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Respectaţi instituţiile de cultură!

Administraţia locală a decis ca după 45
de ani să dea o faţă nouă Casei de Cultură „dr. Eugen Nicoară” din Reghin,
demarând lucrările de renovare. Este
un lucru bun, un fapt aşteptat de multă
lume.
Marea renovare se apropie de final, iar
eu, personal, sunt tare mândră de rezultat. Această Casa de Cultură a primit o
nouă imagine, una mai primitoare, cu
un aer proaspăt şi parcă mai luminoasă,
lucru ce dovedeşte că munca depusă de
angajaţii instituţiei nu a fost în zadar şi
că trebuie apreciată.
De curând, am participat la două eve-

nimente organizate la Casa de Cultură
„dr. Eugen Nicoară”. Prima întâlnire cu
un spectacol în casă nouă m-a învăluit
cu sentimente plăcute.
Însă, nu mare mi-a fost mirarea să văd
în faţa mea, la câţiva metri distanţă, un
bărbat trecut bine de vârsta a doua, călărind scaunele din sala de spectacol,
pentru a ajunge pe locul dorit. Şi n-am
fost singura care a băgat de seamă!
(Frumos exemplu pentru generaţia de
azi!) Este destul de greu de digerat să
ştii că ai trudit pentru a pune o instituţie de cultură în valoare şi în câteva
clipe cineva îşi bate joc de efortul tău!
Unii pretind că sunt civilizaţi, că au
bune maniere, dar de cele mai multe ori
reuşesc să pună pe tapet doar exemple
negative în ceea ce priveşte propria fiinţă.
Mă sperie ideea că în scurt timp, tot ce

s-a renovat va putea fi distrus din pricina neclijenţei noastre. Dar aici intervin
cei şapte ani de acasă. În prima zi din
cadrul „Săptămânii Altfel” elevii reghineni au luat parte la un spectacol de
teatru de improvizaţie în aceeaşi instituţie. Nimic deosebit până aici! Nu m-a
uimit nici faptul că atunci când li s-a
cerut să spună un gen de muzică, vocile
din sală au strigat „Maneeeleee”. (Ăsta-i
alt subiect, şi până la urmă gusturile nu
se discută). Ceea ce m-a deranjat, a fost
imaginea de sfârşit, când sala a rămas
goală.
În urma lor, tinerii au lăsat biletele
pentru care au plătit la intrare aruncate lângă scaune, pet-urile de apă şi suc,
ambalaje de la diferite produse alimentare lăsate de izbelişte Nu-i mare lucru
şi deloc greu să pătrunzi într-o astfel de

Editorial

clădire în linişte şi cu un bagaj minim
de respect şi bun simţ, atunci când iei
parte la un spectacol. Nu-i mare lucru
să te abţi să ronţăi o pungă de chips-uri
după eveniment! Pentru că aici nu-i
vorba despre greutatea angajaţilor acestei instituţii de a face curat după noi, ci
de faptul că mizeria lăsată în urma evenimentelor aduce odată cu ea, „răni”
adânci în sufletul celor care au depus
eforturi să avem ceva de care să fim
mândri. Cine ştie când vom mai prinde
o nouă renovare, şi-atunci vin cu întrebarea...merită?

Codruţa ROMANŢA
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Exerciţiu de atac aerian
La nivelul municipiului Reghin a avut
loc o testare a sistemului de alarmă în
cazul unui atac aerian. Scopul acestor
exerciţii este de a informa populaţia
asupra importanţei cunoaşterii semnalelor de alarmare specifice. „Acest exerciţiu a fost efectuat pentru a verifica
dacă sistemul de alarmă funcţionează,
dar şi pentru a conştientiza cetăţenii în
cazul unor situaţii de urgenţă. Această
testare se face periodic pentru ca cetăţenii să se obişnuiască cu sunetul” a
declarat viceprimarul municipiului Reghin, Daniel Gliga.
Semnalele acustice de alarmare a populaţiei pentru alarma aeriană se compun din 15 sunete a 4 secunde fiecare,
cu pauză de 4 secunde între ele. Pentru
sirenele cu aer comprimat semnalul
se compune din 15 sunete a 2 secun-

de fiecare, cu pauză de 2 secunde între
ele. Previne populaţia despre apariţia
pericolului imediat de lovire din aer a
obiectivului (localităţii). „În astfel de situaţii cetăţenii nu trebuie să îşi oprească
activitatea, dar să fie atenţi la semnalele
de alarmare. Ce s-a auzit astăzi a fost o
alarmare aeriană în cazul unui atac din
aer. Avem şi alarme la dezastre, alarmă
chimică, dar sunt alte tipuri de semnale” a declarat Ioan Badiu, şef pentru
Situaţii de Urgenţă în cadrul Primăriei
municipiului Reghin.
Aceste exerciţii presupun verificarea
funcţionării sirenelor de alarmare prin
acţionare locală şi centralizată (unde
este posibil) şi vor fi desfăşurate de către structura cu atribuţii privind situaţiile de urgenţă de la nivelul unităţilor
administrativ teritoriale.

Testarea sistemului de alarmă

Acţiune de igienizare pe liziera pădurii din municipiul Reghin
„S-au aruncat scutece, sticle, cărămizi,
chiar şi scaune am găsit aruncate. La ora
7:00 eram deja aici cu cei de la ajutor
social. Gunoiul adunat va fi transportat la staţia de sortare din municipiu.
Tot timpul spun că în ceea ce priveşte
mizeria trebuie să ai un gram de bun
simţ, nu mai mult! Bunul simţ şi bunele maniere nu trebuie să lipsească de la
niciun cetăţean al acestui municipiu.
Coşurile de gunoi se golesc în fiecare
zi, dar în zadar. Mereu găsim mizerie
lângă coşurile de gunoi. În municipiul
nostru avem acum 1345 de coşuri, ceea
ce, eu zic, că este foarte bine, raportat

Primăria municipiului Reghin prin
beneficiarii de ajutor social a demarat
o acţiune de strângere a deşeurilor urbane de pe liziera păduri şi inclusiv din
pădure. O echipă formată din 15 beneficiari de ajutor social, care conform
legii au obligaţia de a presta muncă în
folosul comunităţii, au fost antrenate
în această acţiune de curăţare în zona

la numărul de locuitori” a declarat Lia
Albert, reprezentant al sectorului igienă publică din cadrul Primăriei municipiului Reghin.
De lăudat faptul că toată zona canalului Morii din cartierul Apalina, care a
fost plină de gunoaie a fost curăţată.
Timp de o săptămână s-a lucrat intens
la scoaterea deşeurilor din apă şi de pe
malul Canalului până la vărsarea lui în
râul Mureş.

Codruţa ROMANŢA

Dedradului, canalul Morii, dar şi în alte
zone precum drumul ce duce către localitatea Beica.
În municipiu se demarează des astfel de
acţiuni de igienizare, însă, din păcate,
toată munca depusă de aceste persoane, este de cele mai multe ori în zadar,
având în vedere faptul că, la scurt timp,
pe locurile curăţate, reapare mizeria.

Ziua Mondială de Conştientizare a Autismului marcată şi la Reghin

Statisticile arată că în România
8000 de persoane sunt diagnosticate cu autism. La nivel naţional
unu din o sută de copii se nasc cu
tulburări din spectrul autist.
Centrul de Educaţie Incluzivă Nr. 3 din
Reghin – Apalina a găzduit un eveniment menit să aducă conştientizare în
rândul celor din jur, eveniment la care
au luat parte mai mulţi profesori din
cadrul Centrului.

„Indiferent de mediul social, de situaţia
materială este o realitate care se întâmplă. Trebuie să conştientizăm lumea
despre această boală şi despre greutatea muncii pe care o ducem cu aceştia
pentur a-i putea integra în societate.
Vrem să atragem atenţia şi cetăţenilor
care nu cunosc această problemă şi
care nu înţeleg cu adevărat problemele şi greutăţile familiilor care au aceşti
copii” a declarat Ioan Socol, directorul
Centrulului de Educaţie Incluzivă Nr. 3

din Reghin.
Cei prezenţi au dorit să marcheze această manifestare prin diferite activităţi în
care au fost implicaţi şi copii cu autism,
activităţi menite să promoveze o mai
bună înțelegere a acestui fenomen și
creștere a nivelului de conștientizare a
publicului larg privind nevoile speciale
ale persoanelor cu autism și ale familiilor acestora.
„Este o problemă a noastră, a tuturor
pentru că este un diagnostic care se
pune la o vârstă precoce. Se manifestă
prin anumite simptome printre care
retragere, izolare, lipsa de comunicare.
Sunt simptome pe care noi încercăm
aici, prin programe de intervenţie, să le
corectăm. Ei au nevoie de aceste suporturi de terapie toată viaţa lor, pentru ei
trebuie create anumite medii speciale,
pot să desfăşoare doar anumite activităţi” declarat Adrian Creţi, profesor.
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Christian Biernatek se încăpăţânează să facă istorie în VTM cu un
BMW din 1970
Christian Biernatek este un tânăr reghinean, ambiţios şi creativ, care nu acceptă să devină sclavul propriilor prejudecăţi şi
autolimitări. A absolvit Facultatea de Inginerie ( Mecatronică ),
momentan este student la Master anul II la Facultatea Tehnică
din Cluj Napoca, profilul TCM. Christian a pilotat o motocicletă
Yamaha PW de 50 ccm la 5 ani şi a debutat la vârsta de 14 ani
în Campionatul Naţional de Motocross. De mic a fost pasionat
de vehiculele pe 2 roţi şi de karting şi este înzestrat cu un talent
deosebit. În perioada 2004-2009 a participat la aproape toate
competiţiile de gen, timp în care şi-a construit un nume respectat în lumea iubitorilor de motocross şi karting.
În familia Biernatek motorsportul se practică din 80

A realizat un palmares bogat la ambele
discipline, câştigând numeroase medalii şi cupe. Îi plac la nebunie sporturile
cu motor şi sporturile extreme, precum
ski alpin şi skijet-ul, totodată îl relaxează pescuitul şi muzica de calitate.
S-a născut în 1989 în Frankfurt/Main,
pasionat de automobilismul sportiv cu
participări de efect de trei ani în Campionatul Naţional de viteză în coastă
(VTM) al Romaniei. Christian este
nepotul campioanei republicane la
înot 100m fluture din anul 1956 Inge
Graef şi strănepotul doamnei Frieda
Wellmann, campiona naţională la înot
brass, spate şi liber din anii 1929 – 1932,
ambele născute în Reghin. În copilărie
pe lângă pasiunea sportivă a luat lecţii
de pian şi orgă cu Aquilina Severin, un
nume bine cunoscut al muzicii uşoare
din anii 70 – 80. Familia Biernatek are
tradiţie în motorsport, motiv pentru
care pasiunea pentru maşini de curse şi
tot ce este legat de vehiculele cu motor
i-au fost inspirate lui Christian din copilărie de către tatăl său Eduard, medic
stomatolog şi pilot de viteză în coastă în
anii 80, la volanul unui BMW 2002 TI.
Eduard Biernatek este şi azi concurent
la clasa H4 cu un BMWm3 E36 şi când
nu concurează îi oferă asistenţă tehnică fiului său. Christian Biernatek concurează pe o maşină istorică tip BMW
2002ti, an de fabricaţie 1970 pe care a
achiziţionat-o din Germania şi este legitimat la Clubul Savu Racing din ClujNapoca. ,,Maşina a fost recondiţionată
în totalitate timp de 2 ani de mine şi de
tatăl meu. Concurăm la o clasă aparte
faţă de maşinile actuale, dar asta nu
înseamnă, că nu facem faţă şi în clasamentul general unde concurează masini noi. Turaţia maximă a motorului
în timpul unei curse poate varia între
8.500 şi 8.800 rot/min, eu am atins şi
viteze de 190km/h pe traseu” declară,
Christian Biernatek. În competiţiile de
VTM, toate maşinile istorice de curse
trebuie să corespundă regulamentului FIA (Fédération Internationale de
l’Automobile), condiţii care, odată respectate, cresc valoarea autoturismului
considerabil, atât din punct de vedere

financiar cât şi sentimental pentru fiecare pilot. Maşina reghineanului are o
putere de 220 CP din 2000 ccm, aspirat
şi este dotată cu centuri de siguranţă
în şase puncte, rollcage şi extinctoare. BMW-ul lui Christian are o serie
de componente din fibră de sticlă şi
geamuri din policarbonat, toate fiind
omologate conform anului de fabricaţie. ,,Cu ea particip la clasa Istorica I2,
grupa cu cei mai mulţi participanţi şi
foşti campioni naţionali. Consider că
cea mai puternică marcă la maşinile istorice este BMW şi alături de Porsche
este marcă care are suspensie independentă pe puntea din spate, fapt care îi
conferă o ţinută de drum asemănătoare
unei maşini moderne. Clasa maşinilor
istorice este o clasă spectaculoasă, mult
mediatizată şi admirată de spectatori,
iar timpii obtinuţi pe traseu ne permit
clasamente aseamănătoare cu maşinile
moderne actuale de aceeaşi capacitate.

