparţinătoare oraşului Miercurea-Ciuc sunt date comunei Topliţa-Ciuc de
către administraţia financiară. Este nevoie ca
un oraş de reşedinţă să se asigure din punct
de vedere al întinderii, după împrejurările
date. Reforma legii administrative are ca scop
din punct de vedere geografic, economic şi al
construcţiilor, de a concentra după posibilitate, mai multe unităţi administrative într-un
bloc”2.
În Decizia nr. 10 a Comisiei Interimare
s-a hotărât: „Comuna Topliţa-Ciuc să fie încetată a se administra pe mai departe ca o
unitate administrativă de sine-stătătoare şi a
se alipi de oraşul Miercurea-Ciuc, de a se completa oraşul din punct de vedere geografic şi
administrativ. Totodată comunele Şumuleu şi
Cioboteni, ca suburbane, de a se alipi, de
asemenea, oraşului Miercurea-Ciuc”3.
Această decizie a Comisiei Interimare a
fost transmisă comisiilor interimare ale celor
trei comune, în cadrul unei Adunări Generale
în care au fost prezentate avantajele alipirii:
„oraşul Miercurea-Ciuc nu are posibilitatea
materială de a duce o dezvoltare pe drumul
democraţiei”4, prin alipire se dorea ridicarea
nivelului scăzut al populaţiei la 10 mii de locuitori, în condiţiile în care Topliţa-Ciuc dispunea
de o populaţie de 2027 locuitori, Şumuleu
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oraşul Miercurea-Ciuc erau cuprinse localităţile: Csiba, Ciuboteni, Cormoş, Harghita-Băi,
Jigodin-Băi, Şumuleu şi Topliţa Ciuc11.
Extinderea teritorială a oraşului (vezi
anexa 2) a fost una dintre primele etape pe
linia adaptării oraşului Miercurea-Ciuc la cerinţele politice, sociale şi economice ale regimului
comunist, iar consecinţele acestei extinderi
teritoriale sunt vizibile în evoluţia ulterioară.

acesta avea o suprafaţă de peste 1 ha (teren
identificat în spatele Comitetului sportiv al
judeţului şi str. 30 Decembrie) şi trebuia
expropriat, dar proprietarii nu au fost de acord
să-l cedeze nici în schimb şi nici cu preţul
oferit. Ca urmare, s-a decis prin unanimitate
de voturi exproprierea imobilelor pentru utilitate publică în vederea construirii terenului
pentru hochei pe gheaţă şi achitarea contravalorii imobilelor propuse pentru expropiere14.
Una dintre lucrările de construcţie
importante realizate în perioada supusă cercetării este clădirea Casei de cultură. În memoriul înaintat de Secţia Gospodărie Locală,
privind realizarea acestui proiect, se menţionează faptul că oraşul Miercurea-Ciuc nu
dispune de un local modern şi mare, care să
poată centraliza biblioteca, teatrul, clubul, şi
se simte necesitatea absolută a construcţiei
propuse15.
În anul 1956 a fost realizată documentaţia proiectului privind organizarea lucrărilor
de construire a Casei de cultură raională,
Miercurea-Ciuc. Terenul pe care s-a realizat
clădirea se afla la intersecţia străzilor I.V.
Stalin şi V.I. Lenin, în apropierea parcului
oraşului. Pentru primul an (1956) a fost
programată executarea fundaţiilor, în anul
1957 trebuia realizată construcţia în roşu a
clădirii, precum şi a părţilor aferente din
instalaţii, lucrările urmând să fie încheiate în
anul 1958 cu lucrările de pardoseli, tencuieli şi
finisaj16.
Construcţia Casei de cultură a fost proiectată cu o suprafaţă de 159, 2 mp. Partea
centrală a clădirii destinate sălii de spectacol
era proiectată cu un singur nivel pe întreaga
înălţime a construcţiei, iar cea laterală cuprindea parterul şi etajul cu cabine şi anexe17.
Proiectul iniţial a suferit modificări datorită
naturii terenului, care cerea o mai mare rigiditate a construcţiei, cât şi din cauza varietăţii
deschiderilor, a tipurilor de piese care făcea
dificilă executarea construcţiei conform proiectului. De asemeni, a fost modificată şi faţada,
elementele de ornamentaţie, spre a se asigura
o îmbinare cât mai armonioasă a elementelor
clasice de arhitectură, cu motive de inspiraţie
locală.
În anul 1961, Casei de cultură i se mai
adaugă o sală de şedinţe la parter, iar la etaj
săli de club, un proiect în valoare de 314 mii
lei18.

