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Pădurile din toată lumea aduc nume-
roase beneficii importante,  adăpostesc 
peste jumătate din speciile care trăiesc 
pe Pământ, ajută de asemenea, la înce-
tinirea încălzirii globale, prin stocarea 
şi reţinerea carbonului, sunt surse de 
produse lemnoase ce ajută la reglarea 
căderilor de precipitaţii, constituie me-
diul esenţial de hrană şi apă aducând în 
acelaşi timp enorme avantaje estetice, 
spirituale şi de agrement pentru mili-
oane de oameni. Pornind de la aceste 
beneficii majore oferite de spaţiile ver-
zi, dar şi de la nepăsarea celor care nu 
conştientizează că prin acțiunile lor 
negative, produc rău mediului încon-
jurător, un grup de cetăţeni ai muni-
cipiului Reghin au iniţiat o campanie 
de colectare a deşeurilor din pădurile 
şi, de pe pajiştile aflate în apropierea 

oraşului.
Iniţiativa celor doi reghineni a venit 
în urma unei plimbări pe frumuseţile 
naturale din apropierea municipiului, 
descoperind pe lângă un mediu natu-
ral, prielnic pentru relaxare şi petrece-
re a timpului liber, mormane de peturi, 
pungi şi multe alte deşeuri care provo-
cau grave daune atât mediului încon-
jurător, cât şi oamenilor care doreau să 
petreacă câteva ore în aer liber.  Înar-
maţi cu saci şi mănuşi, un număr sem-
nificativ de cetăţeni, ce-şi doresc un 
mediu mai curat, s-au adunat pe pajiş-
tea din apropierea Pădurii Dedradului, 
şi au luat cu asalt gunoaiele ce se întin-
deau atât pe pajişte cât şi în „plămânul 
verde” al oraşului. După mai multe ore 
de colectare a deşeurilor, rezultatul 
a început să fie vizibil,  în faţa noas-
tră nu se mai întindea decât verdele 
crud al primăverii, care până acum era 
„pictat” parcă de peturile şi pungile de 

plastic. „După reuşita de astăzi nu ne 
rămâne decât să continuăm proiectul 
„Hai la pădure” cu o altă zonă a oraşu-
lui, şi anume, digul râului Mureş, unde 
o astfel de acţiune este mai mult decât 
necesară”, a declarat Demeter István, 
iniţiatorul proiectului „Hai la pădure”.
Poate ar fi mai interesant ca un astfel 
de proiect să beneficieze de o mai mare 
atenție din partea cetățenilor. Sau poa-
te ar fi mai interesant să găsim o moda-
litate prin care cei care nu au nevoie de 
aer curat, să fie identificați, iar în urma 
viitoarei acțiuni pe digul râului Mureş, 
toate mizeriile şi gunoaiele să fie trimi-
se în curțile ”respectabililor” cetățeni 
reghineni. Nu de alta, dar eu vreau 
ca în momentul în care ies la plimba-
re, să mă pot bucura de aer curat, de 
minunăția pădurii şi a naturii, fără să 
mă tem că mă pot accidenta, de ce nu, 
într-o sticlă pe care cineva nu a ştiut să 
o pună la locul ei. 

În altă ordine de idei, de apreciat 
inițiativa, fără niciun iz de campa-
nie electorală. Îmi doresc ca cetăţenii 
să iasă în stradă să cureţe, nu doar să 
murdărească, să respecte zona în care 
locuiesc. Îmi doresc ca la orele de prac-
tică, elevii să iasă în natură pentru a în-
văţa ce înseamnă simţul civic, dar şi un 
mediu curat. 
În urma unei vizite la un Liceu Teh-
nologic din urbea noastră, am rămas 
surprins plăcută să-i găsesc pe tinerii 
de acolo în plină activitate de îngrijire 
a spaţiilor verzi din curtea instituţiei. 
Mi-ar plăcea să îi văd respectând na-
tura şi înafara şcolii. Și pe ei, dar şi pe 
adulți! Să nu credeți că nu vă vedem 
când ”scăpați” o hârtie pe jos!

Comuna Ibăneşti, între primele 
clasate din judeţ pentru obţinerea 

fondurilor europene

Apă curată, din inima muntelui 
pentru comuna Hodac
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Provenind din breasla contabililor, 
Lucreția Cadar este la cârma comu-
nei Deda de trei mandate. Aflată în 
administrația publică locală de peste 
20 de ani, a acumulat de-a lungul ani-
lor suficientă experiență astfel încât să 
transforme în realitate toate planurile 
pe care şi le-a propus pentru dezvolta-
rea comunei Deda. 

Rep.: Se încheie al treilea mandat de 
primar, perioadă în care ați realizat 
investiții în fiecare localitate din co-
mună. 
Lucreția Cadar: Am ținut ca să rea-
lizăm investiții în toate localitățile şi 
să avem în vedere ca toate edificiile şi 
instituțiile să funcționeze în stare foar-
te bună. Atât Bistra, cât şi Deda, Pietriş 
şi Filea au beneficiat de modernizarea 
Școlilor, a Căminelor Culturale, a stră-
zilor. Acolo unde s-a putut am rezolvat 
problema apei, aşa se explică faptul 
că la Filea am introdus o conductă de 
6,5 km pe întreaga rețea de drumuri a 
localității, la Deda am realizat 10 km 
de rețea de canalizare şi înlocuirea în 
paralel a conductei de apă, precum şi 
modernizarea rețelei de apă din Deda. 
Pe Valea Pietrişului, o zonă deosebit 
de frumoasă, dar greu accesibilă până 
acum, am reuşit să facem patru po-
duri peste pârâu şi să asigurăm asfal-
tarea a 2,5 km de drum, oferind astfel 
condiții bune de circulație cu mijloa-
ce de transport, cu maşini personale, 
în trecut acest lucru nefiind posibil. 
La Bistra am implementat un proiect 
prin fonduri SAPARD, asfaltarea unui 
drum de 7 km, investiție care a dus la 
dezvoltarea localității, deoarece s-au 
vândut foarte multe terenuri de caba-

ne, prosperitatea oamenilor a crescut 
şi în felul acesta am asigurat condițiile 
necesare ca oamenii să trăiască decent 
şi frumos. Avem drumuri de centură 
care sunt în stare foarte bună, încât 
se poate circula cu orice vehicul. Am 
extins la Bistra rețeaua de apă şi am 
făcut kilometri întregi de extindere a 
rețelei de apă, lucru de care a benefi-
ciat şi satul Pietriş. Consider că nu am 
făcut diferențieri, nu am dezavantajat 
pe nimeni, dimpotrivă, fiecare locali-
tate a beneficiat de lucrări şi investiții 
importante. 

Rep.: Primarul are nevoie de o echipă 
de consilieri alături de care să con-
struiască. Ați beneficiat de sprijinul 
Consiliului Local?
Lucreția Cadar: Consiliul Local este 
foarte important, deoarece aproba-
rea proiectelor de hotărâri depinde de 
acesta, sunt uneori lucruri care trebuie 
rezolvate urgent şi nu suferă amâna-
re şi ai nevoie de acordul şi hotărâ-
rea Consiliului Local în acest sens. În 
primele două mandate, lucrurile au 
fost mai uşoare din punct de vedere al 

componenței Consiliului Local, nu ne-
am lovit de multe probleme. În schimb, 
perioada 2012-2016 a fost mai grea, 
deoarece nu am avut o majoritate în 
primul an şi jumătate. Ulterior mi-am 
format această majoritate şi opoziția în 
general a fost cea care ne-a creat pro-
bleme. În mod deosebit, am întâmpi-
nat probleme în privința păşunilor, o 
parte din consilieri nu au votat nicio 
hotărâre privind scoaterea la licitație a 
păşunilor, închirierea lor, sumele care 
trebuiau aduse înspre bugetul local. 
Nu am găsit înțelegere la consilierii 
locali din opoziție în ceea ce priveşte 
păşunea Mesteceni, care n-a fost ad-
ministrată în perioada 2007-2014 în 
mod corespunzător, şi aşa se face că în 
această privință lucrurile nu sunt cele 
pe care ni le-am fi dorit noi şi cetățenii 
comunei. Consider că este importantă 
componența Consiliului Local şi să ai 
majoritate. Sperăm ca alegerile care vin 
să aducă acest lucru şi să avem o viață 
mai uşoară, o muncă mai uşoară, de-
oarece ne aşteaptă proiecte cu finanțare 
europeană şi sperăm în realizarea şi în-
făptuirea lor.

Rep.: Cum vedeați administrația 
locală la început, cum o percepeți 
acum?
Lucreția Cadar: La început mi-a fost 
greu, în sensul că nu înțelegeam rostul 
meu în calitatea de viceprimar, apoi 
cea de primar. Ulterior am început să 
cunosc limbajul administrației publice 
locale şi mi-a fost mai uşor să înțeleg 
ce anume trebuie făcut şi mai ales, cum 
să fac aceste lucruri. În această misiune 
am fost ajutată de oamenii din comu-
nitate alături de care am avut un dialog 
permanent, uşa biroului primarului 
a fost deschisă în permanență. Aşa se 
explică faptul că tot ceea ce înseamnă 
administrația locală în comuna Deda a 
fost funcțională şi vorbele şi promisiu-
nile să se transforme în fapte şi împre-
ună să schimbăm înfățişarea comunei 
Deda, care este acum una plăcută şi 
folositoare cetățenilor. 

Rep.: Pe ce vă veți axa în campania 
electorală?
Lucreția Cadar: Din punctul meu 
de vedere va fi o campanie electora-
lă uşoară, voi merge cu realizările pe 
care le am în comună în aceşti 12 ani. 
Am ce arăta, am ce scoate în evidență 
şi satisfacția muncii împlinite mă va 
ajuta să trec mai uşor peste tot ceea 
ce urmează. Sunt pregătită să primesc 
şi lovituri sub centură, pentru că este 
firesc ca într-o  campanie electorală 
să se întâmple aşa ceva. Cred că unii 
conducătorii, pe lângă faptele bune şi 
implicarea în rezolvarea problemelor 
comunității mai sunt rânduiți şi de 
către Dumnezeu. Am nădejde că ale-
gerile acestea vor reflecta ceea ce este 
potrivit pentru fiecare.

Echilibru în investiţii
Alexandra COTOI

Apă curată, din inima muntelui pentru comuna Hodac

Inginer agronom de meserie, Iacob 
Valentin, primarul comunei Hodac, a 
încercat ca cetățeanul să obțină maxi-
mul de fonduri de la stat, atât pentru 
agricultură, cât şi pentru creşterea 
animalelor. Cum a reuşit, dar şi de ce 
a decis să candideze pentru un nou 
mandat de primar, citiți în materialul 
de mai jos.

Rep.: Ați ajuns primar de tânăr, care a 
fost gândirea de atunci?
Iacob Valentin: Acum opt ani am fost 
împins şi de la spate pot spune, pentru 
că eram tânăr, aveam studii superioa-
re, iar lumea a considerat oportun ca 
eu să fiu candidat. Am ajuns primar 
fără să îmi pun mari speranțe. La acel 
moment, alegerile erau din două tu-
ruri electorale, în primul tur am avut 
diferențe de 400 de voturi între mine şi 
vechiul primar, iar apoi, în turul doi, la 
o diferență de 27 de voturi, am câştigat 
alegerile. Am venit cu gânduri mari, 
cu planuri mărețe, iar elanul tinereții 
şi puterea de a munci au avut rezultate 
frumoase la noi în comună. 

Rep.: Cum vedeți acum funcția de 
primar, după două mandate?
Iacob Valentin: La început nu mi-a 
plăcut, e o povară mare pentru un 
om. Când începi, când intri prima 
dată în horă ca şi primar, e compli-
cat. Nu cunoşti absolut nimic din 

administrație, angajații nu ştii fiecare 
ce poate, ce să le ceri, cât să le ceri. E 
greu! Poți să şi greşeşti în primul an, 
până faci un ciclu de acte, în decursul 
unui an întreg. Mai mult decât atât, e 
foarte complicat pentru că sunt o gră-
madă de controale. Nu pleacă Pompi-
erii, că vine Sanepid-ul, pleacă Sane-
pid-ul, vine Mediul şi tot aşa. Fiecare 
instituție vine şi te controlează. Nu e 
asta problema, ci faptul că pierzi mult 
timp cu controalele astea.

Rep.: Introducerea apei în comună e 
o investiție pe care ați primit-o de la 
vechea conducere, dar care nu a fost 
bine gândită. Cum ați reorganizat 
proiectul?
Iacob Valentin: Când am ajuns primar, 
a fost inaugurată prima dată rețeaua de 
apă din Hodac. După nici o lună, s-a 
terminat apa, pentru că cei de dinain-
tea mea au captat izvoare mici. Lumea 
a început să se branşeze şi după ce au 
fost 200 de branşați, nu a mai ajuns 
apa. Atunci a trebuit să găsim tot fe-
lul de soluții de a suplimenta sursa de 
apă, care nici în momentul de față nu 
e chiar gata. Avem o investiție mare, 
pentru încă 6,5 kilometri de conductă 
de apă de aducțiune şi vom merge în 
amonte să captăm o apă bună, curată, 
nepoluată, din munte. 

Rep.: Sunteți la bază, inginer agro-
nom. Acesta e motivul pentru care 
sprijiniți agricultura atât de mult?
Iacob Valentin: În primul rând, am în-

cercat să ajutăm cetățenii cu tot ceea ce 
au nevoie în Primărie acte pentru di-
ferite instituții unde au ei treabă, acte 
pentru obținerea de subvenții din agri-
cultură. Grija mea a fost ca omul să pri-
mească maximul de subvenții pe care 
statul le poate da pentru agricultură 
şi zootehnie, atât cu logistica din Pri-
mărie cât şi cu sprijin din partea unor 
specialişti pe care i-am adus la Primă-
rie pentru a fi la dispoziția cetățenilor. 
Consider că cetățeanul trebuie să fie 
ajutat din toate punctele de vedere, iar 
acolo unde pot să fac ceva, oamenii ştiu 
că mă implic trup şi suflet. Ajutoare so-
ciale avem multe, îi înțelegem, îi spriji-
nim, fiind familii nevoiaşe, să îşi creas-
că copiii împreună, să nu se destrame, 
am încercat ca familia să rămână unită, 
pentru că unitatea duce la progres. 

Rep.: Toată lumea vorbește acum de 
ce trebuie să facă primarul pentru 
cetățeni, dar puțini se gândesc în sens 
invers, la nemulțumirile primarului.
Iacob Valentin: De multe ori, faci bine 
şi lumea probabil că nu a înțeles intenția 
pe care a avut-o primarul şi se mai în-
toarce câte o nemulțumire din partea 
cetățeanului. Sau faci bine multora şi 
sunt doi, trei care sunt nemulțumiți că 
de ce ai făcut ceva anume. Ca exem-
plu, faci un drum şi ai atins proprieta-
tea unui cetățean cu câțiva centimetri, 
trebuie să iei din terenul lui, iar acesta 
vine şi face un scandal mare pentru ni-
mica, sunt cazuri şi cazuri. Aceasta ar fi 
una dintre cele mai mari nemulțumiri 
ale mele. Fă bine şi aşteaptă rău, cam la 
asta se rezumă totul.