Reghineanul conduce motociclete de la 5 ani şi de la 14 ani concurează la Campionatele Naţionale
de Motocross
Christian a pilotat o motocicletă Yamaha PW de 50 ccm la 5 ani şi a debutat la vârsta de 14 ani în Campionatul
Naţional de Motocross. De mic a fost
pasionat de vehiculele pe 2 roţi şi de
karting şi este înzestrat cu un talent deosebit. Perseverent din fire, în perioada
2004-2009 a participat la aproape toate
competiţiile de gen, cinci ani în forţă,
timp în care şi-a construit un nume
respectat în lumea iubitorilor de motocross si karting. A realizat un palmares
bogat la ambele discipline, câştigând
numeroase medalii şi cupe. Dintre cele
mai importante titluri amintim: Locul II Open la Karting la Cupa Bistriţa în 2004, locul III la etapa a VIII-a

Senzaţii tari pe două roţi
a Campionatului Naţional de Motocros - 2006, Locul III la Cupa Reghin
– 2006, Locul II la Cupa României la
Motocross – 125cc Lupeni 2006 , Locul
II la Cupa Motorsport 250cc – Lupeni
2006 şi locul II Campionatul Naţional
pe Echipe de Motocross – 2006. Iar în
perioada 2007-2009 Christian Biernatek a obţinut locul II la ediţia a III-a a
Cupei Bistriţa la Karting categoria 100
ICA, locul II la categoria Open la Cupa
municipiului Bistriţa, locul II la Concursul interjudeţean de karting în 2007
la Cupa Silvania– clasa 100 cc şi locul
II la Karting, la clasa Open în 2009 la
Cupa TCM Arad.

de sacrifcii, antrenamente şi investiţii
materiale, sporturile cu motor aduc şi
satisfacţii „Unul dintre cele mai emoţionante momente pe care le-am trăit în
competiţii a fost când am urcat pe podium alături de alţi doi campioni care
provin din părinţi şi bunici campioni:
Gunther Graef si Laurentiu Borbely, e o
senzaţie care nu se poate descrie în cuvinte” îşi aminteşte cu emoţie Christian
Biernatek. Visul pilotului cel mai mare
este ca în 2015 să continue să concureze
în VTM şi înafara graniţelor în Cehia şi

Visul lui Christian e să îşi întâlnească idolul în carne şi oase

La 18 ani Christian s-a hotărât să îşi
pregătească o maşină pentru un concurs de viteză pe traseu montan. Doi
ani au durat pregătirile pentru a-şi recondiţiona maşina de curse conform
standerdelor, cot la cot cu tatăl său şi
la 20 de ani a debutat în Campionatul
Naţional de viteză în coastă (VTM) al
Romaniei, iar rezultatele nu au întârzâiat să apară. În ultimii trei ani Christian
a urcat de 11 ori pe podium la competiţii precum: Trofeul Teliu, Memorialul
,,Eugen Ionescu”, Trofeul Alba Motor
Challenge, Trofeul Râşnov, Valea Cetăţii sau Sinaia Forever. Cea mai mare
ambiţie personală a pilotului este să
devină campion în VTM la clasa I2.
Problema sporturilor cu motor sunt de
natură financiară aferente competiţiilor: ,,Costurile cu o maşină de curse şi
echipament complet se ridică cel putin
la contravaloarea unui autoturism nou
de clasă mijlocie. În plus mai ai nevoie
de trailer şi cauciucuri de ploaie a căror sume nu sunt de neglijat. Dincolo

Germania unde să îşi pună în evidenţă
calităţile de pilot de curse şi, de ce nu,
să se întâlnească cu idolul său în carne
şi oase: Walter Röhrl.

Robert MATEI
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Sussane Kalb de la Dedrad în Guiness World Records pentru cel mai
lung şi sănătos păr

Sussane Kalb

Reporter: Cine este Sussane Kalb pentru cine nu vă cunoaşte?
Sussane Kalb: Mă numesc Susanne
Kalb, născută Orels, şi sunt fiica unui
bărbat german-român şi a unei românce. M-am născut la Reghin, însă am
trăit în satul Dedrad, comuna Batoş.
Şcoala Gimnazială am făcut-o în sat,
primele 4 clase absolvindu-le în limba
germană. Am continuat studiile la Reghin, absolvind Liceul Industrial Nr.2.
Rep: Cum v-a venit ideea să vă creşteţi
părul, podoabă capilară, care am înţeles că v-a ajutat să deveniţi şi posesoarea unui record greu de egalat?
S.K.: Având de mică pasiunea pentru
un păr frumos şi estetic, m-am decis
să fac şcoala de cosmetică-coafură şi
manichiură. Acest lucru m-a împlinit
şi totodată mi-a dat ,,aripi” pentru a-mi
atinge ţelul pe care mi l-am propus, de
a avea cel mai frumos, lung şi sănătos
păr din lume. În anul 1990 am părăsit
România pentru reîntregirea familiei,
în Germania, cu fetiţa mea Maria, în
regiunea Franconia din statul Bavaria.
Momentan eu locuiesc în Saarloui Landul Saarland, într-un mic orăşel cu o
populaţie de circa 40.000 de locuitori.
În toţi anii care s-au scurs de atunci,
mereu am avut nostalgia locului meu
natal unde am copilărit alături de prieteni dragi şi peisaje mirifice. Rezultatele
faţă de munca asiduă depusă de mine
pentru îngrijirea părului meu au început să apară. Primul succes l-am avut în
momentul în care un agent P.R al unui
mare ziar din Germania m-a intervievat într-un magazin, propunându-mi
un interviu care a avut apoi o foarte
mare rezonanţă în toată Germania şi
apoi şi în străinătate. Astfel am realizat,
în următorii ani, cu televiziunile: RTL,
PRO 7, SAT 1, ZDF şi RTL 2, diferite
reportaje şi emisiuni despre frumuseţea şi îngrijirea părului. În paralel am
apărut şi în diverse reviste de renume
germane printre care şi un interviu în
cotidianul Bild, care a fost preluat în
luna octombrie a anului 2013 de cotidianul „Libertatea” din România.

Rep: Câţi cm lungime are podoaba
dumneavoastră capilară şi care este
tratamentul pe care îl folosiţi pentru
întreţinerea părului?
S.K.: În anul 2001 am înregistrat primul
record mondial în celebra „Carte a Recordurilor”, părul meu având lungimea
de 180 cm, iar în anul 2002 am obţinut
al doilea record mondial cu lungimea
părului de 194 cm. Acest lucru mi-a
adus mari realizări în viaţa profesională şi personală. La ora actuală, părul
meu are lungimea de 143 cm şi este la
fel de sănătos şi frumos pentru că, din
păcate, am avut parte şi de o tragedie
după recorduri, când mi s-a aranjat
părul pentru o filmare, mi s-a pus ceva
în păr, efect care mi-a distrus în mare
parte podoaba capilară, dar, cu ambiţie,
răbdare şi efort, am reuşit în timp de 6
luni să repar această problemă.
Rep: Cine a avut cea mai mare influenţă asupra vieţii dumneavoastră?
S.K.: Pentru atingerea ţelului în viaţă am avut nevoie de multă disciplină,
ambiţie, seriozitate şi mult optimism pe
care am reuşit să-l transmit şi mai departe oamenilor din jurul meu. Cea mai
mare influenţă pozitivă în viaţa mea au
avut-o părinţii mei care mereu au crezut în succesul meu.
Rep: Ce pasiuni aveţi în timpul liber?
S.K.: Pasiunile mele sunt sportul, muzica şi călătoriile, fiind însetată de a cunoaşte cultura multor ţări.
Rep: Ce rol joacă banii în viaţa dumneavoastră?
S.K.: Banii pentru mine niciodată nu au
fost pe primul plan, însă am stat mereu
,,de partea soarelui în viaţă”.
Rep: Cum arată o zi perfectă pentru
Sussane Kalb?
S.K.: O zi superbă din viaţa mea arată
astfel: dimineaţa, mulţumesc divinităţii
că sunt sănătoasă, după care îmi încep

Sussane Kalb este astăzi deţinătoarea a două recorduri mondiale în ceea ce
priveşte cel mai sănătos şi mai lung păr de pe mapamond. O femeie care
radiază prin toţi porii super-naturaleţe, te încarcă, îţi răscoleşte instinctele
şi, în acelaşi timp, te pune la respect printr-o frumuseţe care nu lasă loc de
interpretări obscene. Chiar dacă pare greu de crezut, femeia este născută la
Dedrad într-un sat la 7 km de Reghin. Dintotdeauna a fost cochetă şi pasiontă de estetic, motiv pentru care când era mică şi-a pus o dorinţă aproape
imposibilă...de a avea cel mai frumos, lung şi sănătos păr din lume. Sussane,
cosmeticiană de profeseie, a părăsit municipiul în 1990 pentru a şi reîntregi
familia în Germania şi în anul 2001 visul ei avea să devină realitate, când a
stabilit primul record mondial în “Guiness World Records” înregistrând cel
mai sănătos păr, la o lungime de 180 cm., iar în anul 2002 a obţinut al doilea
record mondial cu lungimea părului de 194 cm. În scurt timp reghineanca a
fost asaltată de mai mulţi producători de televiziune pentru a modera o serie
de emisiuni de televiziune la cele mai importante posturi tv. Astăzi Sussane
locuieşte în Saarlouis... Landul Saarland. Recordmena a terminat de curând de
scris o carte despre cariera sa şi care conţine o serie de reţete şi sfaturi inedite
despre îngrijirea părului. Cartea va fi lansată curând atât în Germania cât şi în
Romania. Vedeta a acceptat să vorbească, într-un interviu acordat jurnalistului Robert Matei pentru prima oară într-o publicaţie din România.
activităţile zilnice, munca, întreţinerea
părului, iar apoi seara, savurez clipe fericite lângă familia mea.
Rep: Veniţi des în ţară?
S.K.: În România am venit doar o dată
pe an, deoarece nu mi-a permis mai
mult timpul.
Rep: Aveţi un regret că n-aţi făcut ceva
în viaţă până în prezent?
S.K.: Bineînţeles, ca orice om, am şi eu
regretele mele. Mi aş fi dorit mai mulţi
copii şi să-mi revăd cât mai des locurile
natale.
Rep: Ce vă place la cei din jur?
S.K.: În viaţa mea mereu am apreciat
oamenii cinstiţi şi pe cei care au ştiut
să-şi ajute semenii, am stat deoparte de
cei egoişti şi nesinceri.
Rep: Între timp aţi scris şi o carte ,,Meine Haare-Meine Rekorde das Geheimnis gesunder&schones Haare” (Părul
şi recordurile mele. Secretul unui păr
sănătos şi frumos). Pe când lansarea
cărţii?
S.K.: Aşa este, am scris o carte. Cartea
am terminat-o de curând, este o carte
în care scriu despre cariera mea şi despre îngrijirea părului. Cartea nu este
încă lansată nici în Germania, nici în
România. Încă mai caut o editură pe
sufletul meu, potrivită pentru lansarea
acestei cărţi. E vorba de o carte în care
se găsesc o mulţime de sfaturi şi reţete
pentru a avea un păr sănătos şi care stopează pierderea părului, acum când la

nivel mondial oamenii de ştiinţă caută
tot felul de remedii pentru o lume fără
calviţie. Această carte este destinată în
primul rând persoanelor pentru care
părul nu este numai un apendice enervant care trebuie spălat și tăiat din timp
în timp. Este o carte pentru oameni
care apreciază aspectul lor ca pe o valoare deosebită și sunt dispuși să acorde
părului o atenție specială pentru că părul este în adevăratul sens al cuvântului
o „glazură” a organismului.