Lucrări şi construcţii edilitare
Din punct de vedere al construcţiilor
edilitare, perioada 1948-1965 a fost una cu o
evoluţie mai lentă în comparaţie cu alte oraşe
din ţară. Însă, aşa cum reiese din documente,
au fost realizate câteva lucrări de interes
public.
Astfel, în cătunul Jigodin, care, deşi s-a
contopit cu oraşul, avea viaţă culturală separată, a fost realizat proiectul pentru dărâmarea completă a fostei clădiri a primăriei din
centrul cătunului şi construcţia unui cămin
cultural prevăzut cu o sală destinată activităţilor culturale, garderobă, terasă, sală de
aşteptare, bibliotecă şi dependinţe12. În
acelaşi an, 1949, a fost prezentat proiectul
pentru construcţia băii de la Jigodin. La
marginea sudică a oraşului, la o depărtare de
600 m, se află Băile-Jigodin, staţiune balneoclimaterică. În memoriu justificativ al proiectului este descrisă staţiunea ca fiind „întotdeauna vizitată, iar pe acest teritoriu se află
izvoare de apă minerală, cu care se alimentează bazinul de înot şi baia caldă. În proiect s-a
prevăzut refacerea bazinului Szentver, care
avea zidurile stricate din lemn cioplit, aşezat
pe piloţi, din cauza subsolului alunecos. Lângă
bazin urma să fie construită plaja din scândură
şi nisip. De asemeni, se avea în vedere
introducerea curentului electric, în acest scop
înfiinţându-se un transformator. La baia caldă
s-a prevăzut schimbarea vanelor din lemn cu
cele din fontă emailată, achiziţionarea unei
pompe de mână pentru alimentarea cu apă şi
amenajarea a trei camere. Pentru întreaga
lucrare suma iniţială a fost stabilită la 1 milion
de lei, din care s-a prevăzut o economie de
10% 13.
De asemeni, în şedinţa ordinară a
Comitetului Provizoriu al oraşului MiercureaCiuc din 15 septembrie 1950, a fost acordat
avizul pentru exproprierea terenurilor necesare în vederea realizării unui teren pentru
hochei pe gheaţă. Terenul necesar pentru
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În corespondenţa Sfatului Popular al oraşului
cu revista „Urzica”, revista bilunară de satiră şi
umor, se specifică: „trotuarele din centrul oraşului nu au fost reparate din anul 1941 şi sunt
deteriorate, Sfatul Popular a preluat repararea
generală a trotuarelor în 1960”. Un corespondent din Regiunea Autonomă Maghiară al
aceleiaşi reviste descrie în termeni asemănători centrul oraşului: „trotuarele din centrul
oraşului Miercurea-Ciuc sunt complet deteriorate, pline de gropi. Din cauză că nici lumina
nu arde întotdeauna, circulaţia pietonilor pe
aceste străzi este destul de anevoioasă”24.
Ritmul de realizare a lucrărilor privind
canalizarea oraşului, precum şi construirea
trotuarelor şi a străzilor a fost încetinit din
cauza temperaturilor scăzute din zonă, deoarece în trimestrul al IV-lea al anului asemenea
lucrări nu se pot realiza.
Un alt aspect urbanistic urmărit în
această perioadă este cel al extinderii spaţiilor verzi. Sfatul Popular al Regiunii Mureş
Autonomă Maghiară printr-o adresă către
Comitetul Executiv al Sfatului Popular orăşenesc Miercurea-Ciuc a transmis instrucţiunile
privind problema întreţinerii şi extinderii
parcurilor şi zonelor verzi pentru înfrumuseţarea oraşului şi staţiunilor. În urma solicitării au
fost înaintate la Târgu-Mureş schiţa parcurilor
existente în oraş. Conform acesteia, suprafaţa
totală a parcurilor din oraş la data de 31
decembrie 1962 era de 65 mii mp., 14 mii mp.
de spaţii verzi au fost creaţi în perioada 1960196225, ceea ce indică o suprafaţă destul de
extinsă şi preocupare pentru acest aspect.
Perioada 1948-1965, din punct de
vedere al activităţii urbanistice, a fost pentru
Miercurea-Ciuc una de tranziţie spre o
perioadă cu schimbări radicale, 1965-1989,
când aspectul, structura arhitecturală, cea a
populaţiei oraşului s-au modificat substanţial.
Transformările suferite în prima parte a
regimului comunist de oraşul Miercurea-Ciuc
au fost ponderate comparativ cu alte oraşe
din ţară, precum Galaţi, Bacău, Tulcea sau
Roman26, ale căror centre istorice au suferit
degradări sau au fost distruse şi reconstruite
integral, începând cu mijlocul anilor ’50.