Alexandra COTOI

Lucreţia Cadar, primarul comunei Deda

Iacob Valentin, primarul comunei Hodac



NR 103 GLASUL  VĂILOR 3EVENIMENT

Tradiţia spune că în a doua duminică 
din luna mai, saşii sărbătoresc primă-
vara, care este considerată un nou în-
ceput, dar şi Mutter Tag, adică Ziua 
Mamei. Saşii din Reghin nu au făcut 
excepţie nici de această dată, dându-şi 

mâna pentru o nouă ediţie. Sărbătoa-
rea este prezentă în decorul multicul-
tural reghinean încă din 1997 şi este 
organizată de Forumul Germanilor din 
Reghin în colaborare cu Biserica Even-
ghelică Reghin şi se bucură de fiecare 
dată de sprijinul Primăriei Municipiu-
lui. Momentul emoţionant al sărbătorii 

a fost, ca de fiecare dată, slujba religioa-
să, la care au participat atât reghineni 
cât şi oaspeţi de seamă din Germania. 
„Este unul dintre cele mai importan-
te evenimente pentru noi, comunita-
tea săsească, dar nu numai, deoarece 
lumea a început să se obişnuiască cu 
această sărbătoare” a declarat Zayzon 
Robert, preşedintele Forumului Ger-
manilor din Reghin. După slujba reli-
gioasă s-a dat startul paradei portului 

popular, în fruntea căreia erau celebrii 
şi îndrăgiţii ponei care nu lipsesc nici-
odată de la această sărbătoare. Tinerii 
au defilat pe ritmurile săseşti ale Fanfa-
rei Municipiului Reghin. Pe lângă saşi 
s-au alăturat acestei parade şi maghia-
rii şi românii, defilarea încheindu-se 
la Pădurea Rotundă, locul tradiţional 
unde se desfăşoară spectacolul de dan-
suri şi cântece specifice fiecărei etnii, 
dedicat acestei sărbători.

Dora PATRON

Maifest, o sărbătoare plină de culoare

În amintirea vremurilor de demult, întâlnirea de 24 
de carate
Un grup de foşti angajaţi ai unei fabrici 
de tractoare ce şi-a desfăşurat activita-
tea până în 1960 în Reghin, au organi-
zat o întâlnire nostalgică în care şi-au 
vizitat fostul loc de muncă, cu scopul 
de a depăna amintiri. Iniţiatorul a de-
numit acest mic, dar semnificativ eve-
niment „Întâlnirea de 24 de carate”. La 
o depărtare de zeci de ani, foştii anga-
jaţi îşi amintesc cu drag de această uzi-
nă unde au făcut parte dintr-un colec-
tiv foarte închegat. „A fost un coletiv 
deosebit, care a asigurat timp de câţiva 
ani, reparaţia capitală a tractoarelor pe 
pneuri UTOS, Uzina de Tractoare Ora-
şul Stalin, acesta este numele pe care îl 
purta în acea vreme, a tractoarelor de 
35 de cai putere, a motoarelor Diesel 
pentru producerea de energie, precum 
şi acele fierăstraie cu lanţ care erau la 
modă, de fabricaţie sovietică, drujbă, 

care însemna -muncă- şi de Republica 
Democrată Germană Stihl” îşi amin-
teşte cu nostalgie organizatorul aces-
tei întâlniri, fost şef de secţie, Vasile 
Adorjáni. Activitatea acestei uzine de 
tractoare a fost preluată de o altă firmă 
din Reghin, care nu a lăsat ca renumele 

Reghinului în fabricarea tractoarelor să 
se piardă. 
„Această întâlnire trebuia 
să o avem în urmă cu cel 
puţin 10 ani”

În momentul de faţă, clădirea este în 

paragină, trecerea timpului lăsându-şi 
urmele pe acest spaţiu în care cândva, 
oameni dedicaţi au pus suflet în ceea 
ce făceau. „Ne pare deosebit de bine 
că totuşi ne-am întâlnit, deşi această 
întâlnire trebuia să o avem în urmă cu 
cel puţin 10 ani, să fie prezenţi şi cei 
care acum nu mai sunt printre noi, îmi 
pare rău că a rămas în paragină totul.” 
Cuvintele fostului normator al uzinei, 
Gheorghe Pop, ne fac să ne gândim cât 
de repede trece timpul şi cum ar trebui 
să îngrijim tot ce avem în jurul nostru. 
De-a lungul anilor, clădirea a avut di-
ferite destinaţii: internat şcolar, de-
pozit de mărfuri alimentare, iar după 
Revoluţia din `89 a fost revendicată de 
către moştenitorii legali. Totuşi, aceşti 
oameni trecuţi prin viață, dar cu suflet 
încă tânăr, speră la o nouă transforma-
re a clădirii, poate de această dată într-
un complex sportiv.

Dora PATRON

Antrenorul de baschet, Mihai George 
Corui şi Liliana Moldovan, bibliotecar 
al Bibliotecii Judeţene Mureş, au avut 
parte de o primire deosebită la Reghin, 
unde au lansat două cărţi dragi sufle-
tului lor. Gazda evenimentului a fost 
Casa de Cultură a Tineretului „George 
Enescu” care a primit admiratorii într-
o atmosferă restrânsă, dar caldă. Pre-
zentă la această lansare de carte a fost şi 
Nadia Baciu, editor. Volumul lansat de 
către medieşeanul Mihai George Corui 
poartă numele de „Văd înainte, antre-
norule!” şi este un tribut adus celor 
care iubesc baschetul. „Mesajul aces-
tei cărţi, nu este de a-ţi privi copilul în 
interior şi să faci pace cu el, ci copilul 
trebuie să-l privească pe nebunul de 

adult. Fii tu însuţi! Acesta ar fi mesa-
jul cel mai important” a declarat Mihai 
George Corui. Autorul a mai călcat pe 
meleaguri reghinene în cadrul unor 
întâlniri Ted X, iar de această dată s-a 
reîntors cu drag în locul unde oame-
nii iubesc cultura. Alături de Mihai 
George Corui, a lansat un nou volum 
de scrieri şi Liliana Moldovan, numit 
„Eroii Imposibilului”: „Este prima lan-
sare pe care o fac la Reghin şi se pare 
că una dintre cele mai reuşite lansări pe 
care le-am organizat în ultimul timp”. 
Autoarea şi-a propus ca prin acest vo-
lum să scoată în valoare persoanele 
care au anumite deficienţe, punându-i 
într-o lumină favorabilă.
(D.P.)

Dublă lansare de carte la Reghin

În amintirea vremurilor de altădată

Lansarea a fost urmată de o sesiune de autografe
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Dan Vasile Dumitru a reuşit să con-
ducă frâiele comunei Ibăneşti 4 
mandate. În cei 16 ani petrecuți în 
administrație, a realizat proiecte 
mărețe pentru Ibăneşti, dar şi pen-
tru Valea Gurghiului, prin determi-
narea sa în a organiza un festival al 
tradițiilor, ajuns în acest an la ediția 
a XI-a.  

Rep.: Care sunt principalele investiții 
făcute pentru cetățenii comunei?
Dan Vasile Dumitru: Cea mai impor-
tantă realizare este alimentarea cu apă 
a comunei, canalizarea şi începutul 
asfaltărilor din comună. Organizarea 
Festivalului Văii Gurghiului este un 
alt proiect important pentru comuna 
noastră, pentru întreaga Vale a Gurghi-
ului, pentru că am avut un factor deter-
minant în realizarea sa. O altă realizare 
importantă pentru noi este Tabăra de 
la Lăpuşna, care a devenit proprietatea 
comunei Ibăneşti şi funcționează. Din 
2003, avem o Primărie nouă, iar apoi, 
am început să investim în Căminele 
Culturale, în renovarea şi dotarea lor, 
pentru că acestea sunt spațiile în care 
cetățenii îşi desfăşoară fel de fel de 

activități. 

Rep.: Tabăra de la Lăpușna a fost un 
proiect greu de dus la bun sfârșit.
Dan Vasile Dumitru: Am făcut efor-
turi mari, am beneficiat şi de sprijin 
politic, ne-a ajutat foarte mult deputa-
tul Vasile Gliga, ca să o putem prelua. 
Această tabără a însemnat un simbol 
pentru Ibăneşti, în toată țara se ştia 
de Tabăra de la Lăpuşna, era păcat să 
se distrugă. Ministerul a lăsat-o în pa-
ragină şi de când am preluat-o, în fie-
care an am investit câte ceva pentru a 
o readuce pe linia de plutire. Azi, ea e 
funcțională şi sunt mândru de asta. 

Rep.: În trecut, Primăria Ibănești a 
avut mari probleme financiare. Ați 
reușit să le depășiți?
Dan Vasile Dumitru: Într-adevăr, au 
fost experimente pe care le-au făcut 
unele dintre guvernări, dar până la 
urmă am rezistat, ne-am menținut pe 
linia de plutire. Acum, grație unui grant  
european de 2,5 milioane de euro am 
ieşit un pic la liman cu investițiile, pen-
tru că din bugetul propriu era foarte 
greu să obținem realizări aşa de mari.

Rep.: Comuna Ibănești este printre 
primele locuri din județ în atragerea 
de finanțări europene. 
Dan Vasile Dumitru: Din aproxima-
tiv 60 de comune din județ, suntem 
printre primele opt comune care au 
reuşit să obțină finanțare pe domeniul 
de infrastructură al satelor. Anul tre-
cut am depus un proiect nou pentru 
8,5 kilometri de asfaltări în comună, 
şi doar două comune din zona monta-
nă, Ibăneşti şi Gurghiu, care au acce-
sat acest tip de fonduri, pe măsura 72, 
pe noul program PNDR 2014-2020. 
Suntem aproape siguri că ele vor fi 
finanțate. Avem propunere de realiza-
re în fiecare sat al comunei asfaltări de 
străzi, care însumate, vor reprezenta 
8,5 kilometri de drumuri asfaltate, pe 
lângă cei 4,5 kilometri asfaltați până 
acum. Încet creşte numărul kilome-
trilor de asfaltări, pentru că drumurile 
sunt principala doleanță a oamenilor. 

Rep.: Proiectul privind înnoirea Pla-
nul Urbanistic General este pe rol. În 
ce stadiu sunteți cu acesta?
Dan Vasile Dumitru: Avem în dezba-
tere publică noul PUG, în toate satele, 
un proiect ce se va realiza din bugetul 
local. Acesta spune ce se va construi şi 
cum se va construi în următorii 10 ani 
în comună. Este cadrul legal de a da 
autorizații de construire. Înafara PUG-
ului nu se poate construi nimic. 

Rep.: La ce se lucrează în comună în 
acest moment?
Dan Vasile Dumitru: Acum se lu-
crează la o parte din instituțiile de 
învățământ: la Ibăneşti Sat s-au făcut 

renovări în valoare de 5 miliarde, la 
Dulcea acoperişul şcolii, precum şi  
noua aducțiune de apă pentru comu-
nă, care înseamnă dublarea capacității 
de furnizare a apei, proiect care este în 
faza de autorizare a execuției, urmează 
apoi execuția şi trebuie să fac rost de 
bani indiferent de sursă, fie Minister fie 
fonduri europene, de unde se poate. 

Rep.: Încercați să mulțumiți cât mai 
mulți cetățeni din comună. Efortul e 
de necontestat, dar care sunt părerile 
cetățenilor?
Dan Vasile Dumitru: Sunt cetățeni 
care înțeleg investițiile care sunt făcu-
te ca atare, dar sunt şi persoane care 
pentru faptul că nu am asfaltat până în 
fața casei lor, consideră că nu am făcut 
suficient pentru comună. Trebuie să 
înțeleagă faptul că nu putem face to-
tul odată şi că se lucrează cu câți bani 
sunt. Fiindcă lucrăm pe proiecte, banii 
vin pentru anumite distanțe, pentru 
anumite măsurători. Cu timpul vom 
realiza lucrări de investiții astfel încât 
să mulțumim cât mai multă lume. Aşa 
s-a întâmplat şi cu canalizarea. Până 
acum avem 12 kilometri de rețea de ca-
nalizare. În următorii patru ani, trebuie 
să realizăm cel puțin încă 12 kilometri, 
bineînțeles la costuri mai mici, pen-
tru că de această dată nu trebuie stație 
de epurare care a costat o bună parte 
din bani, iar rețelele sunt de capacități 
mai mici, care deversează în colecto-
rul principal. Pentru această investiție 
intenționez să accesez fonduri europe-
ne prin întocmirea unui proiect, tot pe 
măsura 72, cu valoare de 1 milion de 
euro pentru extinderea canalizării.

Comuna Ibănești, între primele clasate din județ pentru obținerea 
fondurilor europene

Interes pentru cetățenii alături de care muncește 
Teodor Vultur, primarul comunei 
Lunca, a ajuns la al şaselea mandate 
de primar, dar nu vrea să se oprească 
aici. Care sunt lucrurile care îl pro-
pun pentru un nou mandat de primar, 
dar şi care sunt investițiile realizate la 
Lunca, citiți în rândurile următoare.

Rep.: De ce ați intrat la început în 
cursa electorală?
Vultur Teodor: Sunt inginer agronom 
de meserie, am fost repartizat în CAP 
Logig, am lucrat 11 ani ca inginer şef 
de fermă, preşedinte de CAP. În mo-
mentul `89, eram cel mai mare CAP 
din județul Mureş. Imediat după, am 
rămas unul dintre cele mai mari CAP-
uri, aveam 11 ingineri. Au început 
discuțiile referitor la viitorul comunei. 
Practic, ne-am făcut o testare, dacă 
merităm în continuare să rămânem în 
comună sau să ne facem fiecare rostul 
nostru. Mi-am depus candidatura în 
ultima zi, nici nu am reuşit să fac lis-
tă de consilieri, pentru că nu aveam 
de gând să candidez. Am reuşit doar 
7 consilieri să pun pe listă atunci, din-
tre care foşti colaboratori de-ai mei de 
la CAP, începând de la ingineri, până 
la şefi de echipă. Spre surprinderea 
noastră, toți cei 7 consilieri de pe listă 
au intrat în Consiliul Local de atunci, 
obținând totodată funcția de primar al 
comunei Lunca.

Rep.: Care au fost gândurile de înce-
put?
Vultur Teodor: Având experiența a 
11 ani de CAP, în perioada aceea, am 

prins patru prim-secretari, iar cum lo-
calitatea noastră este la şosea națională, 
eram călcată de județ, controlată. Eu 
rămân cu ideea că cine a lucrat în CAP 
a fost călit, pentru că nu era foarte 
uşor, chiar dacă aveam ceva experiență 
în administrație. Primul gând a fost 
să aducem gazul în comună, lucru pe 
care l-am reuşit în mandatul 1992-
1996, când am introdus gazul în toa-
tă comuna. Acum sunt peste 94% din 
gospodăriile comunei branşate la gaz. 
Nu aveam Cămine Culturale în toate 
localitățile. În acelaşi mandat, am con-
struit un Cămin Cultural în localitatea 
Frunzeni. În primul mandat acestea au 
fost cele mai mari realizări.

Rep.: Nevoile au crescut, dar și 
dorința de a demonstra că sunteți 
omul potrivit la locul potrivit.
Vultur Teodor: Au crescut nevoile, dar 
au crescut şi pretențiile. Străzile şi dru-
murile am considerat că sunt lucruri 
curente, care s-au făcut pe parcurs. 
Vorbim acum doar despre investiții. 
Dacă am văzut că se poate, am încer-
cat şi al doilea mandat, tot cu 7 consi-
lieri din primul tur, alături de care am 
continuat investițiile şi am demarat 
câteva proiecte. Alimentarea cu apă a 
comunei Lunca este un proiect dema-
rat şi realizat în mandatul 1996-2000. 
Modernizarea drumului comunal DC 
160 Frunzeni-Băița, pe o lungime de 
7 kilometri, proiect realizat în man-
datul din 2000-2004, prin fonduri Sa-
pard, fonduri nerambursabile, drum 
care este întreținut şi funcționează în 

condiții corespunzătoare şi astăzi. Ca 
obiectiv important a fost moderni-
zarea Căminelor Culturale, în acelaşi 
mandat reuşind modernizarea Cămi-
nului Cultural din Logig, unde eram 
deficitari la acest punct. Acum, pot să 
spun că avem câte un Cămin Cultu-
ral în fiecare localitate, Școli Generale 
în fiecare localitate cu autorizație de 
funcționare. De când sunt primar, ni-
ciodată nu am fost în situația de a nu 
începe cursurile şcolare sau de a avea 
probleme privind asigurarea condițiile 
necesare desfăşurării unui proces in-
structiv-educativ de calitate. La noi în 
comună, Școlile au apă curentă şi încăl-
zire centrală. 