A consemnat Robert MATEI
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Terenurile şi locuinţele comunităţii rrome din Deda au fost legalizate
Joi, 19 martie a avut loc un eveniment
important în viaţa comunităţii rrome
din Deda. Printr-un program finanţat
de Agenţia Naţională pentru Rromi
(ANR) structura Guvernului României de reprezentare a minorităţii rrome,
s-au înmânat titlurile de proprietate
pentru locuinţele rrome care nu deţineau aceste titluri de proprietate asupra
terenurilor şi asupra locuinţelor construite pe aceste terenuri.
„Printre beneficiarii acestui proiect se
numără şi cetăţeni români din comu-

na Deda. Am înmânat extrasele C.F.
cetăţenilor care au îndeplinit condiţiile
ca urmare a unei Hotărâri de Consiliu
Local adoptată în vara anului 2014.
Consider că am făcut un act de dreptate pentru cetăţenii comunei Deda de-

oarece una dintre problemele ridicate
în adunările cu cetăţenii a fost aceasta
de înproprietărire a caselor şi terenurilor. Este o problemă generală deoarece
puţini cetăţeni au făcut actele de proprietate, dar în parte a început din nou
eliberarea titlurilor de proprietate pentru zona necooperativizată. Cele 150 de
familii au fost selectate în funcţie de situaţia în care aveau casele şi terenurile.
Unii dintre ei aveau casa în folosinţă de
peste 30 de ani, alţii aveau documente
mai vechi pentru terenuri. Aceşti cetă-

ţeni au avut trecute în Registrul Agricol
atât casele cât şi terenurile, deci au plătit şi până acum impozit” a declarat Lucreţia Cadar, primarul comunei Deda.
Beneficiarii proiectului sunt 150 de
familii de rromi de pe raza comunei

Adevărul
„Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va elibera” (Ioan, 8: 31, 32)

De multe ori o idee este percepută ca
un fior rece şi atunci este respinsă. Pentru a fi pricepută şi admisă, ideea are
nevoie de căldură, iar această căldură
trebuie să fie emanată de sentimentul
celui care prezintă acea idee. În această
direcţie buna intenţie şi buna credinţă

Deda, valoarea proiectului fiind de 150
000 lei, din care 120 000 (80%) a fost
finanţat de ANR şi 30 000 (20%) a fost
cofinanţarea Consiliului Local Deda.
„Începând de astăzi, putem discuta despre o comunitate rromă în Deda, care
deţine acte de proprietate, care plăteşte taxe şi impozite, acte de proprietate
care oferă posibilitatea posesorilor să
lase moştenire copiilor aceste locuinţe.
Oferă posibilitatea contractării utilităţilor, apă, canal, curent. Înseamnă foarte
mult pentru ei, pentru comuna Deda.
Cred că este un prim punct de plecare
în ceea ce noi numim procesul de dezvoltare comunitară pentru că nu poţi
să vorbeşti despre locuri de muncă, de
sănătate, educaţie dacă nu ai un act de
proprietate care să îţi ofere posibilitatea
contractării serviciilor publice, cartea
de identitate şi toate drepturile civile.

de Ilie FRANDĂŞ
au rol primordial. Dintotdeauna adevărul a fost perceput şi căutat ca o replică
la falsitate şi minciună, în absolut toate
domeniile.
Din cauza posibilităţilor destul de limitate ale omului, această căutare nu satisface, mai ales pentru că există tentaţia
variantei mai convenabile. Astfel obişnuinţa înclină mai mult spre imaginar

decât spre real, iar erorile sunt confirmate în timp. În plan imediat, minciuna
a devenit mai convingătoare şi pentru
unii, mai convenabilă, mai ales că adevărul e mai greu de desluşit şi la mulţi
nu le convine. Mai ales în lumea de azi
când manipularea este la ordinea zilei,
ascunderea adevărului este o modalitate foarte des utilizată. Chiar cele două

Importanţa acestui program constă în
faptul că în primul rând responsabilizăm autoritatea publică locală pentru
că propiectul a fost implementat de primăria Deda şi în al doilea rând responsabilizăm comunitatea locală rromă” a
declarat Daniel Vasile, Secretar de Stat,
preşedintele ANR, prezent la Deda.

Codruţa ROMANŢA

TABLETĂ
componente existenţiale ale omului,
trupul şi sufletul, percep în mod diferit
adevărul. Trupul dominat de tentaţie şi
nesaţ, neglijează de multe ori realul, pe
când sufletul se luptă permanent pentru a echilibra, cât de cât, dorinţa cu
posibilitatea.
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Vultur Teodor un rebel fără pauză de 23 de ani în slujba comunei
Lunca

Încrezător în forţele proprii, la 34 de
ani a intrat în politică şi în 1992 şi-a
depus candidatura la funcţia de primar câştigând alegerile din primul
tur cu un slogan simplu ,,Vrem să lucrăm”. Restul e istorie, a mai bifat încă
5 mandate, toate din primul tur cu
un procent de peste 70% din sufragii.
Tabloul performanţelor acestui om se
răsfrâng în cele mai importante schimbări care au marcat comuna Lunca, în
ultimii 23 de ani, în plan administrativ, realizări care pot face oricând subiectul unei cărţi cu siguranţă. L-am
provocat la un dialog pe Vultur Teodor
pentru a afla câteva secrete din cariera
de succes a edilului, din care poate şi
alţi primarii vor trage foloase.
Reporter: Când v-aţi decis să candidaţi la funcţia de primar care a fost
prima motivaţie?
Vultur Teodor: Aveam deja formată o
reputaţie de bun gospodar la nivel de
comună datorită funcţiilor în care am
excelat în sectorul agricol, motiv pentru care mi-am propus ca prim obiectiv
în administraţie, să ridicăm ştacheta şi
să ajungem la valoarea care o aveam
ca şi C.A.P. Întotdeauna am crezut în
mine şi atunci am considerat că e momentul optim să exploatez potenţialul
care l-am acumulat în câmpul muncii,
în folosul comunităţii în care m-am
format ca om.
Rep: De departe sunteţi cel mai longeviv primar din istoria comunei, spuneţi-ne câteva realizări pentru care
credeţi că veţi rămâne în conştiinţa
locuitorilor din Lunca?
V.T.: Ar putea fi multe şi aş putea să vă
dau câteva exemple concrete. În primul
mandat cred că cele mai importante
realizări demne de menţionat au fost
introducerea gazului metan în 1994
în toate satele aparţinătoare comunei
Lunca în 90% din cele 1.100 de gospodării şi construirea unui Cămin Cultural în satul Frunzeni. În cel de-al doilea
mandat am început demersurile pentru
reţeaua de alimentare cu apă potabilă
a satului Lunca, un obiectiv imperios
care însă am reuşit să îl finalizez în cel
de al treilea mandat, introducând apa
de la Uzina de apă din Reghin printr-o
Hotărâre de Guvern. În acelaşi mandat

am reuşit să realizăm drumul comunal
Frunzeni-Băiţa pe o lungime de peste 7 km, proiect finanţat prin fonduri
SAPARD nerambursabile, drum care
este într-o stare bună de funcţionare şi
astăzi după 11 ani de la recepţia finală
a lucrărilor. În mandatul cu numărul
cinci aş aminti o realizare pe segmentul
de învăţământ obţinând fonduri de la
Banca de Investiţii Europeană, pentru
Şcoala Generală din Lunca. Mai exact e
vorba de o reabilitare termică în valoare
de peste 280.000 de lei, investiţie care
îi conferă astăzi un nivel de şcoală de
municipiu. Apoi bineînţeles aş aminti
şi de reabilitarea sediului Primăriei care
funcţionează într-o clădire dată în folosinţă din 1939. Reabilitarea Primăriei a
cuprins şi o mansardare a clădirii care
ne-a facilitat mărirea spaţiului de lucru,
am beneficiat de construirea unei săli
de şedinţe, birouri, sală de oficiere a căsătoriilor, plus o parcare cu o capacitate
de 25 de locuri. Astăzi pot să spun că
avem spaţiu suficient pentru cei 22 de
angajaţi funcţionari publici, personal
contractual şi muncitori necalificaţi.
Tot în mandatul trecut aş aminti şi amenajarea unui teren sintetic cu nocturnă
în satul Lunca prevăzut cu vestiare şi o
mică sală de sport, investiţie realizată
din bani de la bugetul local.
Rep: Într-adevăr aţi fost un primar
foarte activ în toţi aceşti ani, dar ce ne
puteţi spune de activitatea din actualul mandat?
V.T.: Nu aş putea să vă spun că în ultimul mandat am avut realizări deosebite, dar am reuşit să reabilităm Căminul Cultural din Lunca cu fonduri
de la FDRAP şi am amenajat un teren
sintetic în satul Băiţa prin fonduri de la
bugetul local unde în acest an urmează
să construim şi vestiare. Tot în acest an
avem cuprinsă în bugetul local achiziţionarea unui buldoexcavator în proprietatea comunei pentru întreţinerea
drumurilor comunale, investiţie care se
ridică la circa 80.000 de euro cu TVA
inclus şi a unei maşini cu benă, pentru
utilitatea comunei.
Rep: Cum staţi la capitolul instituţii de
învăţământ în Lunca?
V.T.: La ora actuală funcţionează în comuna noastră cinci Şcoli în 6 imobile şi
5 Grădiniţe toate cu autorizaţii de func-

Într-o perioadă în care toate canalele de ştiri ne bombardează cu mascarada arestărilor din politica naţională şi administraţiile locale, am găsit un primar atipic
pentru aceste vremuri, la 15 km de Reghin, un om care
conduce o comună de 23 de ani fără întrerupere fără
a-şi schimba culoarea politică şi principiile în funcţie
de politica fanfaronilor care s-au perindat la conducerea ţării. E vorba de Vultur Teodor, primarul comunei
Lunca, aflat la cel de-al şaselea mandat în exerciţiu care
în aproape un sfert de veac a trecut prin toate fazele
de metamorfozare a administraţiei locale cu brio. Este
băştinaş de trei generaţii, absolvent al unei Facultăţi de
Agronomie din 1980, a lucrat ca inginer şef de fermă
în satul Lunca, până în 1984 când a ajuns inginer şef
la C.A.P. Logic unde a lucrat până în 1987 când a fost
numit în satul natal preşedinte de C.A.P., cel mai mare
din judeţ la acea dată, unde a desfăşurat o activitate
fructuoasă până în 1991.

ţionare şi cu salariile la zi. Avem apă
potabilă în fiecare instituţie de învăţământ şi grupuri sanitare la standardele
europene.
Rep: Câte dosare de ajutor social aveţi
la nivel de comună?
V.T.: Comuna Lunca nu a fost foarte
darnică cu ajutoarele sociale, chiar am
respectat cu stricteţe legea întrucât nu
am fost adepţii acestor tipuri de servicii. La noi pe nivel de comună avem
circa 20 şi ceva de dosare, dar şi aceştia
sunt selectaţi la “sânge”, adică oferite
strict la persoane aflate în suferinţă sau
au probleme într-adevăr serioase.
Rep: În ce proporţie de procente s-au
eliberat titlurile de proprietate la Lunca?
V.T.: Vă spun că până în 2013 când a
apărut Legea 165 s-au eliberat în proporţie de 95% din titluri, noi nu am
avut probleme la acest capitol întrucât
în comuna Lunca s-a mers pe vechile
amplasamente. Aşteptăm deblocarea
legii şi vom continua eliberarea titlurilor de proprietate conform prevederilor
legale.

Rep: Am vorbit despre realizări şi despre proiecte de viitor. Există regrete în
agenda dvs. de lucru?
V.T.: Categoric. Avem trei proiecte care
din păcate nu am reuşit să le implementăm. S-au întocmit în anul 2000 şi 2004,
dar din păcate s-au finanţat pe criterii
politice şi eu nu le-am putut implementa pentru că nu am făcut parte dintr-un
anume partid politic. Avem un proiect
integrat pe comună, o asfaltare a satului
Logic pe o suprafaţă de 5 km, o canalizare cu apă a satului şi o asfaltare a
satului Sântu, proiecte care nu au obţinut finanţare pentru că eu nu am făcut
traseism politic. Am totuşi o satisfacţie
eu am rămas pe aceaşi funcţie, dar unii
miniştri care au semnat diverse proiecte, contra unor beneficii personale, astăzi sunt arestaţi.