Lucrările pentru construirea acestei Case raionale de cultură s-au ridicat la valoarea
de 5 milioane de lei19.
În planurile de investiţii din aproape
întreaga perioadă au fost cuprinse lucrări
privind executarea reţelei de canalizare a
oraşului, a apeductului oraşului, construcţia
trotuarelor şi străzilor.
În Planul de investiţii pe anul 1950 a
fost prevăzută întocmirea proiectului pentru
apeductul oraşului Miercurea-Ciuc, cu o capacitate pentru 10 mii de locuitori, precum şi

amplificarea, lărgirea şi repararea capitală a uzinei electrice din Miercurea-Ciuc20.

În anul 1951, a fost întocmită documentaţia pentru construirea reţelei de canalizare a oraşului, menţionându-se în documente
că oraşul nu are canalizare, iar apele menajere se scurg prin rigolele de lângă trotuare,
existau canale colectoare de scurgere, dar
erau înfundate şi betonul era fisurat. Pentru
deversarea apelor menajere servea şi pârâul
Şumuleu care traversează oraşul, cu un debit
foarte redus, iar apa se folosea la spălat.
Într-un memoriu privind lucrările pe
anul 1952 al Secţiei Gospodăriei şi Industriei
Locale a Sfatului Popular se justifică lucrările
necesare propuse pentru executarea lucrărilor
de canalizare ale oraşului Miercurea-Ciuc,
având în vedere că proiectul conductei de apă
a fost aprobat de Ministerul Construcţiilor,
pentru alimentarea oraşului cu apă. Lucrările
de executare a apeductului trebuia să fie
legate de canalizarea oraşului, scop pentru
care au fost alocate 130 mil. lei, total necesar.
Din lipsa canalizării, terenul din apropierea
spitalului era afectat, iar analizele făcute de
laboratoarele de igienă erau catastrofale21.
Distribuirea prezenta unele dificultăţi
datorate întinderii mari, în sensul lungimii
reţelei de străzi care trebuia alimentată cu apă
(7 km), din această cauză au fost prevăzute
două rezervoare cu o capacitate de 700 mc. şi
250 mc22.
În anul 1965 au început lucrările pentru
un nou bazin, cu o întârziere de 2 luni faţă de
data programată (iunie 1965), cu o capacitate
de 500 mc.23
Documentele timpului ne relevă o imagine dezolantă a străzilor din Miercurea-Ciuc.
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