Rep.: Ați investit în comună, dar ați 
avut nevoie de fonduri. Care sunt cele 
pe care le-ați accesat?
Vultur Teodor: Comuna Lunca nu 
este o comună care să susțină din bu-
getul local toate proiectele. Suntem la 
limită de județ, la peste 50 de kilometri 

de reşedința de județ, municipiul Tg. 
Mureş, 16 kilometri de mun. Reghin, 
nu prea avem investitori în zonă. Acti-
vitatea de bază şi veniturile cetățenilor 
o reprezintă în mare parte agricultura, 
cultura mare şi zootehnia. Fără bani, 
categoric nu se pot face investiții. Am 
reuşit cu proiecte cu finanțare neram-
bursabilă, dar şi cu susținerea buge-
tului local, să realizăm ceea ce se vede 
în comuna noastră. Printr-o bună 
chibzuință şi organizare a Consiliului 
Local, am reuşit să avem banii necesari 
pentru proiecte. Am demarat foarte 
multe proiecte, chiar dacă acestea nu 
s-au realizat în totalitate, dar avem şi în 
momentul de față proiecte care sperăm 
că se vor finaliza, dacă nu acum, atunci 
cu siguranță în mandatul următor. 

Dan Vasile Dumitru, primarul comunei Ibăneşti

Vultur Teodor, primarul comunei Lunca
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Mircea Mariş, edilul comunei Suseni a 
realizat în patru ani investiții care au 
schimbat în bine percepția cetățenilor 
asupra modului în care trebuie admi-
nistrată comuna. A accesat fonduri 
europene, a făcut investiții din bugetul 
local, dar a încercat să atragă şi inves-
titori în comună. 

Rep. Sunteți la primul mandat de pri-
mar. Ce ați reușit să realizați pentru 
comuna Suseni în acești patru ani?
Mircea Mariș: Anul 2013 este pentru 
mine anul de referință, primul an în-
treg cu o activitate intensă, an în care 
împreună cu angajații din Primărie 
am creionat întregul buget pe venituri 
şi cheltuieli, prioritizând investițiile 
în comună. Am izolat Școala din Su-
seni, am reabilitat parcul din localitate, 
precum şi Căminul Cultural din Su-
seni. Am realizat lucrări de pietruire 
şi tasare a drumului din zona Balca, 
dar ne-am îndreptat atenția în acel an 
şi către localitatea Luieriu, unde am 
schimbat tâmplăria la Căminul Cul-
tural şi am făcut lucrări de moderni-
zare în incinta acestuia. Un alt aspect 
important pentru mine la început de 
drum în funcția de primar l-a repre-
zentat siguranța cetățenilor, motiv 
pentru care am achiziționat un sistem 
de supraveghere video montat în loca-
litatea Suseni. Anul 2013 a însemnat 
pentru comuna Suseni, în primul rând, 

o mai bună înțelegere a tendințelor de 
dezvoltare. Trebuie să subliniez faptul 
că am încercat prin Hotărâri ale Con-
siliului Local să atragem investitori în 
comună, dar din cauza votului negativ 
al unor consilieri, am pierdut un inves-
titor important, care urma să realizeze 
un Parc Fotovoltaic, investiție ce ar fi 
adus aproximativ 6000 de euro anual 
fonduri către bugetul local, însemnând 
taxa de concesiune a unei păşuni de 7 
hectare în zona Almaş.

Rep.: Ați reușit să implicați cetățenii 
comunei în acțiuni de curățare a co-
munei.
Mircea Mariș: Într-adevăr, ne-am im-
plicat în campania la nivel național 
”Let`s do it, Romania!”, cu un număr 
de peste 20 de participanți, aceştia 
adunând o tonă de deşeuri de pe raza 
comunei. Bineînțeles că nu ne-am oprit 
aici, ci am continuat să realizăm acțiuni 
de ecologizare şi ulterior, cu persoane 
din comună, fiind distribuite totoda-
tă populației compostoare de gunoi şi 
montate containere pentru colectarea 
selectivă a deşeurilor. 

Rep.: Iluminatul public a avut parte 
de investiții majore în comuna Su-
seni.
Mircea Mariș: Au fost montate 64 de 
corpuri de iluminat stradal cu leduri, 
pe strada principală şi 75 de corpuri 

de iluminat pe străzile secundare. 
Investiția a însemnat peste 120000 de 
euro, fiind realizată în anul 2014. Tot 
în 2014 am realizat lucrări de reparații 
la drumuri şi poduri în localitatea Lu-
ieriu, cu o valoare de 98000 de lei. În 
acelaşi an am continuat investițiile la 
modernizarea Căminului Cultural din 
Suseni, pentru că nu puteam să reali-
zăm reabilitarea lui în totalitate într-un 
singur an. Am întocmit amenajament 
silvic pentru păşunea împădurită de 
pe raza comunei Răstolița, păşune 
ce este în proprietatea comunei Su-
seni, întocmind şi depunând totodată 
documentația la OCPI în vederea în-
tăbulării păşunilor comunale Porcu şi 
Frasinel.

Rep.: Anul 2015 a însemnat anul 
investițiilor cu finanțare europeană.
Mircea Mariș: Am trăit în 2015 mo-
mente de referință pentru comunitatea 

noastră. Am inaugurat terenul de sport 
cu gazon sintetic din curtea Școlii din 
localitatea Suseni, dar s-a muncit in-
tens la întocmirea celui mai impor-
tant proiect pentru comuna noastră: 
modernizarea şi extinderea rețelei de 
alimentare cu apă şi înființarea rețelei 
de canalizare în comuna Suseni, cu o 
valoare de 1,7 milioane de euro, depus 
pentru finanțare europeană. Un alt 
proiect important pe care l-am depus 
în luna noiembrie se referă la reabili-
tarea şi modernizarea, inclusiv dotarea 
Grădiniței din Suseni, cu o valoare de 
aproximativ 220000 de euro. Aceste 
proiecte înseamnă bani la comună, în-
seamnă condiții de trai mult mai bune 
față de ceea ce era în trecut

Canalizarea din Petelea – investiție pentru confortul cetățenilor
Aflat la al doilea mandat de primar, 
Pădurean Sorin Pompei va intra în 
cursa electorală pentru obținerea celui 
de-al treilea mandat având convinge-
rea că lucrurile făcute pe perioada 
celor opt ani de când e edilul comunei 
Petelea vor fi cele care îl vor menține 
în continuare în această funcție. Care 
sunt proiectele implementate în satele 
Petelea şi Habic, dar şi cum a reuşit să 
introducă sistemul de canalizare în lo-
calitatea Petelea veți citi în rândurile 
următoare.

Rep.: De ce ați intrat în politică, re-
spectiv în administrația locală?
Pădurean Sorin Pompei: Am candidat 
la început din dorința de a ajuta aceas-
tă comună să prospere, să o dezvoltăm 
mult mai mult prin forțele proaspete 
pe care le-am adus în administrația 
publică locală a comunei Petelea. Mi-
am dorit să dezvoltăm comuna Petelea 
din toate punctele de vedere, alături de 
echipa din Primăria Petelea şi Consi-
liul Local Petelea. 

Rep.: Care sunt proiectele prin care 
ați realizat creșterea nivelului de trai 
al cetățenilor?
Pădurean Sorin Pompei: Am început 
să modernizăm infrastructura comu-
nei. Un proiect amplu, pentru care 
m-am zbătut încă de la începutul pri-
mului mandat de primar al comunei 
Petelea, a fost introducerea canaliză-
rii. În acest sens, am întocmit proiect 
pentru obținerea de finanțare externă, 
dar care nu a fost declarat eligibil, din 
lipsa punctajului. Trebuie să înțeleagă 
cetățenii că pentru obținerea de fon-
duri europene, există nişte criterii 
bine determinate, în funție de care se 
acordă un punctaj, respectiv numărul 
cetățenilor, suprafața comunei şi multe 
altele, punctaje pe care nu le obții atît 
de uşor şi care nu țin de primar sau de 

munca acestuia. Văzând că nu putem 
să ne încadrăm la un punctaj mai mare, 
am decis să realizăm această investiție 
cu fonduri proprii, puțin câte puțin. 
Aşa am început în 2012 să facem efec-
tiv primele lucrări, până atunci fiind 
necesar studiul de fezabilitate, vizita 
proiectanților, întocmirea proiectului 
şi multe aspecte ce țin de partea tehnică 
şi scriptică a proiectului. Am reuşit să 
facem proiectul pentru zona principală 
a localității Petelea, cu introducerea tu-
burilor în subteran, cu racordurile ne-
cesare şi să ne branşăm la canalizarea 
municipiului Reghin. Acum, în acest 
an 2016, vom încheia această investiție 
cu o valoare de 20 de miliarde de lei 
vechi, bani veniți din bugetul propriu. 
E investiția de care sunt mândru că am 
reuşit să o realizez în localitatea Pete-
lea. Am realizat lucrări importante de 
reabilitare a sediului Primăriei, care era 
într-un stadiu destul de degradat, pen-
tru a putea oferi cetățenilor condiții 
bune în momentul în care vin la Pri-
mărie, fiecare serviciu având spațiul 
său, prin realizarea unei noi comparti-
mentări a sediului Primăriei, cu scopul 
de a uşura munca angajaților, dar şi 
timpul necesar de obținere a documen-
telor de către cetățeni. 

Rep.: Ați considerat importantă 
educația în comuna Petelea, drept 
dovadă investițiile în spațiile de 
învățământ.
Pădurean Sorin: Aşa este. Consider că 
viitorul acestei comunități îl constitu-
ie tinerii, care trebuie să facă şcoală şi 
nu oricum, ci în condiții decente. Am 
reabilitat acoperişul la Școala mică din 
Petelea, am introdus sistemul de încăl-
zire centrală şi am înlocuit tâmplăria 
veche cu geamuri termopan şi PVC la 
Grădinița din Petelea. Am alocat din 
bugetul local suma de 250000 de lei 
pentru achiziționarea Școlii şi a Cămi-

nului Cultural din Petelea, clădiri afla-
te în proprietatea Bisericii Evanghe-

lice. Totodată, am câştigat un proiect 
cu finanțare europeană, prin care am 
reuşit să înființăm la Petelea Centrul 
Educațional, unde beneficiarii sunt cei 
105 copii care frecventează zilnic acest 
Centru. Am construit pentru tinerii 
din Petelea un teren cu gazon sintetic, 
pentru a avea spațiul necesar unde să 
îşi desfăşoare activitățile sportive, să 
nu mai fie nevoiți să se deplaseze până 
la Reghin pentru a face mişcare. 

Rep.: Siguranța și confortul 
cetățenilor primează în comuna Pe-
telea.
Pădurean Sorin Pompei: Într-adevăr, 
am pus accentul ca cetățenii să bene-
ficieze de confort şi siguranță în mo-
mentul în care se deplasează pe străzile 
comunei noastre, motiv pentru care 
am investit in asfaltări şi realizarea de 
trotuare. Aşa se face că am construit 

trotuare în zona Viilor, Cânepiştii şi am 
modernizat 450 de metri de trotuar în 
centrul localității Petelea. Totodată, pe 
Strada Românească am construit 850 
de metri de trotuar şi am făcut asfaltări 
pe strada Școlii. Am extins rețeaua de 
iluminat public cu 17 stâlpi de tensiu-
ne în zona Cânepiştii, Viilor, respectiv 
a Târgului. Am câştigat un proiect cu 
finanțare europeană, destinat rromilor, 
în valoare de 700000 de lei, prin care 
am asfaltat încă 900 de metri de drum. 
Foarte important pentru noi este pro-
iectul prin care am reuşit să asfaltăm 
pe o distanță de 1350 de metri, drumul 
Beica-Habic. Pentru că prezenta un 
risc major, am consolidat malul râului 
Mureş în zona terenului de sport şi în 
zona numită ”La Tauri”. Am reabilitat 
Dispensarul Uman din Petelea şi am 
realizat lucrări de pietruire pe drumu-
rile comunale din Petelea. 

Rep.: Având toate aceste realizări, 
cum descrieți campania electorală?
Pădurean Sorin Pompei: Dacă la înce-
put o vedeam relativ simplă, îmi dau 
seama că pe parcurs apar obstacole. 
Consider că cea mai bună campanie a 
unui primar sunt realizările din comu-
nă, nu promisiunile. Eu nu vreau să le 
promit cetățenilor marea, dar le promit 
că ce ține de mine, ca edil, voi realiza. 

Le promit 
cetățenilor că 

ceea ce ține de 
mine, ca edil, voi 

realiza” Pădurean Sorin Pompei 
primarul comunei Petelea

”

Dezvoltare în toate domeniile în comuna Suseni

Pădurean Sorin Pompei, primarul comunei Petelea

Mircea Mariş, primarul comunei Suseni
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UDMR propune Siguranţă, Consens și Dezvoltare
Programul electoral al Uniunii Demo-
crate Maghiare din România, filiala 
Reghin, a fost gândit după o analiză 
atentă a administraţiei locale din ulti-
mii patru ani. Membrii partidului au 
stabilit foarte bine obiectivele care tre-
buie îndeplinite pentru ca municipiul 
Reghin să se poată dezvolta. Aceştia 
consideră că un oraş puternic se poate 
construi prin crearea mai multor lo-
curi de muncă, o infrastructură bine 
gândită, acordând o atenţie deosebită 
şi tinerilor. 

Reghinul, oraș modern și 
primitor

Pentru dezvoltarea municipiului, 
UDMR propune găsirea unei soluţii 
pentru devierea transportului greu din 

oraş, fluidizarea traficului rutier prin 
amplasarea mai multor sensuri gira-
torii, înlocuind semafoarele, treceri 
de pietoni dotate cu iluminat propriu, 
înlocuirea şi extinderea reţelei de apă 
şi canalizare, montarea subterană a 
cablurilor electrice, tv, telefonie etc. 
Programul electoral cuprinde şi mo-
dernizarea centrului municipiului, 
construirea mai multor piste de bici-
clete şi amenajarea unui spaţiu de agre-
ment în zona Canalului Morii. 

Siguranţa publică este o problemă 
majoră pentru care se propune insta-
larea unor camere video în zonele cu 
risc crescut de infracţionalitate şi repu-
nerea în funcţiune a secţiei de Poliţie 
din Apalina. Conform Programului 
Electoral „un primar competent ştie că 
are sarcina de a opri degradarea monu-
mentelor istorice” iar printr-un plan de 
acţiune creat împreună cu specialişti,  

centrul istoric să fie restaurat. 

Şanse reale pentru tineri, prin crearea 
unor centre de afaceri şi facilităţi prin 
care aceştia să simtă că îşi pot întemia 
o familie şi dezvolta un cămin chiar în 
propriul oraş, sunt obiective pe care 
Uniunea Democrată Maghiară din Ro-
mânia îşi propune să le îndeplinească. 

Spaţiile de recreere sunt o altă priori-
tate pe care UDMR o are în vedere prin 
continuarea proiectului „Parc Nou” în 
zona Pădurii Rotunde, un spaţiu dedi-
cat tuturor categoriilor de vârstă şi re-
novarea complexelor sportive. 