Robert MATEI
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Învierea Domnului
Reprezintă cel mai mare eveniment
din istoria mântuirii noastre, care ne-a
adus posibilitatea mântuirii şi care stă
la temelia credinţei şi a Bisericii Creştine. Numim această sărbătoare „Paşti”
după cuvântul grecesc care înseamnă
„trecere”, fiindcă aceasta este ziua în
care Dumnezeu a adus la început lumea, dintru nefiinţă întru fiinţă. Fără
Învierea lui Hristos lumea ar fi azi încă
toată păgână, Biserica nu s-ar fi întemeiat, creştinismul nu s-ar fi răspândit şi n-ar fi fost crezut. Fără Învierea
lui Hristos numele Mântuitorului s-ar
fi uitat de atunci, învăţătura Lui s-ar fi
pierdut, iar mântuirea oamenilor s-ar fi
pierdut si ea.
Ouăle roşii - simbolizează mormântul lui Iisus Hristos, care s-a deschis la
Învierea Sa din morţi. Când se sparg
ouăle prin ciocnire, se spune: ”Hristos
a Înviat!”, ”Adevărat a Înviat!”, iar în perioada Paştelui, creştinii folosesc aceste
cuvinte, drept salut. Culoarea roşie a
ouălor simbolizează sângele lui Iisus. Se
spune că la răstignirea lui Hristos, Sfânta Maria a pus un coş de ouă sub cruce, ca să-i îmbuneze pe soldaţi. Stând

la picioarele Domnului, acestea au fost
înroşite de sângele Lui.
Pasca - este un fel de cozonac cu brânză care se coace o singură dată pe an,
de Paşte. Are formă rotundă pentru că,
se zice, scutecele lui Hristos au fost rotunde, o cruce la mijloc şi aluat împletit
pe margini. Legenda spune că, în timp
ce predica împreună cu apostolii, Iisus
a fost găzduit la un om foarte primitor.
Când să plece, acesta le-a pus în traistă
pâine pentru drum, fără ştirea lor. Întrebându-l pe Hristos când va fi Paştele
(era vorba despre Pesah, Paştele evreilor, când aceştia sărbătoresc elibe-rarea
din robia egipteană), Hristos le-a spus
că atunci când vor găsi pâine în traistă.
Căutând, apostolii au găsit în traistă ce
le pusese acel om. De atunci, fac femeile
pasca.
Mielul - Îl simbolizează chiar pe Iisus
Hristos, Mântuitorul nostru, care s-a
jertfit pentru păcatele lumii şi a murit
pe cruce ca un miel nevinovat. Rugăciunile pentru binecuvântarea mieilor
datează din secolul 17. Ulterior, mielul
fript a devenit felul principal al mesei
de Paşte.

Poliţia Locală avertizează!

Având în vedere apropierea Sărbătorilor Pascale, fapt ce determină ieşirea cetăţenilor în aer liber la picnic, amintim
că în conformitate cu Legea nr.54/2012
– privind desfăşurarea activităţilor de
picnic, se pot desfăşura activităţi de
picnic numai în zonele special amenajate precum şi în cele indicate pentru
activităţi de picnic, între orele 8:00 –

22:00. În afara acestor zone este interzisă desfăşurarea acestor activităţi.
La nivelul municipiului, prin HCL Reghin nr.73 /29.05.2012 sunt stabilite
următoarele zone indicate pentru desfăşurarea activităţilor de picnic: Pădurea Rotundă cu zona limitrofă, Pădurea Mociar cu zona limitrofă, Hedelul
Mare, Hedelul Mic, Zonele amenajate

7

Crucea - este simbolul iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, al jertfei lui Iisus
pentru salvarea omenirii. Împăratul
Constantin a declarat-o în cadrul Consiliului de la Niceea simbol al creştinătăţii, încă din anul 325 d.H.
Lumânarea de Înviere - În noaptea
Învierii, fiecare participant la slujbă
trebuie să aibă cu el o lumânare pe care
o aprinde şi o ţine aprinsă tot timpul
săvârşirii Sfintei Învieri. După Înviere,
fiecare se întoarce cu lumânarea aprinsă acasă. Se spune că se aduce lumina
Învierii sau vestea miracolului. Lumânarea se păstrează tot timpul anului,
aprinzându-se ori de câte ori se abate
vreo nenorocire asupra familiei, membrii acesteia fiind astfel călăuziţi de lumină.
Data pascală
Paştele se serbează întotdeauna duminica.
Această duminică este prima de după
prima lună plină de după echinocţiul
de primăvară.
Dacă această dată coincide cu Paştele
evreiesc, se mai amână o duminică.
Săptămâna ce precede Sfintele Paşti se

numeşte săptămâna patimilor sau Săptămâna Mare. Aceste şapte zile sunt
menite să pregătească bine credincioşii pentru Înviere şi sunt rememorate
suferinţele lui Iisus Hristos din ultima
perioadă a vieţii Sale pământeşti. Săptămâna Mare este precum o scară cu şase
trepte, pe care urcăm spre Înviere. Se
înăspreşte postul, pe cât este în putinţă
fiecăruia, pregătind trupul şi sufletul.
Pentru cei care nu au putut din diverse
motive să ţină tot postul, o pot face măcar acum, în aceste ultime, dar cele mai
importante zile. Pentru că, după cum
spune Sfântul Ioan Gură de Aur, „bucuria lui Dumnezeu se revarsă şi peste
cel care a venit abia în ceasul al unsprezecelea, ca şi peste cel care a venit din
ceasul întâi la Hristos”.

de pe malurile Râului Mureş.
În zonele indicate se permit activităţi
de picnic cu excepţia aprinderii focului.
Nerespectarea prevederilor Legii nr.
54/2012 – privind desfăşurarea activităţilor de picnic se sancţionează cu
amenzi de la 100 de lei şi pot ajunge
până la 5000 lei.
Agenţii Poliţiei Locale vor efectua acţi-

uni de patrulare pe raza municipiului,
în această perioadă, pentru a fi respectate prevederile legale. Sesizările pot fi
efectuate de către cetăţenii municipiului Reghin, la tel. 0733.079.870.

Preot
Bîndilă Radu Gheorghe

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Reghin

Kastamonu România își încetează activitatea de producție în luna aprilie

În perioada 11 aprilie 2015 – 10 mai
2015, Kastamonu Romania va opri
parțial activitățile de producție de la
fabrica din Reghin. Decizia va afecta
doar linia de producție de fețe de uși,
urmând ca 324 de angajați ai Kastamonu să intre în concediu.
Decizia conducerii Kastamonu Romania are la bază raționamente economi-

ce, contextul negativ de pe piața de profil conducând la necesitatea unei astfel
de măsuri. Aceasta va fi prima oprire a
activității de producție a fabricii de la
Reghin de la preluarea Prolemn de către grupul Kastamonu, în anul 1998.
„Într-un mediu extrem de competitiv, avem în vedere eficientizarea
activităților de producție prin demara-

rea și finalizarea unei noi investiții, în
producerea de adezivi. Astfel de unități
există și în Sebeș sau Rădăuți. În măsura în care obstacolele actuale sunt
depășite și realizăm această investiție,
s-ar asigura astfel necesarul de adezivi
pentru cele două linii de producție
existente în cadrul Kastamonu Romania, cea de fețe de uși și cea de PAL”, a
declarat Esat Ozoguz, director general
Kastamonu Romania.
Realizarea acestei noi investiții la Reghin ar urma să conducă atât la o reducere a costurilor de producție existente,
cât și la posibilitatea asigurării unui
control strict al calității pe tot parcursul
lanțului de producție, cu impact pozitiv
final asupra evoluției cererii produselor
Kastamonu pe piața de profil. În acest
fel, vor fi create 50 de noi locuri de
muncă pentru localnici. Odată cu finalizarea acestei investiții, Reghinul ar pu-

tea găzdui și o nouă linie de producție
MDF. Valoarea estimată a investiției
în linia MDF este de 90 milioane euro,
urmând să fie generate 250-300 de noi
locuri de muncă.
După 16 ani de la preluarea Prolemn și
investiții de aproape 300 de milioane de
euro, Kastamonu România a dezvoltat
la Reghin una dintre cele mai moderne
fabrici, la nivel European, de prelucrare a lemnului și produselor lemnoase.
Kastamonu România este in prezent
cel mai important angajator din Reghin
și unul dintre cei mai mari investitori
turci din România, cu 870 de salariați
propri și 200 de angajați pe baza de
subcontractare. În anul 2014 compania
a plătit taxe și impozite în valoare de 1
milion de dolari la bugetul local.
(C.R.)
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Primăria Solovăstru la raport cu viceprimarul Ciorba Ioan
Viceprimarul comunei Solovăstru, Ciorba Ioan, ne
prezintă o parte din realizările comunei Solovăstru, pe
care o conduce alături de primarul Alexandru Matei şi
Consiliul Local responsabil, respectând indicatori de
performanţă din administraţia locală în pofida resurselor limitate de care dispun. Realizările din cursul acestui mandat, dovedesc faptul că, această comună tinde să
ţină pasul cu cerinţele actuale ale populaţiei. Dincolo
de obiectivele turistice precum vârful Sânioara, pădurea seculară de goruni Mociar, băile sărate şi de nămol
din Jabeniţa, la Solovăstru se face şi administraţie.

Rep: Domnule viceprimar Ciorba Ioan
faceţi-ne un scurt CV al evoluţiei dvs.
profesionale pentru cei care nu vă cunosc?
Ciorba Ioan: Sunt născut în comună,
am absolvit primele VIII clase la Jabeniţa, studiile liceale le-am desăvârşit la
Colegiul Economic din Tîrgu-Mureş
după care am lucrat în comerţ până
după Revoluţia din 1989. Din 1993 şi
până în anul 2009 am administrat o fabrică de lapte denumită „SC LACTEX
SRL, în satul Jabeniţa. În paralel am îndeplinit şi funcţia de consilier local în
mandatul 2000-2004. Între timp mi-am
completat studiile universitare, momentan fiind licenţiat în Ştiinţe Juridice
şi îndeplinesc funcţia de viceprimar la a
doua legislatură.
În acest moment pe lângă atribuţiile
din fişa postului de viceprimar am preluat prin dispoziţia primarului şi achiziţiile publice.
Rep: Care consideraţi că este cea mai
importantă realizare în comună în decursul actualului mandat?
Ciorba Ioan: Cel mai important proiect
este, cu siguranţă, finalizarea lucrărilor
de canalizare ce însumează aproximativ 12 kilometri de reţea. Un proiect de
mare anvergură care l-am preluat întro fază de 3-5% realizat în 2008, proiect
care l-am dus la bun sfârşit în 14 mai
2014. Proiectul a fost finanţat prin Ordonanţa de Guvern OG7, motiv pentru
care sumele de bani ne-au fost alocate
în tranşe şi aşa a executat şi constructorul lucrarea, în funcţie de banii primiţi.
Vestea bună este că astăzi circa 676 de

locuinţe sunt branşate la reţeaua de apă
şi în jur de 430 de locuinţe branşate la
reţeaua de canalizare. Momentan, din
punct de vedere scriptic sunt în faza
de predare a serviciului de apă şi canal
sucursalei Aquaserv Reghin, care este
operatorul regional în domeniul apei şi
canalizării.
Rep: Cum se prezintă Şcolile şi Grădiniţele de pe raza comunei ?
C.I.: Am executat lucrări de reparaţii
şi reabilitări capitale la instituţiile de
învăţământ din Solovăstru şi Jabeniţa
din Fonduri Europene în valoare de 22
de miliarde de lei vechi, reuşind astăzi
să avem Şcoli de nivel de municipiu ca
dotare şi condiţii de funcţionare. Am
amenajat un teren de fotbal la Jabeniţa şi unul la Solovăstru, deci la acest
capitol cred că suntem la standardele
vremurilor în care trăim. Legat de Grădiniţe vă pot spune că în luna septembrie a anului 2014 s-a început lucrarea
de construcţie a unei Grădiniţe în satul
Solovăstru prevăzută cu două grupe de
preşcolari, necesară satului deoarece
până acum preşcolarii frecventau Grădiniţa în câteva săli anexe din Căminul
Cultural. Recepţia finală a Grădinţei se
va face în vara aceasta bineînţeles după
ce unitatea va fi dotată cu mobilier specific din partea Ministerului Învăţământului.
Rep: Ce ne puteţi spune despre Căminele Culturale din Solovăstru?
C.I.: Am predat către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice prin Compania Naţională de
Investiţii un proiect de ,,Reabilitare,

Ioan Ciorba, viceprimarul comunei Solovăstru
modernizare şi dotare Aşezământ Cul- rice ,,Dor Solovăstrean” şi ,,Cununiţa”
tural Jabeniţa”, în valoare de 1.200.000 care ne reprezintă cu succes tradiţiile
lei şi acum aşteptăm lucrarea să fie pos- şi portul popular la multe festivaluri de
tată pe Sistemul Electronic de Achiziţii tradiţii din ţară şi străinătate ori la emiPublice. Căminul Cultural din Solovăs- siuni televizate cu acest specific.
tru este într-o stare bună de funcţiona- Rep: Este pregătită Primăria pentru
re, anul trecut am reabilitat bucătăria şi a veni în preîntâmpinarea aspectelor
urmează să o dotăm cu chiuvete, frigi- legate de înmormântări conform norder, aragaz şi veselă. Totodată am mai mativelor U.E.?
alocat în Consiliul Local, un miliard ju- C.I.: Avem în plan construcţia de case
mătate de lei vechi pentru o igienizare mortuare în ambele localităţi din coşi zugrăvire interioară şi exterioară care mună care se vor finaliza până la finele anului. S-au început construcţiile la
le vom executa anul acesta.
Rep: Ce lucrări se derulează în acest aceste edificii anul trecut din bani de
la bugetul local, unde am alocat 70.000
moment în comună?
C.I.: Momentan în comuna noastră se pentru fiecare casă mortuară în parte.
derulează de o săptămână un proiect în Pentru Parohia Solovăstru s-a alocat
valoare de 22 de miliarde de lei vechi, suma de 10.000 de lei pentru împrejun proiect finanţat prin Guvernul Ro- muire gard şi achiziţionarea unui teren
mâniei, e vorba de o asfaltare de 3 km, în suprafaţă de 2100 mp în valoare de
1,3 km la Jabeniţa şi 1,7 km la centrul 45.000 de lei. Nu am avut până acum
de comună în satul Solovăstru. Ţin să astfel de case mortuare, era stringentă
precizez că demararea proiectului a această problemă pentru că într-adevăr
început în Solovăstru pentru a rămâ- nu vom mai avea voie să avem cortegii
ne posibilitatea de extindere pe străzi- funerare şi să prohodim morţii acasă
le adiacente şi pe parcursul anului, în după normele europene începând cu
funcţie de banii care îi vom avea dispo- 2016.
nibili, vom continua asfaltarea. În func- Rep: Ce proiecte mai aveţi în strategia
ţie de ce sume de bani se vor colecta la de dezvoltare a comunei pe 2014-2020?
bugetul local, vrem să amenajăm câteva C.I.: În strategia locală de dezvoltare a
zone verzi, sistem de drenaj, fântâni ar- comunei 2014-2020 am prevăzut investiţii pentru reabilitarea monumentelor
teziene, bănci şi coşuri de gunoi.
Rep: Circulă zvonul că veţi avea un dedicate eroilor căzuţi în lupte în cele
pod nou peste râul Gurghiu? Este ade- două Războaie Mondiale. Pe latura
aceasta mai avem cuprinsă amenajarea
vărat?
C.I.: Este adevărat că intenţionăm să terenurilor de fotbal din comună mai
construim un pod din beton în loca- ales că avem chiar şi o echipă de fotbal
litatea Jabeniţa peste râul Gurghiu în ,,Viitorul Jabeniţa” care joacă în Liga a
ideea de a fluidiza traficul rutier. Dacă V - a şi căreia le finanţăm deplasările la
reuşim să asfaltăm porţiunea de drum meciuri. Tot în această strategie intenpână la drumul judeţean 153 C, vom ţionăm să prindem un proiect de ameavea mult de câştigat, ca şi comună. najare unui stadion pentru sate cu o
Momentan suntem în faza de studiu de capacitate de până la 1000 de locuri cu
fezabilitate şi proiect tehnic şi după pă- tribună. Avem în acest sens şi întăburerea specialiştilor construcţia va trebui lat un teren în localitatea Jabeniţa. Bisă aibă o deschidere de 50-60 de metri. neînţeles că în strategia de dezvoltare a
E un proiect de viitor care e în vizorul comunei am cuprins şi reabilitarea dispensarelor din comună atât la cel uman
autorităţilor.
Rep: Ce activităţi culturale tradiţiona- cât şi la cel veterinar. Scopul nostru este
le se organizează în fiecare an pe raza să facem cât mai multe proiecte şi sperăm să le implementăm pentru a avea o
comunei?
C.I.: Jocul Însuraţilor în 6 ianuarie şi comună de care să fim mândri.
,,Plugarul,, a doua zi de Paşte, un obicei
rar în zona noastră. Tradiţia este dusă
mai departe de ansamblurile noastre şi
administraţia locală, care an de an pun
în scenă obiceiul şi îndeamnă astfel la
cânt şi voie bună pe toţi fiii satului. Pe
A consemnat
lângă aceste evenimente autohtone care
ne străduim să le realizăm an de an, fiRobert MATEI
nanţăm şi deplasările grupurilor folclo-
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Mircea Mariş un primar economist care a încheiat pe plus anul 2014
Mircea Mariş este un primar tânăr plin de perspective,
bine educat, care a demonstrat de când a primit votul
de încredere al locuitorilor comunei Suseni, că dacă
pixul e în mâna unui economist, dezvoltarea comunităţii e o certitudine, nu doar o înşiruire de statistici fără
acoperire. În cei aproape trei ani de mandat, edilul împreună cu Consiliul Local au pus accentul pe reparaţiile
urgente ale clădirilor instituţiilor pe care le administrează şi s-au străduit să dezvolte infrastructura, educaţia, cultura şi baza materială a unităţilor de învăţământ
de pe raza comunei. L-am intervievat pe ,,primul om
al comunei” înaintea sărbătorilor pascale pentru a afla
dacă a păşit cu dreptul în 2015 din punct de vedere
administrativ.
Rep: Cum a fost anul financiar 2014
pentru comuna Suseni?
Mircea Mariş: În primul rând pot să vă
spun că din punct de vedere administrativ anul 2014 a fost un an mai bun
decât anul 2013. A fost un an greu în
care s-a depus mult efort pentru realizarea unor obiective propuse şi trebuie
să le mulţumesc tuturor colegilor mei
din Primărie, dar în principiu a fost
un an bun. Am reuşit în mare parte să
punem la punct departamentul impozite şi taxe, fapt care a dus la creşterea
încasărilor prin urmărirea şi recuperarea de sume restante, dar şi faptul că
la finele anului, am avut toţi furnizorii
achitaţi la zi şi am reuşit să încheiem
anul financiar cu un excedent bugetar
de aproximativ 110.000 lei, bani care
ne ajută la investiţiile pe care ni le-am
propus în 2015.
Rep: Care este bugetul local pentru
anul 2015?
M.M.: Bugetul local este de aproximativ 2.500.000 lei, sume care sunt repartizate pentru funcţionare, pentru învăţământ, dar şi pentru investiţii. Tinând
cont de excedentul bugetar de anul
trecut avem un start mai bun pentru
investiţiile din acest an. La fel ca şi în
anii precedenţi şi în acest an tendinţa
mea rămâne aceaşi de a aloca mai mulţi
bani investiţiilor decât în alte activităţi
sau alte cheltuieli mai puţin importante. Continuarea investiţiilor propuse
pentru Primăria Suseni rămâne o prioritate şi ne străduim să realizăm obiectivele şi proiectele propuse.
Rep: Am observat că au apărut construcţii noi în Suseni e semn bun că
vin investitorii?
M.M.: Aşa este, din 2014 s-au construit

şi au început să funcţioneze pe raza comunei două societăţi de prestări servicii ( auto-service), construcţii finanţate
din fonduri UE, urmează construirea
unei pensiuni turistice în vara acestui
an în Suseni un proiect finanţat tot din
fonduri UE în valoare de 200.000 de
euro. O altă societate comercială care a
achiziţionat un teren, intenţionează să
îşi deschidă în comuna noastră până în
toamnă, un atelier de tâmplărie cu un
efectiv aproximativ de 40 de angajaţi,
dintre care o parte vor fi localnici.
Ce ne lipseşte pe raza comunei este
faptul că nu deţinem suprafeţe de teren care să poată fii concesionate investitorilor şi faptul că nu le putem
asigura în totalitate utilităţile necesare
desfăşurării activităţilor. Un alt aspect
ar fi lipsa unei firme de catering care
să deservească populaţia localităţii la
diferite evenimente, nunţi, botezuri, înmormântări, parastase dat fiind faptul
că la Suseni avem un Cămin Cultural
bine pus la punct, dotat cu mobilier şi
veselă nouă. În trecut la evenimente se
ocupau de gătit femei pricepute din localitate ( şi acum simt gustul supei de
găină cu tăiţei ), dar la ora actuală nu se
încumetă nimeni şi sunt convins că ar fi
o investiţie bună pentru locuitori.
Rep: Cum staţi la capitolul infrastructură?
M.M: Primul şi primul lucru este problema canalizării care nu o avem şi aici
sunt foarte revoltat pentru că în ,,Master Planul pe 2014-2020 privind strategia de dezvoltare a judeţului Mureş”,
pentru o creştere inteligentă, durabilă
şi favorabilă incluziunii şi realizarea coeziunii economice sociale şi teritoriale,
localitatea Suseni nu este inclusă. De

Mircea Mariş, primarul comunei Suseni
ce? pentru că nu îndeplinim două criterii. Unul se referă la densitatea populaţiei, care ar trebui să fie de un minim
2.000 de locuitori în localitatea Suseni,
iar noi avem circa 1500 de locuitori, iar
al doilea criteriu dacă ne referim şi la
satul Luieriu, ne confruntăm cu o distanţă prea mare între localităţi, adică
e vorba de o distanţă de aproximativ 4
km. M-am gândit să facem o serie de
asfaltări pe străzile laterale din Suseni,
dar după discuţiile cu consultanţii am
ajuns la concluzia că dacă asfaltăm şi
ulterior vom reuşi să avem o finanţare
pentru canalizare nu vom putea sparge
asfaltul pentru că drumul este în garanţie şi atunci cum mai introducem canalizarea? Se bat cap în cap aceste două
probleme.
În 2014 am început reabilitarea a două
drumuri de acces în Luieriu care trebuie să le finalizăm anul acesta, precum si
pietruirea celorlalte străzi atât în Luieriu cât şi în Suseni.
Rep: Cu ce vă puteţi lăuda din punct
de vedere al investiţiilor ?
M.M: Am mai spus-o şi repet, obiectivele principale de care trebuie să
fie mândru un primar sunt Primăria,
Şcoala, Căminele Culturale şi Bisericile.
În mare parte am reabilitat Şcoala Generală din Suseni, acum de curând am
finalizat un proiect pentru reabilitarea
şi dotarea grădiniţei din localitatea Suseni şi sperăm să reuşim să-l depunem
pentru finanţare. Am cuprins bani în
bugetul pe acest an pentru schimbarea
acoperişului Căminului Cultural din
Luieriu, unde clădirea s-a deteriorat
din cauza infiltraţiilor de apă din pereţi,
dacă Căminul Cultural din Suseni arată
bine şi ne putem mândri că am reuşit
să îl reabilităm pe interior şi să-l dotăm
cu mobilier şi veselă, este obligatoriu
să ne ocupăm şi de cel din Luieriu. În
ceea ce priveşte exterirorul Căminului

din Suseni sper să îl finalizăm în acest
an. Important este că astfel oferim un
confort cetăţenilor acestei localităţi şi
lucrurile sunt vizibile cu toate că nu
pot spune că am avea mai mulţi bani
decât predecesorii noştri şi care au dus
la o stagnare a comunei. Ne-am propus
amenajarea unui parc de joacă în curtea
grădiniţei din Suseni, pe care îl vom realiza din bugetul local şi preconizez să
îl finalizăm până la sfârşitul lunii mai,
iar în curtea Şcolii din Suseni vreau ca
elevii să se poată bucura de un teren de
sport sintetic până la final de an.
Rep: Sunteţi un om ales, mai aveţi încredere în oamenii politici?
M.M.: Nu mai am încredere în alegeri
şi în unii oameni politici din păcate, şi
o spun deschis, pentru că dacă vrei să
faci administraţie şi să dezvolţi o zonă
trebuie să te implici şi să o faci pur şi
simplu şi nu am înţeles de ce s-au aprobat proiecte pe criterii politice şi nu pe
strategii de dezvoltare a judeţului pe
zone. Aşa cum s-a făcut a fost inechitabil şi în dezacord cu realitatea din multe comune din judet, cetăţenii au nevoie
de utilităţi şi infrastructură indiferent
de culoarea politică.
Rep: Ce le uraţi locuitorilor în pragul
sărbătorilor pascale?
M.M: Le doresc cetăţenilor comunei
Suseni un ,,Paşte fericit” şi să se bucure
de Învierea Domnului! Fie ca binecuvântarea cerească să se răsfrângă asupra
tuturor şi să fie mai buni, mai darnici şi
mai înţelepţi!