Comunitatea de rromi aparţine Re-
ghinului şi trebuie integraţi în soci-
etate prin programe sociale scăzând 
astfel rata şomajului şi abandonul 
şcolar, UDMR consideră că este res-
ponsabilitatea administraţiei locale şi a 
comunităţii de a contribui la integrarea 

acestora. 

Proiectul construirii unui nou spital 
este un vis pe care candidatul UDMR 
la funcţia de primar, Nagy Andras  îşi 
propune să-l ducă la bun sfârşit „Re-
ghinul are nevoie de un spital modern 
în conformitate cu normele europene. 
Proiectul acceptat în 2008, trebuie dus 
la bun sfârşit. Acesta prevede constru-
irea unui spital nou cu toate secţiile 
necesare, inclusiv helioport. Nu agreez 
ideea construirii unui spital mai mic 
în incinta actualului spital”, a decla-
rat Nagy Andras. În viziunea UDMR 
şi turismul merită o atenţie deosebită 
deoarece Reghinul şi împrejurimile au 
o istorie bogată, iar turiştii trebuie să 
descopere bogăţia acestor locuri.

Dora PATRON

Nagy Andras şi-a lansat oficial candidatura
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R O M Â N I A
MUNICIPIUL REGHIN

JUDETUL MUREȘ

PUBLICAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 20 alin.5 si art.120  din Legea 208/2015 – privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi func-
ţionarea Autorităţii Electorale Permanente -actualizată,, şi ale  Hotărârii AEP nr.16/2016-privind condițiile de aducere la cunoştința publică a delimitării şi a numero-
tării secțiilor de votare din țară, precum şi a sediilor acestora,  aducem la cunoştința alegătorilor din Circumscripția electorală nr.2-municipiul Reghin,  numerotarea, 
delimitarea  şi sediul secțiilor de votare din MUNICIPIUL REGHIN stabilite  în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor locale din 05 iunie 2016.

Nr.
Secţiei

De
Vot.

Sediul secţiei de votare DELIMITAREA
SECTIILOR DE VOTARE 

86 Școala Gimnazială 
ALEXANDRU CEUȘIANU,  Pţa Petru Maior 11

Strada RODNEI bl.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 şi bl.14

87 CLUBUL COPIILOR, str.M.Eminescu nr.10 Str.CERBULUI, str. GHEORGHE DOJA, str. ION CREANGA, str. LICURICI, str.MIERLEI, str.
MIHAI EMINESCU, str. RODNEI bl. 15,16,18,20

88 Liceul Tehnologic LUCIAN BLAGA str.Vânătorilor 
nr.29

Str. CARAIMAN, str. CODRULUI, str. DEDRADULUI, str. DR.V. NICOLESCU, str.KEMENY 
JANOS, str.LUPULUI, str. MĂCIESULUI, str. PĂLTINIȘ, str. PĂȘUNII, str.PIETROASEI, str. 
PLUGARILOR, str.PROF.IOAN MALOȘ, str.VÂNĂTORILOR, str. VIORELELOR, str.VIORI-
LOR

89 Liceul Tehnologic LUCIAN BLAGA str.Vânătorilor 
nr.29

Str. 1 DECEMBRIE 1918, str.ALBINELOR, str.GHEORGHE ȘINCAI, str. KOOS FERENCZ, str. 
MUREȘULUI, str.PANDURILOR, str.SIMION BĂRNUTIU, str.STRÂMBĂ, str. SUBCETATE

90 Liceul Tehnologic PETRU MAIOR, str.Gării nr.20 Bld. UNIRII  blocurile numere impare  bl. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,17,19, 21 si 57,   blocurile nr. pare  
bl.34, 38, 40, 42, 44,  inclusiv nr. de casa  de la nr. 1 la nr. 72

91 Liceul Tehnologic PETRU MAIOR, str.Gării nr.20 Str. AXENTE SEVER, str. BĂII, Str.GĂRII,  str. LĂCRĂMIOAREI, str. LALELELOR,  str.MUN-
CITORILOR

92 Liceul Tehnologic PETRU MAIOR, str.Gării nr.20 Bld. UNIRII blocurile  numere pare  bl.2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,  32 si bl.36
93 Liceul Tehnologic IOAN BOJOR, str.Râului nr.16 Str. APELOR, str.AUREL VLAICU,  str. BRĂNDUȘEI, str. CETĂȚII,  str.DUZILOR, , Bld. LIBER-

TATII, str. MESTEACĂNULUI, str. PIAȚA MICĂ, str.ROZMARINELOR, str.RĂULUI – toate 
numerele din intervalul nr. 1-4  str.SĂLCIILOR, str. TINERETULUI, str. VERII

94 Liceul Tehnologic IOAN BOJOR, str.Râului nr.16 Cart. FĂGĂRAȘULUI, str. RÂULUI – toate numerele din intervalul  nr.5 - 36, str.SUSENII NOI,
95 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4.  

str.Salcamilor nr.1.
Str.C.F.R, , str. CÂMPULUI, str. CARPAȚI, str.IERBUȘULUI, str.NOUĂ, str.SCURTĂ, str. LUN-
GĂ, str.TRANDAFIRILOR

96 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4.  
str.Salcamilor nr.1.

str.CĂLIMANI, str.SALCĂMILOR,  STR. TÂMPLARILOR

97 CAMINUL CULTURAL IERNUTENI, Str.Iernuţeni 
nr. 140

Str. ARGEȘULUI, str. AUTOBUZULUI, str. CASTANILOR, str. CRIȘULUI, str.IERNUȚENI, 
str. GURGHIULUI str. KISS ZOLTAN, str. LĂPUȘNEI,  str. OLTULUI, str. SIRETULUI, str. 
SOMEȘULUI, str.TÂRNAVEI

98 Școala Gimnazială  NR.4, str.Castelului nr.35 str.CĂPRIOAREI, str. MIMOZELOR, Str. PAVATORILOR str.ȘOIMILOR,  str. SEMĂNĂTORI-
LOR,

99 Școala Gimnazială  NR.4, str.Castelului nr.35 Str. APALINEI  numere  impare  nr.95 -113   numere  pare 120-174 str. ARENEI, str.CASTELU-
LUI, str.CIMITIRULUI, str. COOPERATORILOR, str.FLORILOR, str. GHEȚARULUI, str. GRÂ-
ULUI, str. MARGARETELOR, str. MIORIȚEI

100 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3,
Cart.Iernuţeni, Str. BRADULUI ,Cart. IERNUŢENI bl.1,  2, 2-8, 2/8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 18A, 18/A, 19,  20, 21 şi bl. 22.

101 Școala Gimnazială  FLOREA BOGDAN str.Pomilor 
nr.20

Cart. IERNUŢENI Bl. Nr. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, str. 
NUCULUI,

102 Școala Gimnazială  FLOREA BOGDAN 
str.Pomilor nr.20

Str. CĂRPINIȘ, str. FOIȘOR, str.GAROFIȚEI, str. GORUNULUI, str. GRĂDINARILOR, str. 
IOAN MARINOVICI, str. LIVEZILOR, Pța MARE, str. MOLIDULUI, str. MORII, str.PINULUI, 
str.PLOPILOR, str.PRIMĂVERII, str. SECERIȘULUI, str. VERZEI

103 Școala Gimnazială  FLOREA BOGDAN str.Pomilor 
nr.20

str. APALINEI numere impare 1-93,  numere  pare 2-118, nr.93 A, 93 F, 118 A, 118 E, 118 H, 118 
I, 118 J, 118 K, 118 V, 118 W, Str. POMILOR

104 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3, Str. 
M.Viteazul 85

str. HOREA, str. MIHAI VITEAZUL toate numerele din intervalul 76-278,  str.ORIZONTULUI, 
str.POMETULUI,  Str. PORUMBEI,  str. VIILOR

105 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3
Str. M.Viteazul 85

Str.ABATORULUI, str.BARTOK BELA, str.BENG,  str.BUJORULUI str. CIOCÂRLIEI, str. CRI-
NULUI, str. CRIZANTEMELOR, str. DEALUL BREZII, str.DEALUL CIREȘILOR, str. DEALUL 
COCOȘILOR, str. DEALUL IERBII, str. DUMBRAVEI, str. FĂGET, str. GHIOCELULUI, str.
GROAPA MÂȚII, , str.IERNII, str.MĂRULUI, str.NARCISELOR, str. NICOLAE BĂLCESCU,  
str.PRUNULUI, str. RUDOLF W. REGENY, str. SPICULUI, str. TEILOR, str.VASILE L. POP, str.
VIȘINILOR

106 CASA DE CULTURA A TINERETULUI ”GEORGE 
ENESCU”,  Str.Republicii nr.1

 Str. IZVORULUI, str. LILIACULUI,  Str. MIHAI VITEAZU  - toate numerele din intervalul nr.  
0-75

107 Școala Gimnazială  AUGUSTIN MAIOR, str.Scolii 
nr.3

str.CĂLĂRAȘILOR, str.RÂNDUNELELOR, ,  str.REPUBLICII,  str. SĂRII  , Str. STADIONULUI,  
str.ȘCOLII , str.TERASEI str. TOAMNEI,

108 CASA DE CULTURĂ DR. ”EUGEN NICOARA”, str.
Spitalului nr.11

str.CARDINAL ALEXANDRU TODEA(str.BUCEGI), str. DEALULUI,  str. GEORGE COȘBUC,  
str.PĂDURII, PIATA PETRU MAIOR,(PȚA V.I.LENIN
str. PICTOR NICOLAE GRIGORESCU,  str.SPITALULUI, str.STEJARULUI str.ZORILOR

P R I M A R ,
PRECUP MARIA 
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Săli noi de clasă pentru elevii Liceului Tehnologic 
„Ioan Bojor ”

Patru săli de clasă noi, mobilier modern 
şi grupuri sanitare sunt puse de acum la 
dispoziția elevilor Liceului Tehnologic 

„Ioan Bojor ” din Reghin. Suplimenta-
rea sălilor de clasă reprezintă o nece-
sitate pentru instituţie, deoarece, până 
acum procesul instructiv-educativ se 
desfăşura pe două schimburi, ceea ce 

constituia o problemă majoră, atât din 
punct de vedere al calităţii procesului 
educativ cât şi a faptului că majoritatea 
elevilor sunt navetişti, iar mulţi dintre 
ei nu au mijloacele necesare de trans-
port pentru schimbul doi.
Investiţia constituie o realizare impor-
tantă pentru instituţia de învăţământ, 
care se confrunta de mulţi ani cu insu-
ficienţa sălilor de clasă. Elevii Liceului 
Tehnologic „Ioan Bojor” vor frecventa 
de acum cursurile instituţiei, doar într-
un singur schimb, cel de dimineaţă, 
acest lucru ducând la creşterea calităţii 
procesului educativ. Inaugurarea no-
ului etaj, s-a desfăşurat în cadrul unei 
festivităţi, la care au luat parte atât re-
prezentanţii administraţiei locale cât şi 
reprezentanţi ai Inspectoratului Școlar 
Județean Mureş. Investiţia s-a realizat 
din fonduri guvernamentale obţinute 
în anul 2014, pentru proiectul depus 
de către instituţia de învăţământ reghi-

neană.
„Sunt săli noi, luminoase şi frumoase, 
de calitate, iar recunoştinţa noastră 
este că aceste investiţii considerabile 
se vor întoarce înzecit pentru comuni-
tatea din Reghin. Elevii noştri sunt în-
tâlniţi în magazinele mari din oraş, la 
bănci, brutării, societăţi comerciale şi 
pompieri, ceea ce dovedeşte utilitatea 
acestora pentru municipiu” a declarat 
Alexandrina Lupescu, directorul Lice-
ului Tehnologic „Ioan Bojor ”. 
Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” este 
singura instituţie de învăţământ din 
municipiu, care a reuşit să obțină în 
2014 finanţarea din fonduri guverna-
mentale, având deja proiectul pregătit. 
Investiţia finalizată este în valoare de 
aproximativ o sută de mii de euroLaura PAŞCAN

Dacă până acum excursiile, taberele 
şi expediţiile şcolare din învăţământul 
preuniversitar constituiau o adevăra-
tă provocare pentru cadrele didactice 
care le organizau, luna mai aduce un 
nou Regulament, aprobat de către ofi-
cialii din Ministerul Educaţiei Naţio-
nale şi Cercetării Știinţifice.
Documentul prevede o serie de reguli 
şi obligaţii menite să asigure siguranţa 
maximă pentru elevi şi preşcolari pe 

întreaga durată a activităţilor mai sus 
amintite.
Una dintre schimbările majore adu-
se de noul regulament este aceea că 
activităţile nu vor mai trebui avizate 
de Inspectoratul Școlar, ci de unitatea 
de învăţământ, în acest fel dorindu-se 
simplificarea procesului organizatoric. 
De asemenea, a fost eliminată condiţia 
ca documentaţia necesară aprobării 
deplasării să fie realizată cu o lună îna-
inte. Pe de altă parte, regulamentul face 
distincţia clară între activităţile realiza-

te în localitatea în care se află unitatea 
de învăţământ şi cele din altă localitate, 
reducându-se astfel birocraţia pentru 
activităţile derulate în localitate. Mo-
dificări de simplificare a suferit şi for-
mularul prin care părintele sau tutorele 
legal îşi exprimă acordul de participare 
al copilului.
În cazul în care excursia se organizează 
în timpul orelor de curs, în cazul situa-
ţiilor excepţionale, cu o amplă justifica-
re, unitatea de învăţământ organizatoa-
re va solicita aprobarea Inspectoratului 

Școlar, aceasta având obligaţia să co-
munice şi planul de recuperare al ore-
lor neefectuate.
”Noul Regulament aprobat permite 
unităţilor de învăţământ elaborarea 
unor regulamente proprii, adaptate 
specificului unităţilor şcolare, ducând 
la o creştere benefică a numărului ex-
cursiilor şi a expediţiilor şcolare” a de-
clarat Ștefan Someşan, inspector şcolar 
general, ISJ Mureş.

Excursiile școlare, mai ușor de organizat
Laura PAŞCAN

Venirea primăverii a constituit mo-
ment de mare bucurie pentru locui-
torii din Bistra Mureşului, mai exact, 
pentru cei din Bistra Vale, unde s-a 
inaugurat un spaţiu dedicat culturii şi 
educaţiei.
Un Cămin Cultural renovat în tota-
litate, o Grădiniţă modernă cu cen-
trală termică de cea mai bună calitate 
sunt doar câteva dintre noutățile de 
care vor beneficia locuitorii din Bistra 
Mureşului. 
Îmbrăcaţi în straie de sărbătoare, năpă-
diţi de curiozitate şi emoţie locuitorii, 
cu mic cu mare au venit la inaugurarea 
Căminului Cultural şi a Grădiniţă din 
Bistra Vale.

Oficialităţile locale au tăiat panglica 
noului edificiu în prezența cetățenilor, 
care au ținut să fie alături de autorități 
la inaugurarea Căminului Cultural şi a 
Grădiniței. O lucrare amplă, de cea mai 
bună calitate şi cu o mare necesitate va 
sta de acum la dispoziţia locuitorilor 
din zonă. „Căminul Cultural de aici a 
suferit modificări în sensul măririi sălii 
de spectacol,  a realizării unei bucătării 
şi a unei săli noi de grădiniţă în aceeaşi 
clădire. Cetăţenii de aici au aşteptat 
acest moment, deoarece Bistra Vale 
este o zonă în care tradiţiile sunt păs-
trate cu sfinţenie şi trebuie transmise 
generaţiilor viitoare” a declarat prima-
rul comunei Deda, Lucreţia Cadar.
Preşcolarii din această zonă vor avea 
de acum posibilitatea să-şi desfăşoa-

re activităţile educative într-un spaţiu 
modern, dotat cu încălzire centrală şi 
toate materialele necesare unui proces 
fructuos de învăţământ.
Evenimentul a debutat cu o slujbă de 
sfinţire, urmată de un spectacol folclo-
ric, în care au evoluat solişti locali şi 

Ansamblul folcloric „Cununa Călima-
nilor” din Deda. Evenimentul a adus 
zâmbetul şi mulţumirea pe feţele locu-
itorilor din zonă.
Toate aceste investiţii aduc atât un plus 
de imagine cât şi o creştere a nivelului 
de trai şi de dezvoltare a zonei

Reabilitări majore la Căminul Cultural și Grădiniţa din Bistra Vale
Laura PAŞCAN
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Start înscrierilor și reîn-
scrierilor la Grădinițe

S-a dat startul înscrierilor şi reîn-
scrierilor la grădiniţe a copiilor cu 
vârsta cuprinsă între trei şi şase ani. 
Reînscrierea copiilor care frecventea-
ză cursurile în acest an şcolar se face 
în perioada 10-20 mai, iar înscrierea 
copiilor care vin pentru prima dată 
în grădiniţă, în grupa mică, se face 
în două perioade diferite, 23 mai - 17 
iunie şi 27 iunie - 29 iulie. Inspectora-
tul Școlar al judeţului Mureş asigură 
toate măsurile necesare şi respectarea 
tuturor etapelor calendarului înscri-
erii în grădiniţă, astfel încât întregul 
proces să fie finalizat până la data de 
29 iulie. Municipiul Reghin pune la 
dispoziţia părinţilor 230 de locuri, din 
care 160 la cele  şase Grădiniţe cu Pro-
gram Prelungit şi 70 de locuri la cele 
şapte Grădiniţe cu Program Normal.
„În judeţul Mureş avem locuri sufi-
ciente în grădiniţe, toţi copiii se vor 
regăsi pe listele unei instituţii de în-
văţământ, chiar dacă există preferinţe 
cu privire la o anumită instituţie, re-
partiţia se va face pe baza criteriilor 
stabilite de Minister”, a declarat Ștefan 
Someşan, inspector şcolar general ISJ 
Mureş.
Fiecare grădiniţă trebuie să stabileas-
că un orar propriu pentru înscrieri şi 
să-l pună la dispoziţia tuturor per-
soanelor interesate, atât la avizier, cât 
şi pe site-ul instituţiei. Unităţile de 
învăţământ preşcolar au obligaţia de 
a informa părinţii cu privire la capa-
citatea grădiniţei, numărul de locuri 
aprobat pentru anul şcolar 2016-2017, 
criteriile de înscriere şi în perioada 4 
mai - 29 iulie, evoluţia zilnică a înre-
gistrărilor. Criteriile generale de în-
scriere, potrivit Ministerul Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării Știinţifice sunt 
următoarele: apropierea de domici-
liul copilului, existența unui frate sau 
soră a copilului, înscris în unitatea de 
învăţământ la care se solicită înscrie-
rea, existenţa unui certificat medical 
de încadrare în grad de handicap a 
copilului. Perioadele de înscriere şi 
reînscriere la nivelul fiecărei grădiniţe 
şi orarul aferent sunt stabilite de con-
ducerea unităţilor de învăţământ. 
Potrivit actului normativ, documen-
tele de care au nevoie părinţii pentru 
a-şi înscrie copiii la grădiniţă sunt 
următoarele: cererea de înscriere, cer-
tificatul de naştere al copilului (copie 
legalizată), fişa medicală, avizul epi-
demiologic, adeverinţele cu veniturile 
părinţilor sau alte acte doveditoare ale 
veniturilor familiale (pentru grădini-
ţele cu program prelungit).
Înscrierea în grădiniţele de stat se face 
fără perceperea unor taxe de înscri-
ere, iar discriminarea copiilor, după 
orice fel de criteriu în procesul de în-
registrare este interzisă.                                                                                       
Laura PAŞCAN

ŞTIRI
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La Gurghiu, infrastructura a fost prioritară

Aflat la cel de-al treilea mandat 
de primar în comuna Gurghiu, 
Laurențiu Boar ne-a vorbit despre în-
ceputurile sale în această funcție, dar 
şi de răutățile la care trebuie să facă 
față din partea unor cetățeni care îşi 
doresc, probabil, funcşia de primar. 

Rep.: Cum au fost începuturile în 
acest domeniu?
Boar Laurențiu: Sincer, nu am dorit să 
candidez pentru că funcția de primar 
nu am văzut-o ca pe una respectată. 
Era denigrată, probabil din cauză că 
nu se făcea nimic în comuna noastră. 
Efectiv am vrut să evit să candidez 
de primar, deşi în anii `96 am avut 
susținători şi oameni care au apelat la 
mine ca să candidez de primar, dar deşi 
în unele cazuri erau foarte aproape să 
mă convingă, am renunțat, tocmai 
pentru acest lucru. Eu aveam o meserie 
foarte frumoasă, meseria de veterinar, 

căruia îi eram foarte dedicat, eram res-
pectat de oameni şi întotdeauna, indi-
ferent de zi sau de oră, eram prezent la 
datorie şi pentru acest lucru, oamenii 
mă apreciau şi îmi spuneau ”Dumne-
zeu să îți ajute ție şi familiei tale”. În 
2004, s-a făcut un sondaj la nivel de 
comună, de către PSD, partid în rându-
rile căruia eram la vremea respectivă, 
în care am fost şi eu cuprins, alături 
de primarul de atunci şi fostul primar 
de dinaintea sa, cât şi ceilalți candidați 
care erau în cursa electorală la acel mo-
ment. În sondaj am ieşit pe primul loc, 
şi cum a fost sondajul făcut, aşa ne-am 
şi clasificat procentual, după primul tur 
de scrutin. PSD a organizat o şedință, 
unde s-a prezentat acest sondaj şi s-a 
propus de către fostul deputat, Pavel 
Todoran ca eu să candidez, fiind cel 
mai bun cotat, iar ceilalți să facă o echi-
pă lângă mine şi să mă sprijine. Cu aju-
torul oamenilor din comună care m-au 
cunoscut, cât şi cu echipa de oameni 
serioşi care am avut-o lângă mine, am 
câştigat alegerile în iunie 2004. Trebuie 

să vă spun că nu sunt un mare credin-
cios, dar cred în Dumnezeu, iar atunci 
când s-a discutat că se va face un son-
daj şi cel care iese primul va fi candida-
tul PSD-ului, seara, când mă puneam 
în pat, mă rugam să nu fiu eu acela care 
va fi pe primul oc. Dar uite că soarta a 
vrut ca eu să fiu primar.

Rep.: Care sunt domeniile în care ați 
investit cel mai mult?
Boar Laurențiu: Cred că nu e cazul 
să vă vorbesc despre investițiile pe 
care le-am făcut în comună, pentru 
că oamenii le văd şi le simt. În primul 
rând m-am axat pe infrastructură şi 
utilități. În primul mandat s-a asfaltat 
drumul Orşovei şi Glăjăriei, cu o lun-
gime de aproximativ 16 kilometri, s-au 
reabilitat toate Școlile şi Grădinițele 
din comună, copiii au condiții ca şi la 
oraş, dar din păcate, multe s-au închis 
pentru că în 2010 s-a modificat legea 
şi finanțarea este per elev, banii sunt 
insuficienți pentru asigurarea salariilor 
cadrelor didactice, pentru că norma pe 
o clasă este de minim 20 de elevi. Am 
început lucrarea de alimentare cu apă, 
care a fost aproape finalizată, Glăjărie, 
pe Ordonanța 7 a Guvernului, cu o 
valoare de 40 de miliarde, sediul adm-
nistrativ care a fost inaugurat 2008, 
până atunci funcționam într-o chirie. 
Construind această Primărie, ea este 
casa reprezentativă a comunei noastre 
şi am creat şi condiții de muncă pen-
tru funcționarii publici pentru că este 
imposibil ca să ai 2-3 servicii într-un 
birou, când intră cineva cu o problemă, 
deranjează pe toată lumea de la munca 
ce o făcea. Am pietruit drumurile late-

rale, străzile. 

Rep.: Credeți că cetățenii și le vor 
aminti în momentul în care vor intra 
în cabina de vot?
Boar Laurențiu: Sunt convins că 
cetățenii şi le amintesc. Ceea ce mă de-
ranjează foarte mult este minciuna de 
care opozanții se folosesc, lucru care 
nu e deloc plăcut. Oamenii îi cunosc pe 
cei care nu au niciun pic de caracter. Să 
spui că toate sunt proiectele făcute de 
vechea conducere, dar că acum au venit 
banii, e o mare jignire adusă în primul 
rând la adresa mea, cât şi a Consiliului 
Local şi a angajaților din Primărie care 
au muncit cot la cot pentru a aduce 
bunăstare comunei. Probabil că la unii 
oameni ține, chiar dacă le-am explicat 
în cadrul adunărilor cetățeneşti pe care 
le-am realizat în fiecare an. Poate pe 
unii reuşesc să-i păcălească. Eu le-am 
spus cetățenilor să ceară drept dovadă 
un proiect sau o hotărâre de Consiliu 
pentru aceste investiții, să le demon-
streze scriptic. Suntem 3 candidați în 
această cursă electorală. Se încearcă 
prin fel şi fel de mijloace să facă în aşa 
fel încât să nu mai pot să candidez, aşa 
îşi vede cineva şansa să câştige, pe când 
normal ar fi ca să spună oamenilor ce 
a făcut şi ce vrea să facă în viitor, nu 
să mă înlăture pe mine prin mijloace 
neortodoxe. Contestații de incompa-
tibilitate, sesizări la ANI, dar adevărul 
e de partea mea şi sunt convins că nu 
o să am nicio problemă. Cu ajutorul 
cetățenilor şi al bunului Dumnezeu, o 
să fiu în continuare primar şi o să ne 
întâlnim la evenimentele din comuna 
Gurghiu.

La Cozma, drumurile sunt asfaltate 100%

Cea mai mică din județul Mureş, co-
muna Cozma este condusă de opt ani 
de zile de Petru Ormenişan, primar 
care a încercat să aducă cele mai bune 
condiții de trai cozmenilor şi socoleni-
lor. Care sunt realizările din ultimii 
ani, le puteți citi în materialul urmă-
tor.

Rep.: Ce populație are comuna Coz-
ma?
Ormenișan Petru: Comuna Cozma 
are 562 de locuitori, conform ultimului 
recensământ. O comunitate mică, cu 
multe familii în vârstă. Acest lucru nu 
m-a împiedicat să pot realiza lucruri 
importante pentru comunitatea din 
care fac parte. Am muncit foarte mult 
şi iată că am reuşit să implementez un 
proiect, finanțat prin fonduri europe-
ne. Proiectul l-am început în 2009, şi 
cu ajutorul lui Dumnezeu am reuşit să 
îl finalizăm. 

Rep.: Care sunt lucrurile pe care vi le-
ați propus la început?
Ormenișan Petru: În 20 de ani nu s-au 
realizat prea multe lucruri în comuna 
Cozma. Fiind fiu al acestei comune, 
mi-am propus să dezvolt comunitatea. 
Mi-am propus să reabilitez drumurile 
din comună, acestea fiind foarte greu 
accesibile, multe din ele erau drumuri 
de pământ. S-au asfaltat 8 kilometri de 
drum în comună, fapt ce a dus deja la 
construirea unor case în comuna noas-
tră, avem unii tineri veniți de la oraş, 
care au început să-şi construiască aici 
locuințe. 

Rep.: Cum ați găsit comuna când ați 
preluat conducerea ei?
Ormenișan Petru: În 2008, când am 
devenit primar, nici măcar iluminatul 
public nu funcționa. Am moderni-
zat iluminatul public, am modernizat 
Dispensarul uman şi Dispensarul ve-
terinar, am făcut lucrări de reabilitare 
a Căminelor Culturale, la Școală am 
introdus apa, din puțuri proprii, dar 
deocamdată aceasta este situația. 

Rep.: Comuna Cozma a beneficiat de 
importante fonduri europene.
Ormenișan Petru: Da, sunt fonduri 

europene venite pe Măsura 322, as-
faltare, construire Cămin de Bătrâni 
şi dotări de Cămin Cultural. Valoarea 
proiectului este de peste 2,3 milioane 
de euro. Prin intermediul acestui pro-
iect, am reuşit să asfaltăm în totalitate 
drumurile din Cozma, cu indicatoare, 
şanțuri, acces la proprietăți, borduri.

Rep.: Cum stați cu construcția Cămi-
nului de Bătrâni?
Ormenișan Petru: Neavând o locație 
în satul Cozma, a trebuit să îl constru-
im în Socolul de Câmpie, pe vechiul 
amplasament al Școlii de la Socol. 

Școala nefiind populată, a început să se 
degradeze, a căzut acoperişul şi am fost 
nevoiți să o dărâmăm până la urmă, 
pentru că reprezenta un risc pentru 
siguranța cetățenilor. La Socol există o 
Mănăstire şi o Biserică foarte frumoa-
să, cu un preot şi două măicuțe, foar-
te buni gospodari, care îşi desfăşoară 
activitățile în această zonă. Bătrânii de 
la Căminul de Bătrâni vor putea avea 
activități ce includ Biserica şi Mănăsti-
rea din Socol. Aşezământul de bătrâni 
este destinat celor care au nevoie de un 
loc în care să aibă bătrânețile liniştite. 
Trei ani de zile, Primăria este obliga-
tă, conform proiectului, să întrețină 
investiția, după care vom putea con-
cesiona spațiul, dar păstrându-i-se 
destinația. 

Rep.: Care sunt condițiile de trai din 
cele două localități? Au apă?
Ormenișan Petru: Acest serviciu încă 
nu este la dispoziția cetățenilor, dar 
încercăm să realizăm un proiect de 
parteneriat cu Consiliul Județean şi 

ADI Aqua Invest, astfel încât să pu-
tem oferi în viitor populației, serviciul 
de alimentare cu apă şi canal. Suntem 
incluşi în Master Planul județului 
Mureş şi până în 2020 trebuie ca toa-
te comunele să beneficieze de aceste 
servicii. Comunitățile mici, aşa cum 
este comuna noastră, fără a fi inclusă 
într-un astfel de proiect nu ar putea re-
aliza investiții atât de costisitoare. Din 
fonduri proprii, noi nu putem să facem 
aproape nimic.

Rep.: Cozma a beneficiat de fonduri 
guvernamentale importante.
Ormenișan Petru: O comunitate 
mică, aşa cum este Cozma nu se poate 
dezvolta fără a primi bani de la bugetul 
de stat. La capitolul colectare impozite 
şi taxe la bugetul local, adunăm în jur 
de 70 de mii de lei. Vă dați seama, fon-
dul de salarii pentru Primăriei este de 
150 de mii de lei. Cum am putea să ne 
dezvoltăm dacă nu am primi bani de la 
stat? Nu putem rămâne tot ultimii.  

O comună 
mică, nu s-ar 

putea dezvolta 
fără sprijin”  Ormenişan 

Petru, primarul comu-
nei Cozma

”

Alexandra COTOI

Alexandra COTOI

Boar Laurenţiu, primarul comunei Gurghiu

Ormenişan Petru, primarul comunei Cozma
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Maria Cocean
Născută în 2 aprilie 1957, în localitatea 
Nadăşa, Maria Cocean s-a făcut cunoscu-
tă în Reghin prin activităţile comerciale 
ce le-a desfăşurat aici. În 2012 a candidat 
pe Colegiul 4 la Senat, unde a obţinut 
6723 de voturi pentru Partidul Poporului 
Dan Diaconescu. În cariera politică a bi-
fat funcţia de consilier local în mandatul 
actual şi candidează la funcţia de primar 
al Municipiului Reghin din partea forma-
ţiunii politice UNPR.