Robert MATEI
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Cu ocazia sărbătorilor pascale se vor sacrifica 3.500 de miei în judeţul Mureş
Mureş cu ocazia sărbătorilor pascale,
miei tăiaţi în abatoare autorizate şi în
centrele sanitare de sacrificare.
Rep: În perioada sărbătorilor pascale
câte centre de sacrificare a mieilor vor
fi autorizate temporar şi în ce locaţii
vor funcţiona?

L-am intervievat pe Dr. Vasile
Liviu Oprea directorul executiv
al Direcţiei Sanitar - Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor
(DSVSA) Mureş, în apropierea
sărbătorilor pascale pentru a
afla care este pulsul activităţilor
şi controalelor pe raza judeţului
cu privire la sacrificarea mieilor, cum s-a încheiat campania
de împuşcare a vulpilor de pe
suprafaţa fondurilor de vânătoare din judeţul Mureş şi câte
cazuri de anemie infecţioasă ecvină la cabaline şi asini există în
judeţ la ora aceasta?
Rep: Domnule Dr. Vasile Liviu Oprea
faceţi-ne un scurt CV al evoluţiei dvs.
profesionale?
Dr. Liviu Vasile Oprea: În anul 1992 am
absolvit facultatea de Farmacie Veterinară din Bucureşti, după care am fost
repartizat la I.A.S. Reghin, unde am
îndeplinit pe rând mai multe funcţii începând de la medic veterinar de fermă,
la şef de fermă, până la medic epidemiolog. Din anul 2001 am intrat prin concurs în cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ca
inspector zonal până în anul 2009 când
am fost numit şef la Biroul de Inspecţii
din cadrul DSV Mureş. Apoi am revenit la Reghin am preluat Circa Sanitară
de Control a Alimentelor de unde am
plecat ca director executiv al DSVSA în
anul 2013 până în luna aprilie a anului
2014. Am fost numit subprefect cu atribuţii de prefect până la 1 august, când
am fost numit oficial prefect al judeţului Mureş timp de cinci luni până în 18
decembrie. Am revenit pe postul de director al DSVSA unde am în subordine
102 angajaţi dintre care 70 sunt funcţionari publici, iar 32 personal contrac-

tual pe perioadă determinată.
Rep: Se ştie că în cursul lunii februarie,
Direcţiile Judeţene Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor au desfăsurat activităţi de control în unităţile
din industria agroalimentară. Ce a vizat în principal aceste controale şi cum
s-au finalizat la nivel de judeţ?
L.V.O.: În luna februarie am efectuat
un număr de 145 de inspecţii în urma
cărora s-au aplicat 9 sancţiuni contravenţionale în valoare de 9.600 de lei,
au fost confiscate 93 de kg de alimente
neconforme pentru consumul uman,
cu termenul de valabilitate expirat sau
fără elemente de identificare cu modificări organoleptice în valoare totală
de 1.231 de lei. S-au emis 6 ordonanţe
de suspendare temporară a activităţii,
două la unităţi de alimentaţie publică şi
patru la brutării. Principalele deficienţe constatate au fost: stare de igienă şi
întreţinere necorespunzătoare a spaţiilor de producţie, depozitare, desfacere
a produselor alimentare precum şi a
instalaţiilor şi a ustensilelor de lucru,
expunerea spre comercializare a alimentelor etichetate necorespunzător cu
ambalaje murdare, deteriorate, materii
prime, semipreparate şi produse finite fără elemente de identificare şi lipsa
documentelor care să demonstreze,
perisabilitatea alimentelor, nerespectarea compatibilităţilor la depozitare şi
funcţionarea unităţilor fără document
de înregistrare.
Rep: Potrivit estimărilor DSVSA, în
luna aprilie cam ce număr de miei şi
berbecuţi vor fi sacrificaţi în judeţ pentru piaţa internă?
L.V.O.: Noi estimăm că vor fi sacrificaţi
circa 3.500 de miei la nivel de judeţul

L.V.O.: La nivelul judeţului Mureş sacrificarea mieilor este permisă doar în
abatoare autorizate şi avem avizate un
număr de 6 abatoare şi 4 centre temporare de sacrificare a mieilor în Tîrgu-Mureş în Piaţa ,,Cuza Vodă”, în Sighişoara, Târnăveni şi comuna Acăţari.
Pentru a preveni toxiinfecţiile alimentare în perioada sărbătorilor pascale am
dispus măsuri specifice de intensificare
a controalelor sanitar veterinare (în perioada 30 martie - 12 aprilie) privind
modul de producere, depozitare, comercializare, transport, în mod special a cărnii de miel, a ouălor, a peştelui
dar şi a altor produse alimentare care
se consumă în mod tradiţional. În acest
sens au fost constituite echipe mixte de
inspectori din cadrul DSVSA, Direcţiei de Sănătate Publică, Comisariatul
pentru Protecţia Consumatorului şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie.
Rep: După anihilarea focarelor de
boala a limbii albastre la bovine, a
apărut o nouă boală, anemia infecţioasă ecvină. Câte cazuri au fost descoperite până în prezent în judeţ?
L.V.O.: Anemia infecţioasă ecvină la
cabaline şi asini este o boală infecţioasă
condusă de un lenti virus cu o evoluţie complexă, care afectează populaţiile
de cai, catâri şi măgari. Boala produce
febră ermitentă, intermitentă, anemie,
tulburări cardiace, oboseală la efort şi
scăderea rezistenţei la infecţii care pot
duce chiar la moartea animalului. Noi,
România, ne-am luat angajamentul faţă
de UE, de a eradica această boală de pe
teritoriul ţării noastre. Dacă în urmă
cu cinci ani aveam 100 de cazuri diagnosticate, în momentul de faţă pe raza
judeţului am identificat până în prezent
un număr de 8 cai cu această boală. În
această perioadă se desfăşoară recoltarea de sânge la cabaline fiind deja luate
10.000 de probe de angajaţii DSVSA.
Caii, în momentul în care sunt depistaţi cu această boală se elimină din

efectiv se duc la abator şi se sacrifică,
iar proprietarul este despăgubit.
Rep: Cum s-a finalizat campania de
împuşcare a vulpilor de pe suprafaţa
fondurilor de vânătoare din judeţ pentru determinarea eficienţei vaccinării
antirabice efectuată în acest an?
L.V.O.: Au fost recoltate un număr de
124 de vulpi pentru determinarea anticorpilor vaccinali şi a markerului vaccinal. În urma împuşcării lor s-a stabilit
dacă animalele au înghiţit momeala şi
s-au imunizat. Anul trecut am avut o
campanie de vaccinare în mediul sălbatic printr-o distribuire aeriană cu momeli aruncate din avion în locuri greu
accesibile şi manual cu momeli amplasate la nivelul vizuinelor cu gestionarii
fondurilor de vânătoare, astfel am stabilit că avem circa 4000 de vulpi pe raza
judeţului.
Rep: În luna august a anului 2014 s-a
înfiinţat o nouă structură în cadrul
DSVSA, ,,Poliţia animalelor” ce ne puteţi spune despre acest serviciu la nivel
de judeţ?
L.V.O.: Avem într-adevăr un angajat,
un inspector medic veterinar în acest
compartiment şi conform fişei postului ,,Poliţia animalelor” are atribuţii pe
adăposturi de câini fără stăpân, canise,
animale utilizate în scopuri ştiinţifice,
circuri sau grădini zoologice. Au fost
efectuate controale în cele trei exploataţii autorizate de pe raza judeţului de
câini fără stăpân din Tîrgu-Mureş, Reghin şi Albeşti, au fost înregistrate un
număr de 4 sesizări în cursul acestui an
legate de nerespectarea normelor privind protecţia animalelor. ,,Poliţia animalelor” controlează respectarea normelor în vigoare cu privire la protecţia
animalelor din adăposturile de câini
fără stăpân, verifică modul de aplicare
a legislaţiei în vigoare cu privire la gestiunea câinilor fără stăpân, constată şi
aplică sancţiuni conform prevederilor
legale pe domeniul de competenţă, verifică pe baza procedurilor, algoritmul
de evaluare a DSVSA, fezabilitatea planului de acţiuni elaborate privind gestionarea câinilor fără stăpân etc.
A consemnat Robert MATEI
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„Antena I Tîrgu-Mureş” şi „SC Lazăr SA” campioni la Cupa Presei

Tradiţionala Cupa Presei la Tir, organizată anual de către Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Mureş în poligonul
Sângeorgiu de Mureş, cu ocazia Zilei
Jandarmeriei Române a aliniat la start
în 31 martie, la cea de-a 22-a ediţie, un
număr de 25 de ziarişti şi 21 de colaboratori. Competiţia a început la 10.30 cu
instructajul concurenţilor care au fost
familiarizaţi cu arma şi regulile tragerii
în poligon, după care echipajele concurente au păşit pe aliniamentul de tragere în vederea executării celor două trageri, de reglaj, respectiv de precizie. „A
devenit o tradiţie la noi în Tîrgu Mureş,
ca cele cele două unităţi de jandarmi,
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi şi
Gruparea Mobilă de Jandarmi să organizeze acest concurs”, a precizat căpi-

tan Ciprian Căluşer, responsabil relaţii
publice Gruparea Mobilă de Jandarmi
Mureş.
Jurnaliştii au tras cu pistolul Jericho
la 25 de metri
Echipajele concurente executat două
trageri, una de reglaj şi una de precizie
cu un pistol Jericho, calibrul 9 mm de
fabricaţie israeliană, la o ţintă fixă situată la o distanţă de 25 de metri. “Nu a
fost o tragere uşoară, armamentul folosit fiind unul destul de bun, o armă stabilă de calibru 9 mm, un pistol Jericho,
un model israelian al anilor 90. Din ce
am văzut, unii jurnalişti s-au descurcat
chiar foarte bine. S-a văzut diferenţa
dintre începători şi cei care au partici-

pat în mod regulat la această competiţie
organizată de Jandarmeria Mureş. Pentru noi jandarmii, poligonul este un lucru cât se poate de serios, unde un factor principal este disciplina. Acordăm
o atenţie sporită să se execute întocmai
exact ce se comandă deoarece pot apărea incidente, unele destul de grave.
Din acest punct de vedere jurnaliştii au
respectat întocmai indicaţiile date. Şi
aici s-a văzut faptul că unii jurnalişti au
îndeplinit stagiul militar, însă şi cei care
nu au făcut armata au făcut faţă cerinţelor, astfel că cea de-a 22-a ediţie a Cupei
Presei la Tir să se încheie frumos, fără
probleme deosebite”, a declarat ofiţerul
Ciprian Căluşer.
165 de ani de existenţă 165 de ani de
continuitate
La ediţia 2015 a ,,Cupei Presei la TIR”
cei mai buni trăgători au fost premiaţi în cadrul manifestărilor organizate
vineri, 3 aprilie de Ziua Jandarmeriei
Române la sediul IJJ Mureş. În urma
clasamentului final de Ziua Jandarmeriei locul I a fost adjudecat de jurnaliştii de la Antena I Tîrgu-Mureş cu
86 de puncte, locul II cu 52 de puncte
a fost obţinut de colegii de la ,,Ştii TV
Tîrgu-Mureş” şi locul III de echipa Co-

tidianului „Zi de Zi” din Tîrgu-Mureş”.
La „Cupa Colaboratorilor la TIR”, locul
I a fost ocupat de „SC Lazar SA” din
Reghin cu 45 de puncte, locul II cu 38
puncte de „SC Adron Company” şi pe
locul III cu 37 de puncte
s-au clasat colaboratorii de la „Vili Funerar SRL” din Tîrgu-Mureş. ,,În acest
an Jandarmeria Română a împlinit
165 de ani de existenţă, 165 de ani de
continuitate, fapt pentru care doresc
să le transmit tuturor jandarmilor din
ţară şi din judeţul Mureş un călduros la
mulţi ani, urări de bine, misiuni cât mai
uşoare, fără probleme deosebite. În faţa
societăţii civile ne luăm angajamentul
că ne vom pregăti şi vom continua să
devenim mai profesionişti. Apărarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti va
constitui în continuare o prioritate pentru jandarmeria mureşeană”, a menţionat căpitan Ciprian Căluşer.