Iulius Făgărășan
Născut la 13 iulie 1968, este faţa nouă a 
vieţii politice reghinene, preşedintele 
onorific al Iniţiativei Civice şi unul dintre 
cei mai vehemenţi protestatari împotriva 
construirii fabricii de clei din oraş. A trăit 
timp de 24 de ani în Suedia, revenind în 
Reghin în urmă cu patru ani. Formaţiu-
nea politică pe care o reprezintă este PNL.

Nagy Andras
Născut în Municipiul Reghin, la data de 
26 iunie 1958, inginer de profesie, Nagy 
Andras a ocupat funcţia de primar al Mu-
nicipiului Reghin timp de două mandate, 
iar cea de viceprimar un mandat. În de-
cursul carierei sale politice, ce se întinde 
pe mai bine de 20 de ani, a bifat şi funcţia 
de consilier local. De la începutul carierei 
politice a fost fidel formaţiunii politice pe 
care şi acum o reprezintă, UDMR.

POLITICĂ 11

Alegerile locale se vor desfăşura în data de 5 iunie, 
când candidații pentru funcțiile de primari, consilieri 
locali şi județeni vor aştepta cetățenii cu drept de vot 
la secțiile de votare. Legile privind desfăşurarea cam-
paniei electorale s-au modificat, candidații nemaia-
vând voie să afişeze poze, banere, meşuri stradale sau 
chiar afişe electorale ca până în urmă cu ceva vreme.

Loteria primarilor va avea extrage-
rea finală în 5 iunie 2016
Cine sunt cei 6 candidați care râvnesc la fotoliul 
comod de primar, precum şi câteva date ce țin de 
apartenența politică şi funcțiile deținute până acum, 
aflați doar din Glasul Văilor, singurul ziar care vă va 
prezenta în ediția următoare, toți candidații de la ni-
velul comunelor arondate municipiului Reghin. Până 
atunci însă, iată-i pe cei şase competitori electorali de 
la Reghin.

Reghinul alege 1 din 6! 

Valer Mare
Născut în 23 martie, 1952, Valer Mare a 
fost liderul organizației județene PRM 
Mureş. Candidează pentru funcția de 
primar al municipiului Reghin pentru 
că vrea o altfel de administrație, în care 
să dovedească faptul că poate să facă cu 
bani puțini ceea ce alții nu au făcut cu 
bani mulți. Formațiunea politică pe care 
o reprezintă la alegeri este PRU. 

Adrian Crăciun
Născut la data de 29 ianuarie 1979, Adri-
an Crăciun este o forţă tânără a vieţii po-
litice reghinene, în decursul carierei sale 
politice ocupând funcţia de consilier lo-
cal în mandatul 2008-2012. Incursiunea 
în viaţa politică a făcut-o alături de par-
tidele PRM, PDL candidând în cele din 
urmă la alegerile din 5 iunie 2016, pentru 
funcția de primar al municipiului Reghin 
din partea formaţiunii politice PMP.

Maria Precup
Născută în comuna Petelea, la data de 1 
ianuarie 1955, economista Maria Precup 
este prima femeie ce ocupă funcţia de 
primar al municipiului Reghin. În timpul 
carierei sale politice, a ocupat atât func-
ţia de consilier local al municipiului cât 
şi cea de viceprimar, timp de un mandat. 
Maria Precup se află la a treia candidatu-
ră pentru funcţia de primar, aceasta ocu-
pând din 2012 funcţia de edil al munici-
piului. Formaţiunea politică pentru care 
şi-a depus candidatura pentru alegerile 
locale din 2016 este PSD.

Laura PAŞCAN
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Aflat în fruntea comunei din 2000, Ilie 
Chiș Bălan a intrat în funcția de primar 
din dorința cetățenilor, la insistențele 
cărora a renunțat la meseria de ingi-
ner agronom pe care o îndeplinea din 
1977 în comuna Rușii Munți. Încă de 
atunci, și-a demonstrat capacitățile de 
a-și ajuta semenii, de a munci pentru 
binele comunității. După 16 ani de pri-
mar, Ilie Chiș Bălan ne vorbește deschis 
despre funcție, realizări, greutățile prin 
care treci zilnic în cadrul Primăriei, dar 
și despre calitățile pe care trebuie să le 
aibă o persoană astfel încât să rămână 
vreme de patru mandate la conducerea 
comunei Rușii Munți. 

Rep.: De ce ați candidat în 2000?
Ilie Chiș Bălan: În 2000 am candidat 
pentru prima dată pentru funcția de 
primar. Eram opt candidați la vremea 
respectivă. Nu a fost uşor să iau această 
decizie, eu lucram ca inginer agronom 
la acea vreme, însă foarte multă lume, 
delegații întregi de cetățeni, au venit 
în luna aprilie la mine la poartă după 
ce se însera şi mă rugau să candidez. 
Ei ştiau ce am făcut eu în comună din 
1977 şi până în 2000, perioadă în care 
mi-am dedicat cunoştințele şi munca 
în folosul comunității, ca şef de struc-
turi agricole. După ce au văzut că co-
muna era neglijată de tot, era mizerie şi 
nu se făcea nimic, oamenii au venit la 
mine. Era o necunoscută pentru mine 
administrația locală şi faptul că au 
fost opt candidați, am avut o oarecare 
reținere, dar pentru că oamenii au fost 
alături de mine am reuşit. 

Rep.: Care erau gândurile de început 
de drum?
I.C.B.: Am pornit atunci cu idei 
mărețe. Trebuie să spun că comuna 
Ruşii Munți este o comună destul de 
înstărită. Faptul că în 2000 a apărut Le-
gea 1, de retrocedare a fondului foresti-
er, a pădurilor pe care comuna le are, a 
fost un beneficiu pentru comuna noas-
tră. S-au retrocedat comunei 4363 de 
hectare de pădure, care din 2006, au în-
ceput să aducă venituri. Până în 2006, a 
trebuit să facem titluri de proprietate, 

contracte de administrare pentru aces-
te păduri. Abia apoi am început să in-
vestim în infrastructura comunei: apă, 
canal, asfalt, şcoli, grădinițe, Primărie 
nouă, capelă. Dar nu am muncit doar 
din aceste veituri, pentru că am dorit să 
avem mai mult. Am reuşit să atragem 4 
milioane de euro de la Uniunea Euro-
peană, lucru care pentru o comună nu 
e puțin, prin cele două măsuri pe care 
le-am avut, măsura 322, canalizare şi 
asfaltare de ulițe comunale în valoare 
de 2,5 milioane de euro, iar pentru cea-
laltă măsură, privind asfaltarea de dru-
muri forestiere, ne-a adus de la Bruxel-
les 1,5 milioane de euro. Pentru faptul 
că noi am reuşit să punem la punct 
infrastructura în comună, rusenii sunt 
foarte mulțumiți, drept dovadă se vede 
sprijinul lor față de mine. 

Rep.: Proiectul e dificil de întocmit, 
punctajul greu de obținut. Nu v-a 
fost teamă de banii pe care i-ați putea 
pierde pentru depunerea sa?
I.C.B. : O reținere a fost, dar să ştiți 
că eu le-am spus consilierilor că pen-
tru a accesa nişte fonduri trebuie să 
faci studiu de fezabilitate şi cererea de 
finanțare, ca să câştigi la loto trebuie să 
şi joci. Noi, dacă nu depunem proiecte, 
nu putem să accesăm. Am riscat, dar la 
măsurile pe care le-am câştigat, banii 
cheltuiți pentru studiul de fezabilitate 
şi cerere, aproximativ 100000 lei pen-
tru fiecare proiect, au revenit comu-
nei, pentru că aceste cheltuieli au fost 
declarate eligibile, proiectele europe-
ne acoperind aceste costuri, în caz de 
finanțare. E o mare realizare. În comu-

na Ruşii Munți mai avem de asfaltat 2,4 
km de ulițe comunale. Am depus pro-
iect în acest sens, pe măsura 72, pentru 
sesiunea de finanțare 2014-2020, tot în 
cadrul infrastructurii rurale. Din păca-
te, nu am avut decât 49,5 puncte, iar în 

prima sesiune au primit finanțare pro-
iectele cu punctaj de peste 60 de punc-
te. Nici o problemă, n-am disperat. 
După cum spuneam, e ca la loterie, mai 
câştigi, mai şi pierzi. Am avut proiectul 
făcut, cererea de finanțare nu am plătit-
o decât 20% din valoare, în schimb do-
sarul lucrării este chiar acum la mine 
pe masă, a fost licitat pe SEAP, iar în 
zilele următoare urmează să analizăm 
ofertele şi documentația celor patru 
firme care au intrat la licitație şi să de-
semnăm pe cel care va realiza lucrarea, 
pentru că noi banii necesari îi avem. 
Totuşi, voi încerca şi la Ministerul Dez-
voltării  să vedem, poate mai primim 
nişte bani prin Ordonanța 28, pentru 
că noi am mai făcut un proiect, o as-
faltare de 2,4 km pe Sebeş, cu toate lu-
crările de artă, poduri, podețe, şanțuri 
betonate, o investiție de 2 milioane de 

lei, din care 1,5 milioane lei i-am pri-
mit de la Guvern. Deci dacă te zbați, 
poți primi bani. 

Rep.: Ați câștigat bani europeni, dar 
ați primit și fonduri guvernamen-
tale. Cum văd cetățenii toate aceste 
investiții?
I.C.B.: Faptul că ne-au finanțat proiec-
tul de pe Sebeş, asta înseamnă că ne-au 
rămas bani la fondul de rulment şi îi fo-
losim acum pentru asfaltarea de la Mo-
răreni. Eu voi depune documentația, 
poate dacă ne mai dau ceva bani, fon-
durile care le avem acum ne rămân să 
faem alte investiții, pentru că avem încă 
de lucru în comună. Eu nu vreau să zic 
că din 2000, fața comunei s-a schimbat 
radical, oricine vine în comună poate 
să vadă că am ajuns pe infrastructură 
la condiții de mediu urban, când tu ai 
asfalt peste tot, când tu ai canalizare 
la toți cei care au dorit să se racorde-
ze şi care au băi, când ai aducțiune de 
apă, Primărie, cu o investiție de doar 
800000 lei, când toate şcolile sunt puse 
la punct, capelă la Ruşii Munți, rusenii 
sunt foarte mulțumiți de ceea ce am fă-
cut şi nu vor da niciodată pasărea din 
mână pe cea de pe gard. 

Rep.: Se dorește o lege care să limiteze 
numărul de mandate al unui primar. 
Cum comentați acest subiect?
I.C.B.: Sunt nişte proiecte începute şi 
chiar dacă presa şi toți vin cu faptul că 
dacă suntem primari de patru-cinci 
mandate, nu ar trebui să mai candi-
dăm. Mi se pare absurd!  Singurul care 
poate să dicteze cine va fi primar într-o 
comunitate este electoratul. Nu trebuie 
lege să limiteze numărul de mandate. 
Dacă nu eşti bun, electoratul te schim-
bă singur. Primarul care nu corespun-
de, electoratul nu îl va alege. Proiectele 
începute, trebuie continuate. Eu am 
adus comuna la un anumit nivel, nu 
vreau să plec până ce nu termin ceea 
ce mi-am propus. Asta mă îndeamnă 
să candidez încă odată, dar dacă ruse-
nii vor spune că nu corespund acestei 
funcții, mă voi retrage cu siguranță, dar 
sunt sigur că rusenii sunt mulțumiți de 
activitatea mea de până acum.

Singurul care 
poate să dicteze 

cine va fi pri-
mar într-o comunitate 

este electoratul” Ilie 
Chiş Bălan, primarul 

comunei Ruşii-Munţi

4 milioane de euro pentru comuna Rușii Munți
Alexandra COTOI

”

Amenzi de peste 300 de mii de lei date 
de Garda de Mediu în primul trimestru 

În primul trimestru al anului 2016, 
Comisariatul Judeţean Mureş al Găr-
zii Naţionale de Mediu a efectuat un 
număr total de 263 de inspecţii, din-
tre care 63 au fost planificate, conform 
planului anual de controale, iar 200 de 
inspecţii au fost neplanificate. În ca-
drul inspecţiilor neplanificate, au fost 
înregistrate un număr de 25 de con-
troale în urma sesizărilor, 4 controa-
le de verificare a realizării măsurilor 
stabilite anterior, 7 controale în urma 
autosesizării, 69 controale dispuse de 

Comisariatul General al Gărzii Naţio-
nale de Mediu, 12 controale de verifi-
care a respectării măsurilor din actele 
de reglementare şi 83 de controale cu 
alte autorităţi, în urma protocoalelor 
încheiate în acest sens cu instituţii la 
nivel judeţean. 
După verificarea reclamaţiilor, s-au 
constatat depăşiri ale nivelului de zgo-
mot, deversări de ape uzate menajere, 
aspecte privind calitatea aerului şi acti-
vităţi în arii protejate şi tăieri de vegeta-
ţie din afara fondului forestier.  
Principalele neconformităţi constatate 
în urma controalelor efectuate au fost 
lipsa solicitări/obţinerii actelor de re-

glementare din punct de vedere al pro-
tecţiei mediului, nedepunerea la ter-
men a declaraţiilor privind obligaţiile 
la Fondul pentru mediu, furnizarea sau 
prestarea serviciilor de utilităţi publice 
către operatori fără licenţă eliberată, 
cât şi delegarea gestiunii serviciilor de 
utilităţi publice fără respectarea preve-
derilor legale. 
În urma acestor controale, au fost apli-
cate 14 amenzi contravenţionale în va-
loare totală de 342.000 de lei. 

Cezara ŞTEFAN

Ilie Chiş Bălan, primarul comunei Ruşii Munţi
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Aflat din 2004 la cârma comunei Brea-
za, Gheorghe Chira, primarul aces-
tei comune, a demonstrat cetățenilor 
că este omul faptelor, nu al vorbelor 
deşarte. Cum a reuşit să facă investiții 
dintr-un buget care nu a mai fost aju-
tat de alte fonduri suplimentare, aflați 
din interviul de mai jos.

Rep.: Ați reușit să reabilitați, într-un 
final, sediul Primăriei. Erați printre 
ultimele comune care aveau proble-
me la acest capitol.
Chira Gheorghe: Sediul vechi nece-
sita o consolidare, iar atunci am luat 
decizia ca să facem o consolidare şi o 
extindere, pentru că în 1907, atunci 
când a fost construită această clădire, 
nevoile nu erau atât de mari cum sunt 
astăzi, cu atât de multe servicii, care 
trebuie să funcționeze într-o Primărie, 
aşa cum este Primăria noastră. Inițial 
ne-am gândit la o mansardare a vechii 
clădiri, dar având în vedere structu-
ra şubredă şi fundația care nu putea 
susține o astfel de reabilitare, am decis 
să o extindem la sol, unde spațiu exista. 
Nu a crescut numărul angajaților din 
Primărie, tot 12 am rămas, dar gândin-
du-ne la cetățean, am mers pe varianta 
ca să nu îl reținem mult timp pentru 
ceea ce are nevoie din Primărie. Acum, 

fiecare serviciu are spațiul său, Regis-
trul Agricol, Contabilitatea, Asistență 
Socială, Resurse umane şi Achiziții pu-
blice, Starea Civilă şi Secretarul Primă-
riei, nemaiexistând problema că sunt 
înghesuite toate în spații mici. Avem 
deasemenea şi o sală de şedințe pentru 
Consiliul Local, o sală modernă. Toto-
dată, am ținut ca şi Biblioteca Comuna-
lă să fie tot alături de Primărie, pentru 
că cetățenii erau obişnuiți ca ei să bată 
la porțile Primăriei sau la uşa Bibliote-
cii şi acestea erau mereu deschise, din 
dorința de a li se pune la dispoziție o 
serie de cărți. Garajele autoturismelor 
din parcul Primăriei au fost construite, 
acestea completând necesitățile pentru 
îngijirea maşinilor şi utilajelor ce sunt 
deținute de Primărie. 

Rep.: Cum ați reușit să convingeți 
Consiliul Local că e nevoie de un se-
diu reabilitat al Primăriei?
Chira Gheorghe: Mie îmi place să 
spun lucrurilor pe nume, nu toți au 
fost de acord la început, dar când li s-a 
pus în față documentația tehnico-eco-
nomică, şi-au dat seama că e nevoie de 
acest proiect. Proiectul nici eu, de al-
tfel, nu l-am avut în vedere acum, pen-
tru că aveam un alt proiect, pe care mi 
l-am propus încă de la începutul meu 

ca edil al comunei. E vorba despre ca-
nalizarea comunei, dar am avut ghini-
onul să nu fim eligibili pentru sumele 
europene. Atunci am zis că să nu pier-
dem nici timp, nici bani şi să trecem la 
proiectul cu sediul Primăriei reabili-
tat, care era pe ultimele din lista mea. 
Cetățenii pot confirma că nu am fost 
primarul care a promis, am fost omul 
care a demonstrat şi arătat că se poate 
face administrație.

Rep.: Cum ați găsit lucrurile în mo-
mentul în care ați venit la Primărie, 
ca primar?
Chira Gheorghe: În 2004, când am 
ajuns la Primărie, am găsit cu totul alt-
ceva, decât era nevoie. Străzile, asfal-
tări, iluminat, practic trebuia să scoți 
oamenii din zona mai neagră, ca să 
spun aşa. În Filpişu Mic greu se circula 
pe jos, nicidecum cu maşina, am zis că 
sediul de Primărie poate să mai aştepte, 
pentru că există alte priorități. 

Rep.: Cum vă descurcați cu un buget 
în care nu au intrat bani dinafară?
Chira Gheorghe: Tot ce înseamnă lu-
crări de 8 ani încoace, se face strict din 
bugetul local, din resurse proprii, fără 
o altă finanțare, mai ales că resursele 
proprii sunt limitate oarecum.  Dacă 
gospodarul localității îşi face calculele, 
din puținul care îl are, se poate gospo-
dări. Dar ținând cont de realitatea de zi 
cu zi, mă refer aici la sursele din care 
ne vin nouă banii, am observat că decât 
să te duci şi să stai cu mâna întinsă la 
cineva, să pierzi timp şi bani şi să nu 
te alegi cu nimic, mai bine fă-ți tu tre-
burile la tine acasă. În Breaza circulă o 
vorbă ”Deschizi uşa porții şi îți dai sea-
ma de omul care locuieşte acolo”, cam 
asta am încercat să fac eu în comună, să 
ofer cetățenilor ceea ce pot, atunci când 
pot, fără să stau la mila cuiva că poate 
îmi dă, poate nu. 

Rep.: Siguranța cetățeanului a cres-
cut în comuna Breaza. Cum ați oferit 
cetățenilor acest sentiment, greu de 
dobândit dealtfel?
Chira Gheorghe: Odată cu inaugu-
rarea sediului de Primărie, am inau-
gurat şi sistemul de iluminat. Suntem 
printre puținele comune care am im-
plementat un iluminat public, în care 
tot ce înseamnă ulițe şi străduțe, există 
stâlpi cu lămpi cu leduri. Din totalul 
lămpilor avute, adică 300, am montat 
520 de lămpi în intravilanul şi o par-
te din extravilanul tuturor satelor care 
sunt din comuna Breaza. O investiție 
care generează costuri mici, şi implicit 
economie la bugetul local. Am realizat 
această investiție pentru cetățeni, pen-
tru siguranța. Un alt proiect important 
pentru siguranța cetățeanului îl repre-
zintă montarea a 25 de camere de su-
praveghere pe raza întregii comune. 
Consider că această investiție îşi va face 
datoria, pentru că suntem într-o zonă 
oarecum de risc, şi se va estompa feno-
menul furturilor. 

Rep.:Ce păreri au cetățenii de aceste 
investiții?
Chira Gheorghe: Cetățenii sunt 
curioşi de investițiile care se realizea-
ză în comună şi vin şi întreabă. Ma-
joritatea au privit cu ochi buni aceste 
investiții pentru că şi-au dat seama că e 
spre binele şi siguranța lor. 

Rep.: Ce vă doriți pentru viitor?
Chira Gheorghe: Vreau să merg înain-
te cu ceea ce am de făcut şi consider că 
cetățenii din comuna Breaza văd efor-
tul şi munca depusă în toți aceşti ani 
de a schimba fața localității. Ei sunt cei 
care vor aprecia acest lucru.

La Breaza, siguranța cetățeanului primează

Acum 12 ani, în Crăiești erau drumuri de pământ
Lefaia, Milăşel şi Crăieşti, cele 
trei localități ce formează comuna 
Crăieşti, sunt conduse de trei manda-
te de Vereş Vasile, primarul comunei, 
care a reuşit să mențină echilibrul în 
dezvoltarea comunei, fără a discrimi-
na vreo localitate. Cum a reuşit aceas-
tă performanță, dar şi cum a preluat 
comuna la începutul carierei sale de 
primar aflați din răspunsurile sale.

Rep.: De ce ați ales această cale, anu-
me candidatura la funcția de primar, 
în urmă cu 12 ani?
Vereș Vasile: Când am intrat în po-
litică am intrat cu gândul de a face şi 
a construi ceva pentru şi în folosul 
cetățenilor. La nivel de localitate, pro-
babil la fel cum erau şi în alte localități 
lucrurile nu mergeau aşa cum trebuie, 
nu exista infrastructură, alimentare cu 
apă, Școli, Grădinițe, Cămin Cultural, 
nu aveam Primărie, sunt multe lucruri 
care nu le aveam. Am crezut că pot să 
le fac şi chiar am reuşit să fac tot ceea ce 
mi-am propus.

Rep.: Dinafară, funcția de primar e 
diferit percepută. Ați fost dezamăgit 
de tot ceea ce credeați că reprezintă 
un primar, față de realitate?
Vereș Vasile: La momentul când am 
candidat, datele problemei stăteau cu 
totul altfel. Lucrurile văzute dinafară 

nu se compară cu cele din interior, cre-
deam că va fi mult mai uşor, dar când 
vrei să faci multe lucruri mari, nece-
sită şi sacrificii, drumuri multe, timp, 
de multe ori şi irosit, dar într-un final, 
când ai reuşit să faci ceea ce ți-ai pro-
pus, cred că merită efortul. Nu aş putea 
să definesc funcția de primar. Nu pot 
să zic că m-am schimbat mult față de 
ceea ce am fost înainte de a veni la Pri-
mărie.

Rep.: Care sunt lucrurile pentru care 
v-ați luptat din postura de primar?
Vereș Vasile: Sunt multe de spus. 
Acum 12 ani aveam drumuri de pă-
mânt, nu aveam apă, Primărie, Cămin 
Cultural, ar fi foarte multe lucruri de 

enumerat. Am să vi le spun pe cele mai 
importante: am construit Primărie şi 
Cămin Cultural, am realizat alimen-
tarea cu apă, reabilitarea Școlilor Ge-
nerale, construire de poduri şi podețe, 
pietruirea tuturor drumurilor din co-
mună, din toate localitățile comunei 
Crăieşti, nu doar din localitatea de 
centru, decolmatarea canalelor plu-
viale, finalizarea construirii terenului 
de sport, încălzire centrală la Școala 
din localitatea Crăieşti. Am realizat 
alimentarea cu apă a satelor Milăşel şi 
Lefaia. Ca şi proiecte în derulare avem 
cu termen de execuție, luna octombrie 
2016, construirea de capelă mortua-
ră în localitatea Crăieşti. Continuăm 
asfaltările pe străzile din localitatea 
Crăieşti, proiect început de anul tre-

cut. Deasemenea, vrem să reabilităm 
drumurile de exploatație agricolă pe 
o supafață de 8,9 kilometri. Din ceea 
ce v-am enumerat, avem de lucru  cât 
pentru încă un mandat, aşa că e nevoie 
de mine în această funcție. Consider că 
pot şi vreau să finalizez ceea ce mi-am 
propus. 

Rep.: Care este atuul lui Vereș Vasile? 
Cum ați reușit toate aceste lucruri, 
într-o comună care pentru 2016 a 
primit de la bugetul de stat doar 6000 
de lei?
Vasile Vereș: Consider că primarul are 
atribuția vitală de a şti cum să-şi orga-
nizeze oamenii, să-i pună pe fiecare la 
locul potrivit şi la momentul potrivit, 
să ştie ce are de făcut. În Primărie avem 
nouă angajați, cu mine suntem 10. Tot 
ceea ce aparține de consultanță, de de-
punere de proiecte, cereri de plată, de 
rambursare, le facem la nivel de Pri-
mărie, cu angajații din subordine, nu 
plătim firme de consultanță, nu dăm 
bani pentru aşa ceva nimănui. Din pă-
cate nu poți să-i stimulezi pe angajați 
din punct de vedere financiar din cauza 
legilor, pentru că ei merită salarii mai 
mari pentru munca pe care o depun, 
dar sperăm să vină vremuri mai bune 
şi să putem să-i răsplătim exact pe mă-
sura muncii lor. 

Vereş Vasile, primarul comunei Crăieşti

Chira Gheorghe, primarul comunei Breaza

Pagină realizată de 
Alexandra COTOI
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Compania Treforex din municipiul 
Toplița, a derulat începând cu data de 
12.02.2015, proiectul numit „Creşterea 
eficienței şi servicii mai ecologice prin 
îmbunătăţirea procesării”, proiect 
cofinanțat din fonduri acordate de că-
tre Guvernul Norvegiei, prin Mecanis-
mul Financiar Norvegian 2009-2014, 
în cadrul domeniului de finanţare Ino-
vare Verde în Industria din România, 
în baza contractului de finanțare nr. 
2014/113009.
Valoarea totală a proiectului este de 
441.300 euro, din care asistența finan-
ciară nerambursabilă este de 177.000 
euro. Proiectul s-a implementat în lo-
calitatea Topliţa, jud. Harghita, având 
ca obiectiv creşterea eficienței firmei 

în activitatea desfăşurată precum şi 
îmbunătățirea procesului de manage-
ment al deşeurilor lemnoase.
Investiția care a făcut obiectul finanțării 
în acest proiect, constă în achiziția a 
două echipamente: un încărcător fron-
tal şi un transportor pentru biomasă, 
care ajută la colectarea şi manipularea 
deşeurilor lemnoase. 
Treforex colectează în principal deşeuri 
de lemn din păşunile montane din 
zonă, precum şi deşeuri din lemn pro-
venite în urma toaletării pomilor fruc-
tiferi. Implementarea proiectului per-
mite gestionarea mai bună a deşeurilor, 
ca urmare a acestei investiții. Achiziția 
transportorului pentru biomasă a con-
dus la creşterea capacității de încărcare 
pe transport de la 9 tone la 12 tone, în 
timp ce achiziția încărcătorului frontal 
a condus la o creştere de patru ori mai 

mare a cantității de deşeuri lemnoase, 
realizate pe oră.
”Serviciul pe care îl oferim este unul 
verde, pentru că prin colectarea 
deşeurilor lemnoase contribuim la di-
minuarea cantității de deşeuri de lemn, 
dintre care unele sunt abandonate în 
diverse locuri, ca urmare a activităților 
de curățări de păşuni sau toaletări de 
arbori din horticultură. Suntem ast-
fel în măsură să colectăm deşeuri din 
lemn de pe suprafețe mult mai mari de-
cât până acum, inclusiv din plantațiile 
de plante, energetic contribuind la o 
mai bună gestionare a deşeurilor din 
lemn” a declarat pentru Glasul Văilor, 
Cristian Dobrean – managerul firmei.
Treforex se implică în realizarea de 
activități de conştientizare a populației 
cu privire la beneficiile pe care le are 
mediul asupra sănătății umane, dar şi 
a inițierii tinerilor din Toplița în proce-
sul de conservare şi protejare a mediu-

lui înconjurător. În 18 noiembrie 2015,  
a avut loc o reuniune având ca temă 
principală creşterea eficienței compa-
niei Treforex prin implementarea pro-
iectului. La reuniune au fost prezenți 
reprezentanți ai partenerilor firmei 
Treforex- companii private locale, un 
reprezentant al Școlii locale şi un re-
prezentant al presei locale. Alte subiec-
te de discuție au fost purtate pe mar-
ginea legislația forestiere din România, 
precum şi cu privire la posibilitățile de 
creştere a colectării deşeurilor de lemn. 
În 14 septembrie 2015, compania Tre-
forex a organizat la Școala locală, o 
acțiune de  conştientizare în domeniul 
mediului, constând în desfăşurarea 
unei Eco-lecții pentru copiii cu vârsta 
cuprinsă între 7-13 ani, cu scopul de 
a-i învăța importanța colectării, dar şi 
a reducerii deşeurilor.

Inovare verde în industria din România

Andra PUI

Consiliul Județean Mureș modifică prețurile la produsele agricole

Consiliul Județean Mureş, în confor-
mitate cu prevederile Legii 52/2003, 
anunță publicul cu privire la intenția 
de a aproba printr-o hotărâre, modi-
ficarea prețurilor medii la produsele 
agricole. Aceste modificări vor fi luate 
în considerare în calculul pentru eva-
luarea în lei a arendei. Decizia a venit 
în urma solicitării fermierilor, care şi-
au exprimat nemulțumirea cu privi-
re la faptul că cele mai multe produse 
se vând la prețuri mai mici decât cele 
aprobate de Consiliul Județean Mureş, 
prin Hotărârea  nr. 166/2015.
Conform legii, proiectul a fost supus 
dezbaterii publice, începând cu data de 
13 noiembrie 2015, dar nu au fost înre-
gistrate sesizări sau contestații până în 
data de 17 decembrie, zi în care au fost 
aprobate prețurile medii pentru plata 
arendei în produse. 
În luna martie a acestui an, un grup de 

fermieri au sesizat Consiliul Județean şi 
Instituția Prefectului Mureş în scris, cu 
privire la prețurile mult mai mici care 
se practică în județul Mureş pentru 
plata arendei. Prefectura Mureş a soli-
citat Consiliului Județean, reanalizarea 
celor semnalate în petițiile formulate 
de fermieri. Totodată, Direcția pentru 
Agricultură Mureş a revenit asupra 
propunerii din 2015, cu o nouă adresă, 
prin care propune alte prețuri medii la 
produsele agricole, de această dată fi-
ind vorba despre prețuri la nivelul celor 
practicate real. Conform noilor propu-
neri, prețurile pentru cereale sunt de 
60 de bani pe kilogramul de grâu, orz, 
orzoaică, triticale, în timp ce prețul po-
rumbului ar urma să fie de 55 de bani 
pe kilogram. Floarea soarelui va ajun-
ge la prețul de 1,30 lei pe kilogram, iar 
tărâțele se vor calcula la prețul de 60 
de bani pe kilogram. Lista de prețuri, 
care include un număr de 50 de pro-
duse agricole, o găsiți pe site-ul Con-

siliului Județean, ca anexă la proiectul 
de hotărâre ce este publicat în data de 9 
mai, 2016, fiind afişat totodată la sediul 
instituției din Tîrgu Mureş, Piața Vic-
toriei, nr. 1. Cei interesați pot trimite în 

scris propuneri, sugestii, opinii, care au 
valoare de recomandare, până cel târ-
ziu în data de 19 mai, 2016, la sediul 
Consiliului Județean Mureş sau prin 
email la adresa www.cjmures.ro.