Robert MATEI şi Codruţa

ROMANŢA

Ora de întrebări pentru Daniel Gliga

Dat fiind faptul că în această perioadă
mai mulţi reghineni au ridicat câteva
întrebări cu privire la o serie de teme de
actualitate locală, viceprimarul Reghinului, Daniel Gliga, a avut amabilitatea
de a ne răspunde punctual la câteva întrebări care sunt comentate zilele acestea
cu sau fără ştiinţă de unii cârcotaşi.
Rep: Domnule viceprimar Daniel Gliga mai mulţi locuitori din zona străzii
Apelor se plâng că administraţia locală nu a asfaltat strada care face legătura între ,,Piaţa Mică” şi supermarketul
Billa? Ce ne puteţi spune în acest sens,
există o explicaţie sau este o discriminare?
Daniel Gliga: Nu este vorba de nicio
discriminare, însă noi ca şi adminis-

rul ar trebui să îşi îngrădească terenul,
însă nici asta nu face. Mai trist este că
sunt localnici şi au o lipsă de iniţiativă
în acest sens.

fluidizat traficul pe toate străzile adiacente unde era blocat traficul rutier din
cauza unor şoferi care vroiau să ocolească legea.
Rep: Tot mai multe voci spun că Primăria Reghin ar trebui să se implice în
cazul Castelului Huszar din Apalina
care se demolează bucată cu bucată!?
D.G.: Noi ca şi administraţie locală
nu putem să intervenim, a fost Poliţia
Reghin şi Jandarmeria la faţa locului şi
în momentul de faţă anchetează cazul
şi din câte ştiu poliţia a deschis câteva
procese penale.
Primăria Reghin a făcut o serie de adrese la Ministerul Cultelor, la Consiliul
Judeţean Mureş, pentru a se lua măsuri
în cazul Castelului Huszar, o clădire
monument istoric, proprietate care se
întinde pe o suprafaţă de 23 de hectare,
din care 19,61 hectare au fost retrocedate proprietarului.

Rep: Interesant ar fi de aflat în ce condiţii au obţinut acei proprietari acea
zonă de teren şi în ce mandat?
D.G: Nu ştiu şi e chiar interesant că
dacă tot este un teren privat, proprieta-

Rep: Au apărut foarte multe polemici
cu privire la parcările cu plată de pe
raza municipiului? Ce credeţi că îi nemulţumeşte pe cetăţeni?
D.G.: Numărul parcărilor l-am suplimentat extinzând zona practic la dublu.
Am aprobat un regulament cu privire
la parcările auto cu plată pe teritoriul
municipiului, nu neapărat pentru colectare de bani la bugetul local cât pentru că numărul de maşini înmatriculate
în Reghin a crescut la 13.252 şi era o
necesitate. Înainte existau parcări doar
în zona centrală şi foarte mulţi conducători auto care veneau cu diverse probleme în centru parcau autoturismele
pe străzile laterale pentru a evita zona
parcărilor cu plată. Din această cauză o
serie de străzi laterale precum George
Coşbuc, Mihai Eminescu, Pictor Grigorescu, Apelor sau strada şi Cartierul
Mihai Viteazu, nenumărate ori s-a blocat accesul la creşa din cartier şi nu mai
puteau interveni de multe ori salvările
nici pompierii. Vestea bună este ca s-a

muncă. Pur şi simplu oraşul este închis
la ora actuală. Investitorii sunt aşteptaţi
şi din partea noastră sunt apreciaţi şi
facem efo+rturi ca lucrurile să meargă
bine, dar în condiţii de securitate pentru dumneavoastră şi pentru noi. Niciodată nu am fost împotriva investiţiei,
dar trebuie să se respecte legea. Noi
suntem strânşi la mâini de acest proces
verbal care încă este valabil, prin care se
cere PUZ-ul. Sunt la mijloc pentru că
ceilalţi mă acuză că vreau să dau autorizaţia, iar dumneavoastră vreţi autorizaţia” a precizat Maria Precup.

unindu-se într-un marş de protest ce a
pornit din Parcul Tineretului, culmi-

nând în Parcul Central. Protestatarii au
cerut paşnic, fără prea mult zgomot, cu
ajutorul pancartelor avute la dispoziţie
păstrarea locurilor de muncă.
Un alt motiv invocat al protestului în
stradă din data de 2 aprilie a fost închiderea temporară a unei secţii din cadrul
fabricii în perioada 10 aprilie – 10 mai
2015, deoarece „stocurile de marfă sunt
prea mari şi influenţează astfel preţul
cleiului, dar şi sprijinirea pentru investiţia fabricii de clei” conform declaraţiei
liderului de sindicat, Marin Rus.
Primarul municipiului Reghin Maria
Precup, alături de viceprimarul Daniel
Gliga au ieşit în stradă pentru a purta
discuţii cu cei care au protestat. „Sunt
femei şi bărbaţi care-şi doresc un loc de

traţie locală, în această zonă nu putem
să realizăm nici o asfaltare, deoarece
acea arteră este un drum privat. Astfel
că Primăria Reghin nu poate să execute lucrări din bani publici pe un teren
proprietate privată, iar proprietarii din
păcate nu vor să doneze acea arteră Primăriei cu destinaţie de drum în proprietate publică a municipiului. Din acest
motiv noi nu putem asigura acolo nici
iluminatul public şi nici să dispunem
amenajarea de trotuare şi şanţuri de
scurgere a apei.

Protest al angajaţilor Kastamonu

Aproximativ 400 de angajaţi ai Kastamonu au renunţat să meargă la muncă,

Robert MATEI
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Cine-i născut în aprilie...!?

Luna aprilie nu a fost doar o lună cu
vânt, ploi şi ninsori ci şi o lună a serbării zilelor de naştere pentru oameni
importanţi din municipiu şi comunele
arondate.
Primul sărbătorit din această lună a fost
consilierul local UNPR, Maria Cocean
care în data de 2 aprilie a împlinit frumoasa vârstă de 58 de ani. Redacţia îi
urează cât mai multe realizări profesionale şi proiecte benefice votate pentru
municipalitate. Visele de astazi să devină realitate, speranţele de mâine împliniri, iar gândul bun şi fericirea să vă
însoţească mereu. La Multi Ani!

Al doilea sărbătorit al luni este, polivalentul Vasile Gliga, deputat social-democrat la al doilea mandat, preşedinte
al Federaţiei de Dans Sportiv din România, la al treilea mandat şi membru
fondator al Asociaţiei Artiştilor Lutieri
din România, care în data de 3 aprilie
a împlinit respectabila vârstă de 56 de
ani. Sărbătoritul a declarat pentru ziarul ,,Glasul Văilor” că şi-a sărbătorit
ziua de naştere cum nu se putea mai
frumos ,,De dimineaţă am participat la
manifestările prilejuite de Ziua Jandarmeriei, iar după-amiază am fost prezent
la serbarea organizată la grădiniţa pe
care am fondat-o în urmă cu aproape

15 ani. În program au fost şi cei doi nepoţi ai mei, aşa că momentul a fost unul
de bucurie în familia noastră, familie în
care am bifat şi 38 de ani de căsnicie.
Seara mi-am făcut timp şi pentru colegii de partid şi lutierii de la fabrica de
instrumente muzicale să închin cu ei
un pahar de şampanie. Mă simt tânăr
sufleteşte, sunt foarte optimist şi le doresc tuturor cititorilor dumneavoastră
să îşi trăiască viaţa frumos, în armonie,
în decenţă şi iubire” a mărturisit sărbătoritul. Redacţia îi transmite pe această
cale politicianului, alături de tradiţionala urare de „La Mulţi Ani!”, cele mai
sincere gânduri de sănătate, putere de
muncă, cât mai multe întrebări şi interpelări către guvern şi miniştrii acestuia
şi să semnaleze toate probleme din colegiul electoral uninominal nr.8 pe care
îl reprezintă în Parlamentul României.
Următorul sărbătorit al lunii în 3 aprilie
a fost doctorul ginecolog Fejer Viorel
din cadrul spitalului ,,Eugen Nicoară”,
căruia Redacţia îi urează să ajute cât
mai multe mămici gravide să aducă pe

13
lume copii sănătoşi. ,,Glasul Văilor” îi
adresează cele mai sincere felicitări şi
urări de bine cu prilejul aniversării,
fericire alături de cei dragi şi satisfacţii
la superlativ în munca nobilă pe care o
practică.
Cel de-al patrulea sărbătorit a fost consilierul local PSD, Horea Gheorghe,
care în momentul în care l-am contactat telefonic era în al nouălea cer, proaspăt bunic, la 10 minute după ce nora sa
a născut prima moştenitoare a familiei Horea, Medeea ,,Am împlinit în 3
aprilie 57 de ani însă nu îmi simt vârsta biologică, parcă aş fi un nou născut.
Mi-am sărbătorit ziua de naştere alături
de 30 de invitaţi la un local, cu prieteni
adevăraţi, rude, colaboratori, colegi de
partid şi cu lăutari. A fost frumos şi
m-am simţit perfect” a precizat consilierul local. La mulţi ani domnule Horea Gheorghe! Vă dorim să aveţi parte
de realizări măreţe pe plan profesional,
iar armonia, dragostea şi fericirea să nu
lipsească niciodată din familia d-stră.

Robert MATEI

Campionatul de improvizaţie a ajuns la Reghin
„Acest spectacol este croit pe relaţia
dintre public şi actori pentru că este un
gen de spectacol din ciclul <<noi jucăm
cum ne cântaţi voi>> pentru că avem
nevoie de imaginaţia publicului, de locaţie, culori, instrumente pe care noi le
cerem din sală pentru a face o poveste”
a declarat actorul Costin Gavaza.
Se doreşte ca din toamnă, împreună cu

Teatru de Improvizaţie pe scena Casei
de Cultură “Eugen Nicoară”
În prima zi din cadrul „Săptămânii Altfel” ( 6 aprilie), elevii reghineni au avut
parte de un spectacol inedit desfăşurat
la Casa de Cultură „Eugen Nicoară” Teatrul de Improvizaţie al Companiei
„Liviu Rebreanu” al Teatrului Naţional
Tg-Mureş. „Am vrut să oferim şi elevilor reghineni bucuria unui astfel de
spectacol de improvizaţie. Un spectacol interactiv unde toţi cei din sală s-au

implicat activ. Lumea a fost prinsă de
spectacol şi ne bucură acest lucru„ a
declarat Laurenţiu Blaga, secretar artistic.
Campionatul de improvizaţie este unul
inedit în ideea în care niciodată nu este
la fel, întotdeauna se întâmplă altceva
având în vedere faptul că temele sunt
date de cei din sală, iar actorii improvizează pe baza acestor teme.

Casa de Cultură „Eugen Nicoară” să fie
organizată o micro stagiune pentru a
juca în fiecare lună un spectacol pentru
reghineni.

Codruţa ROMANŢA
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Competiţie de înot pentru cei
mici la Centrul Sportiv
„Laurenţia”

La sfârşitul trecut de săptămână bazinul
de înot din cadrul Centrului Sportiv
„Laurenţia” din cartierul Făgăraş din
municipiul Reghin a fost gazda unei
competiţii de înot pentru copii. Această competiţie a fost prilejul de a scoate
în evidenţă învăţăturile primite de cei
mici la cursurile de înot şi a descoperi
tinere talente, dar şi pentru a dezvolta
spiritul competiţional şi al fairplayului în rândul celor mici. Competiţia
de înot pentru copii s-a derulat pe trei
categorii, astfel că în cadrul concursului cei mici s-au întrecut în stilul sprint,
fluture şi spate.
Un număr de 13 copii au fost selectaţi
dintr-un număr mult mai mare pentru
a participa la acest concurs. „Am organizat această competiţie pentru a vedea
roadele muncii noastre şi ale mele ca

antrenor. Aceşti copii merită o astfel
de competiţie pentru că frecventează
de multă vreme cursurile de înot. Este
cel mai sănătos sport pentru că la vârsta
asta îşi dezvoltă toate grupele musculare motiv pentru care merită să participe
la cursurile noastre. Mulţi copilaşi ştiu
deja trei tipuri de înot şi pentru asta am
organizat trei categorii în cadrul concursului. Participarea lor la astfel de
competiţii înseamnă foarte mult, sunt
deja învingători indiferent de locul
obţinut” a declarat Cremene Levente,
antrenor de înot în cadrul Centrului
Sportiv „Laurenţia”.