Alexandra COTOI
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Judeţul Mureş a fost implicat în pro-
iectul „Stop Fenomenului de Bullying” 
ce s-a desfăşurat în colaborare cu Con-
siliul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Cluj. Bullying-ul este o 

formă de abuz fizic şi emoţional reali-
zat intenţionat, repetat şi în dezechili-
bru de forţe. Acest fenomen este des în-
tâlnit în şcoli sau pe stradă şi din păcate 
chiar în sălile de clasă. Elevii reghineni 

au ales să se implice şi ei în combaterea 
acestui fenomen. Proiectul este dedi-
cat elevilor de clasa a VII-a şi a XII-a. 
Activitatea de stopare a fenomenului 
s-a desfăşurat în municipiul Reghin, la 
nivelul fiecărei unităţi şcolare, sub con-
ducerea psihologilor şcolari, unde ele-
vii au urmărit un film de lungmetraj în 
care a fost prezentat cyberbullying-ul, 
urmările negative ale utilizării site-uri-
lor de socializare. 
„Fenomenul de bullying are pe termen 
lung consecinţe deosebit de grave în 
dezvoltarea armonioasă a personali-
tăţii. Felul în care elevii înţeleg să ma-
nagerieze o emoţie la care este expus, 
contează foarte mult în felul în care 
el va acţiona peste ani de zile când va 
fi pe propriile lui picioare” a declarat 
psihologul şcolar Demeter Maria, res-
ponsabil al Comisiei Metodice a Psi-
hologilor din Reghin. Activitatea de 
stopare a fenomenului este desfăşurată 
în municipiul Reghin la nivelul fiecărei 

unităţi şcolare sub conducerea psiho-
logilor şcolari. În prima etapă a activi-
tăţii, elevilor li s-au prezentat filmule-
ţe şi noţiuni despre ceea ce înseamnă 
bullyingu-ul, în urma cărora aceştia 
decid dacă doresc sau nu să participe 
la următoarele etape. Lucrările elevi-
lor au fost jurizate şi premiate, iar cele 
câştigătoare au fost trimise la Centrul 
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Edu-
caţională Mureş.  (D.P.)
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Uila a ajuns la nivelul celorlalte localități din comuna Batoș

Dumitru Cotoi este primarul care, îm-
preună cu ajutorul Consiliului Local 
a reuşit să realizeze o transformare 
a comunei pe care o coordonează de 
două mandate întregi şi unul parțial. 
Dacă la începutul primului mandat 
şi-a îndreptat atenția înspre viitorul 
copiilor din comună, pe parcurs a 
reuşit să demonstreze că se poate in-
vesti în dezvoltarea comunității.

Rep.: De ce ați decis să candidați la 
alegerile din 5 iunie, 2016?
Cotoi Dumitru: Mi-am dorit să fac o 
schimbare în comuna Batoş. Sunt con-
vins atât eu, cât şi cetățenii din comună 
că am reuşit să punem o bază, o temelie 
la toate proiectele pe care le-am deru-
lat şi pe care urmează să le derulăm.  
Vreau să continuăm împreună ceea ce 
am început, acest lucru fiind posibil 
doar cu ajutorul lor.

Rep.: Care au fost prioritățile dum-
neavoastră, la început?
Cotoi Dumitru: În general, ca să 
reuşeşti mult, trebuie să îți propui 
mult, dacă vrei lucruri mărețe trebu-
ie să ai îndrăzneală în primul rând. 
Am început, aşa cum a fost şi primul 
meu slogan ”Pentru viitorul copiilor 
noştri”. În primul rând m-au interesat 
Școlile, Grădinițele, în care au învățat 
şi urmează să învețe copiii noştri. 
Aveam o problemă mai aparte decât 

toți, prin faptul că o serie de instituții 
nu aparțineau comunei Batoş, dar am 
reuşit să rezolv în mare parte situația. 
Am cumpărat şi reabilitat Școli, dar 
mai avem treabă. Alimentarea cu apă 
a satelor din comună, lucrarea în care 
ne apropiem de finalizarea sa, inclusiv 
în satul Uila, Cămine Culturale, străzi, 
trotuare, terenuri de sport, acestea au 
fost domeniile în care mi-am focalizat 
atenția şi dorința de a le aduce la stan-
dardele cerute de comunitate.  

Rep.: Ați întâmpinat piedici în reali-
zarea acestor proiecte?
Cotoi Dumitru: Bineînțeles, prima 
piedică a reprezentat-o finanțarea, blo-
carea finanțărilor şi birocrația, ca să îi 
spun aşa. Chiar nu e uşor deloc să im-
plementezi un proiect, mai ales care 
este pe finanțare europeană, proiecte 
foarte greu de întocmit. 

Rep.: Ați reușit să aduceți în comuna 
Batoș fonduri europene?
Cotoi Dumitru: Nici nu se poate altfel. 
De-a lungul mandatelor am avut reali-
zări pe diferite finanțări, de la finanțări 
locale, din bugetul local, Guvernul Ro-
mâniei sau din fonduri europene.

Rep.: E bineștiut faptul că proiectele 
cu finanțare europeană sunt cel mai 
greu de accesat. Cum a fost aici, la 
Batoș?
Cotoi Dumitru: Destul de greu, pen-
tru că trebuie în primul rând să găseşti 
proiectanți sau firme de consultanță 

atât de bune încât să fie fără greşeală. 
Nu neg faptul că am întocmit la un 
moment dat un proiect cu o firmă de 
consultanță şi, deşi am obținut numă-
rul de puncte necesar pentru finanțare, 
nu am mai avut loc la finanțare. La vre-
mea respectivă se dădeau finanțările pe 
culoare politică, astăzi, din fericire, se 
dau pe punctaj şi pe nevoia de a se re-
aliza lucrarea respectivă. Acum e mai 
uşor. Chiar avem câteva proiecte pe 
care sper să le putem realiza. În pri-
mul rând, canalizarea pentru comuna 
Batoş, lucrare pentru care deja s-a sem-
nat finanțarea şi urmează ca în timp 
cât de scurt să înceapă procedurile de 
licitație şi de ce trebuie făcut. Reabilita-
rea Căminului Cultural de la Uila este 
un alt proiect pe care dorim să îl rea-
lizăm, clădirea fiind deja achiziționată. 
Dispensarul uman din Batoş necesită o 
reabilitare, lucru pe care îl vom face cât 
de repede. În ceea ce priveşte Grădinița 

din Dedrad, dorim să îi oferim un 
aspect nou, reabilitând clădirea care 
deserveşte copiii preşcolari din această 
localitate. Modernizarea străzilor din 
comuna Batoş este un alt proiect care 
va fi depus la sfârşitul lunii mai, pen-
tru că încă mai sunt străzi care necesită 
reparații, asfaltări sau pietruiri. Mo-
dernizarea şi asfaltarea drumurilor de 
pe câmp, a drumurilor de exploatație 
agricolă, care sunt necesare pentru 
toți cetățenii comunei Batoş, pentru 
a putea uşura munca în agricultură şi 
obținerea de performanțe în acest do-
meniu. Toate acestea sunt proiecte pe 
care le avem deja întocmite şi urmează 
să le depunem, în momentul în care 
se va deschide următoarea sesiune de 
finanțare, astfel încât să putem obține 
finanțările necesare pentru implemen-
tarea lor. 

Alexandra COTOI

Elevii reghineni au spus STOP Bullying-ului

Cotoi Dumitru, primarul comunei Batoş

Societatea Comercială Amprenta De-
sign S.R.L. pierdut acord de funcționare 
nr. 76 din 04.06.2013 pentru punctul 
de lucru situat în strada Gării, nr. 78, 
Reghin

ANUNŢURI
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De loc din oraşul Sălişte, judeţul Sibiu, 
George Cutean are 16 ani şi este elev în 
clasa a X-a la Colegiul Silvic din Gur-
ghiu. Alegerea acestui liceu a fost oa-
recum influenţată de tatăl său, care lu-
crează în domeniul silvic. „Am ales să 
fac liceul la “Colegiul Silvic Gurghiu”, 

deoarece este un liceu cu tradiţie” ne-a 
mărturisit George.
Ajungând pe tărâmul verde al Văii 
Gurghiului, s-a îndrăgostit de această 
zonă, considerând Gurghiul o localita-
te liniştită „pitorească, cu oameni pri-
mitori. Aici mi-am făcut şi câţiva prie-
teni de nădejde” spune George. 
Odată cu prezenţa lui la Colegiul Silvic 
a venit şi înscrierea în echipajul care a 
participat la Campionatul Naţional de 
Competenţe în Silvicultură.
Este prima lui participare la un astfel de 
concurs, motiv pentru care concursul a 
adus odată cu el o experienţă nouă din 
care s-a întors cu noi cunoştinţe. „A 
fost o experienţă din care am avut mul-
te de învăţat” a declarat George Cutean.
Pentru a putea participa la un astfel de 
concurs şi a simţi atât tu, ca membru 
al echipajului, cât şi profesorii care te 
îndrumă, că eşti pregătit, este nevoie de 
muncă asiduă. „Pentru a obţine rezul-
tatele dorite este nevoie de luni întregi 

de muncă şi de o ambiţie puternică. Și 
relaţia profesor –elev contează, relaţie 
ce a fost bazată pe colaborare şi respect 
reciproc. Spiritul de echipă face toată 
atmosfera. Consider că proba privi-
toare la “cepuirea arborelui” a impus 
o mare dificultate” a mărturisit elevul 
George. 
Câştigarea Campionatului Naţional de 
Competenţe în Silvicultură a clasat au-
tomat echipajul din Gurghiu la Cam-
pionatul European. Tocmai din acest 
motiv, antrenamentul şi pregătirile nu 
s-au terminat, motiv pentru care „în 
următoarele două săptămâni până la 
Campionatul European, eu, împreună 
cu echipa, o să încercăm să dăm tot ce 
este mai bun din noi şi să ne îmbună-
tăţim tehnica de lucru. O calificare pe 
unul din primele 3 locuri ne-ar aduce o 
satisfacţie uimitoare”.
Despre George ce se mai poate spune? 
Categoric este un iubitor de natură, iar 
în timpul liber îi place să facă plimbări 

în natură şi îşi doreşte să termine liceul 
cu brio, iar apoi să urmeze Facultatea 
de Silvicultură din Braşov. 

(C.Ş.)

George Cutean  „...pentru a obţine rezultatele dorite este nevoie 
de luni întregi de muncă”

Întrebări fulger:
Culoarea preferată: Verde
Pasiuni: Vânătoarea
Film, carte sau plimbare în aer 
liber?: Plimbare în aer liber
Ce ai face dacă ai câștiga la loto pre-
miul cel mare?: Aş folosi banii într-un 
scop caritabil
Care este cea mai mare frică a ta?: 
Nu am aşa ceva!
La munte sau la mare? La munte

Echipajul Colegiului Silvic din Gurghiu 
a început pregătirile intense pentru 
participarea la Campionatul European 
ce se desfășoară în Austria. Asta după 
ce în perioada 18- 21 aprilie 2016, a 
participat la Campionatul Naţional de 
Competenţe în Silvicultură desfășurat 
la Câmpulung-Moldovenesc, de unde 
reprezentanţii liceului s-au întors acasă 
cu binemeritatul loc întâi. În perioada 
23-27 mai, Szasz Laszlo, George Cu-

tean, Adelin Man și Dali Botond însoţiţi 
de coordonatori, vor participa la Con-
cursul European de Silvicultură care va 
avea loc în orașul Kirschberg din Aus-
tria unde participă 17 școli silvice din 
Europa. Astfel, Colegiul Silvic Gurghiu a 
dovedit din nou că sunt cu adevărat va-
loroși, fiind o Şcoală Silvică cu tradiţie.
Vă prezentăm în acest număr, doi dintre 
cei patru membri ai echipajului, ce vor 
duce numele liceului peste hotare. 

Szasz Laszlo a ales să urmeze Colegiul 
Silvic Gurghiu deoarece de mic a iubit 
plantele şi animalele şi astfel se simte 
mai aproape de natură. Are 19 ani, de 
loc din Glăjărie şi este elev în clasa a 
XII-a.  
Silvicul a fost alegerea lui, cu toate că, 
este oarecum o pasiune moştenită, dar 
nimeni din familia lui nu lucrează în 
acest domeniu. 

Şeful echipajului
Este şeful echipajului ce a câştigat 
concursul Naţional de Competenţe în 
Silvicultură. „În acest an concursul a 
fost foarte greu, ne-am confruntat cu 
multe greutăţi. Da, sunt şeful echipei. 
Este o responsabilitate foarte mare, mai 
ales în timpul traseului forestier, unde 
eu coordonez toate măsurătorile, fac 
calculele şi tot eu împart sarcinile de 
lucru. Ceilalţi membri ai echipei sunt 
mai tineri şi acum au participat prima 
dată la concurs, aşadar eu trebuia să îi 
încurajez şi să le dau sfaturi. Proba de 
doborâre mi s-a părut cea mai grea, 
pentru că s-a făcut o modificare în re-
gulament de care noi nu am ştiut, dar 
şi aşa ne-am descurcat destul de bine” 
spune Szasz Laszlo. Însă, cu toate aces-
tea au ajuns la reuşită şi au urcat pe po-
dium, considerând că au avut în plus 
faţă de celelalte licee înscrise, tocmai 
spiritul de echipă. 
Laci nu este la prima participare de 
acest gen şi tocmai din acest motiv, 

calificarea la Campionatul European 
este o mare realizare pentru că toate 
eforturile depuse şi-au atins acest scop. 
„Un astfel de concurs te poate schimba 
foarte mult, poţi dobândi foarte multă 
experienţă şi îţi poate deschide multe 
perspective. Am avut foarte mult de 
câştigat din participarea la acest con-
curs atât din punct de vedere teoretic, 
cât şi practic. Ca persoană, am evoluat 
foarte mult, prima dată am învăţat cum 
să lucrez în echipă şi după asta cum să 
o coordonez” a adăugat Szasz Laszlo. 
În urmă cu doi ani, Colegiul Silvic Gur-
ghiu a reprezentat din nou România la 
Europene, echipă din care a făcut şi 
Szasz Laszlo parte. „Am avut şi atunci 
o echipă foarte bună şi am fost mulţu-
miţi de rezultatul obţinut. Din punct 
de vedere al pregătirii şi anul trecut am 
fost la înălţime, acum simt o unire şi o 
înţelegere mai mare”. 
Fiind elev în clasa a XII-a, pe Laci îl aş-
teaptă în acest an examenul de bacalau-
reat, astfel că se vede nevoit să-şi adune 

toate forţele şi să facă în aşa fel încât 
să se împartă între pregătirile pen-
tru acest concurs şi pregătirea pentru 
BAC. „Îmi este foarte greu în această 
perioadă de timp, în ultima vreme am 
acordat mai mare atenţie concursului, 
dar de acum urmează BAC-ul şi tre-
buie să mă pregătesc şi acolo. Vreau să 
termin Facultatea de Silvicultură şi să 
lucrez în domeniu sau în peisagistică” a 
conchis Szasz Laszlo. (C.Ş.)

Întrebări fulger:
Culoarea preferată: Maro
Pasiuni: Muzică, sport, dansuri po-
pulare.
Film, carte sau plimbare în aer 
liber?: Plimbare în aer liber.
Ce ai face dacă ai câștiga la loto pre-
miul cel mare?: Aş dona o parte.
Care este cea mai mare frică a ta?: 
Să-mi pierd persoanele importante 
pentru mine.
La munte sau la mare? La mare
Unde te vezi peste 10 ani? Lucrând în 
domeniul silvic

Szasz Laszlo „Un astfel de concurs îţi poate deschide multe 
perspective”

Szasz Laszlo

George Cutean