Codruţa ROMANŢA
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Raport de activitate al primarului Alexandru Bugnariu

Instituţiile de învăţământ şi construcţiile de locuinţe din perioada
1978 – 1989

În anul 1978 la câştigarea primului
mandat, în instituţiile de învăţământ
care funcţionau în Reghin 41 de săli de
clasă nu aveau autorizaţie de funcţionare, iar numărul elevilor era în continuă
creştere. În rezolvarea acestei probleme
au fost intreprinse o serie de măsuri,
construindu-se noi instituţii de învăţământ care să asigure realizarea procesului instructiv-educativ la un nivel
corespunzător. Astfel începând cu anul
şcolar 1982-1983 s-a dat în funcţiune în
strada Gării, o nouă platformă şcolară
pentru Liceul Industrial Nr. 1 compusă
din următoarele obiective: 20 de săli de
clasă, cabinete şcolare, laboratoare, ateliere şcoală pentru activităţi practice,
sală de sport, internat cu 300 de locuri,
cantină, s-a asigurat întregul mobilier
şi materialul didactic necesar instituţiei, s-au realizat toate lucrările de
infrastructură (încălzire, apă, energie
electrică, canalizare, căi acces etc). La
acest grup şcolar au funcţionat clase de
liceu, şcoală tehnică de maiştrii, şcoală
profesională, cursuri de zi şi seral. În
acelaşi timp au continuat lucrările de
investiţii la Liceul Nr.2 Reghin în strada Vânătorilor, care s-a dat în folosinţă
la începutul anului şcolar 1983-1984.
Baza materială a acestei instituţii a fost
compusă conform proiectului din ur-

mătoarele obiective: 16 săli de clasă, 6
laboratoare, 4 ateliere pentru activităţi
practice, sală de sport, un internat cu
304 locuri, cantină, dotarea cu mobilier
didactic necesar pentru buna funcţionare a procesului instructiv-educativ
al elevilor. S-a realizat centrala termică, alimentată cu gaz, care să asigure
condiţiile necesare bunei funcţionări a
instituţiei. O serie de obiective se realizează la şcolile pentru asistaţi din Apalina subordonată Ministerului Muncii:
săli de clasă, internat, ateliere pentru
activităţi practice etc.
În domeniul sanitar s-a construit o centrală termică alimentată cu gaz metan
şi s-a refăcut instalaţia de termoficare
la toate secţiile existente, s-a relizat un
dispensar medical, un cabinet stomatologie şi farmacie la IM. Republica şi un
dispensar medical la I.P.M. Sport.

Construcţiile de locuinţe

Una din problemele importante ale
primarului şi a conducerii pe atunci a
oraşului Reghin a fost activitatea construcţiilor de locuinţe pentru locuitorii
din urbe. Pentru realizarea acestui deziderat s-a acţionat în mai multe direcţii
şi-anume elaborarea unui program de
construcţii de locuinţe pe termen scurt,
mediu şi lung cu finanţare de la Buge-

tul de stat, identificarea suprafeţelor de
teren şi atribuirea acestora persoanelor
care doresc şi au posibilitatea să-şi construiască case de locuit. În acest scop la
solicitare, li s-au eliberat autorizaţii de
construcţii şi asistenţa tehnică necesară, cu respectarea legislaţiei şi a planului de urbanism. Au fost asigurate utilităţiile necesare de racordare la sursa de
energie, apă, canal şi a căilor de acces,
asigurarea amplasamentelor pentru noile cartiere de locuinţe, spaţii comerciale şi a prestărilor de servicii către populaţie. Pentru realizarea obiectivelor de
investiţii şi dezvoltarea oraşului, periodic s-au adus îmbunătăţiri planului de
sistematizare care să permită soluţionarea problemelor în continuă evoluţie,
realizarea unei colaborări eficiente şi
o participare activă a tuturor factorilor
la realizarea obiectivelor programate,
Institutul de Proiectări în Construcţii,
asigurarea asistenţei tehnice pe timpul
execuţiei, asigurarea utilităţilor şi valorificarea cât mai eficientă a obiectivului
pus în funcţiune.
Construcţiile de locuinţe erau un indicator de plan al Consiliului Local prin
care se stabilea numărul apartamentelor de realizat şi termenele de punere
în funcţiune. Pentru exemplificare vă
prezint planul construcţiilor de locuin-

ţe stabilit anului 1987: total locuinţe cu
2-3 şi 4 camere -482.Sursa de finanţare
Bugetul de Stat – 247 apartamente, sursa de finanţare a întreprinderilor I.M.
Republica - 163 de apartamente, I.P.L.
- 60 apartamente şi Staţiunea de Cercetare şi Producţie Ovine-Caprine 12
apartamente. De apartamentele finanţate de întreprinderi beneficeau salariaţii acestora şi erau considerate locuinţe
de serviciu.
Sarcinile Primăriei, a primarului care
răspundea direct de realizarea planului
economic la nivel de oraş erau: negocierea şi susţinerea numărului de apartamente pentru a fi incluse în planul anual de construcţii, asigurarea proiectelor
la timp, asigurarea amplasamentelor,
asigurarea sursei de finanţare, contractarea lucrărilor cu constructorul, purta
răspundere pentru respectarea termenului de punere în funcţiune, asigurarea utilităţilor energie, apă, gaz, canalizare, căi de acces, zonele verzi etc.
(continuare în numărul următor)

Aurul și argintul antic al României a ajuns la Tîrgu-Mureş

A consemnat
Alexandru BUGNARIU

Sala de Oglinzi va fi înnobilată în perioada 8 aprilie – 16 mai 2015 prin prezența ”Aurului și argintului antic al României” expoziție
itinerantă care reunește unele dintre cele mai importante capodopere ale orfevrăriei pre și protoistorice ale antichității clasice
și perioadei migrațiilor, deci un patrimoniu de excepție, atât ca
valoare intrinsecă cât și istorică.

Expoziţia este organizată de Muzeul
Județean Mureș în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a României din
București şi se desfăşoară în Sala de
Oglinzi a Palatului Culturii din Tîrgu
Mureș.
Această expoziţie reprezintă un amplu
proiect muzeografic, inițiat și organizat
de către Muzeul Național de Istorie a
României în colaborare cu 31 de muzee de istorie și arheologie din toată
țara, care participă la acest proiect cu
cele mai reprezentative piese din aur și
argint aflate în patrimoniul lor. Au fost
reunite astfel peste 1000 de podoabe
din metale prețioase, accesorii vestimentare, armament de paradă, piese de
harnașament, piese de veselă, eșalonate
ca întindere cronologică din eneolitic
până în zorii Evului Mediu, din mileniul al V-lea îChr. până în secolul al
VII-lea d.Chr.
Expoziția reprezintă o realizare muzeotehnică deosebită, care pune în valoare
fiecare piesă în parte, reliefându-i sensul inițial – insignă, însemn, prestigiu,
sacralitate, podoabă – sens pentru care
meșterii orfevrari din toate timpurile
au investit pricepere tehnică, îndemânare, imaginație, care au condus la o
mare diversitate ca formă și simbol a
artefactelor din aur și argint.
„În vitrinele expoziției vor putea fi
admirate piese din tezaurul de la Pietroasa, binecunoscut sub numele de

”Cloșca cu pui”, piese din inventarul
ansamblurilor princiare geto-dacice de
la Craiova, Cucuteni – Băiceni, Poiana
Coțofenești, Agighiol, Peretu, brățările
dacice polispiralice de aur descoperite
la Sarmizegetusa Regia sau tezaure precum cele de la Perșinari, Sacoșu Mare
sau Ostrovu Mare din epoca bronzului,
Apahida, Florești-Polus sau SucidavaIzvoarele din Antichitatea târzie și Evul
Mediu timpuriu. Valoarea expoziției
este totodată și una științifică, prin
multitudinea de informații pe care
le oferă despre fiecare epocă în parte,
contextul descoperirilor, tehnica de
prelucrare a aurului și argintului în diferite epoci istorice. Proiectul este încununat de prezența unui excepțional
catalog, cel mai complex catalog care a
însoțit vreodată o expoziție realizată în
România, care va rămâne multă vreme
o lucrare de referință pentru piesele
de aur și argint descoperite pe teritoriul României” se arată în comunicatul
transmis de reprezentanţii Muzeului
Județean Mureș.
Vernisajul va avea loc miercuri, 8 aprilie la ora 17.00 (intrarea este pe baza
de invitație). Publicul este invitat să
viziteze expoziția în perioada 9 aprilie
-17 mai, marți - duminică între orele
9.00-16.00. Prețul biletelor este 18 lei
pentru adulți și 12 lei pentru copii și
pensionari.
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De Sfântul Ilie, Dinu Cotoi va dezveli un bust a lui Avram Iancu la
Dedrad
Se apropie sărbătorile pascale şi am poposit la Batoş
pentru a realiza un interviu cu primarul comunei Dinu
Cotoi, un gospodar în toată regula care a demonstrat în
două mandate de primar că poate să rezolve cele mai
stringente probleme edilitar gospodăreşti ale comunei,
pentru ca Batoşul să prospere. Premiat de Trustul de
Presă ,,Ambasador” pentru etica profesională şi sclipirea de strateg în administraţie, Dumitru Cotoi face
parte din galeria sufletelor frumoase pe care locuitorii
din Batoş le-au pus la păstrare în colţurile inimilor. Batoşul nu a avut niciodată un primar care să stăpânească
atât de bine domeniul administrativ şi care prin simţul
practic foarte dezvoltat să aducă atât de multă valoare
şi confort celor peste 4000 de locuitori ai comunei.
Reporter: În urmă cu două săptămâni
aţi demarat o acţiune de curăţenie pe
drumul ce leagă municipiul Reghin de
satul Dedrad, iar săptămâna trecută
aţi răspuns prezent la o acţiune de împădurire între Batoş şi Monor, alături
de actorul Marcel Iureş? Sunteţi de
invidiat pentru energia debordantă şi
pentru spiritul de iniţiativă, ce s-a întâmplat mai exact?
Dinu Cotoi: Da, este adevărat, am început anul în forţă şi cred că e din ce în ce
mai mult nevoie de puterea exemplului
şi vă spun sincer mă simt excelent de
fiecare dată când îmi permite timpul
să fac muncă de voluntariat. Într-adevăr am participat alături de membrii
Asociaţiei Tăşuleasa şi şcolarii de pe
raza comunei noastre la o împădurire
cu circa 700 de puieţi de stejar şi frasin,
pe un teren alunecos. Acolo m-am împrietenit cu marele actor Marcel Iureş
voluntar şi el în Asociaţia Tăşuleasa,
după care am participat cu musafirii
noştri la o degustare de vin la Batoş la
crama ,,Liliac”. Acţiunea de împădurire a fost, de fapt, o răsplătire a gestului
pe care l-au făcut membrii Asociaţia
Tăşuleasa pentru şcolarii din comuna
Batoş în perioada sărbătorilor de iarnă
din 2014, când au donat pentru aceştia
500 de pachete cu dulciuri şi obiecte de
igienă personală.
Rep: Cum aţi creiona ultimul mandat
de primar în câteva realizări de care
credeţi că îşi vor aminti locuitorii comunei mult timp?

D.C.: În primul rând aş sublinia asfaltarea drumului dintre localităţile Batoş
şi Uila, pe o suprafaţă de 7.120 de metri
un drum necesar, care înainte de reabilitare era aproape impracticabil, proiect
plătit integral din fonduri guvernamentale. O altă realizare o consider cumpărarea şi reabilitarea clădirilor de interes
public, din toate satele aparţinătoare
comunei precum: Cămine Culturale,
Şcoli şi Grădiniţe, iar în satul Goreni
am reuşit chiar construirea unei Şcoli
şi a unei Grădiniţe de la A la Z. Toate
aceste investiţii au fost realizate din bugetul local mai puţin Şcoala Generală
din Dedrad unde se lucrează în acest
moment, care urmează să beneficieze
de o finanţare din fonduri europene. În
toamna anului trecut am reuşit să achiziţionăm Căminul Cultural din Uila şi
să îl reabilităm parţial, urmând să punem la punct bucătăria şi să construim
grupuri sanitare unde, nutrim speranţa, că odată cu alocarea noilor fonduri
europene pentru dezvoltare rurală vom
putea şi noi accesa suma necesară finalizării acestui proiect.
Rep: Este cuprinsă comuna dvs. în
Master Planul de Dezvoltare al judeţului Mureş?
C.D.: Da, însă pentru reţeaua de canalizare nu a mai rămas decât satul Uila,
deoarece în celelalte localităţi avem introduse apa şi canalizarea din mandatul
trecut. Momentan se fac lucrări pentru
o extindere de reţea de apă de la Batoş
spre satul Uila. Deşi suntem cuprinşi

în master plan noi nu putem aştepta
până în 2018 să curgă apă pe conductele oamenilor aşa că am demarat noi
un proiect, am găsit finanţare de la Guvernul României şi sperăm să primim
în continuare sumele necesare pentru
finalizarea lucrării. În toamna anului
2014 am instalat o staţie de repompare
a apei, am introdus o conductă în pământ pe o distanţă de 4 km şi ne-au mai
rămas circa 3 km şi să facem un rezervor de captare a apei în Uila. Oricum
ne bucurăm că suntem cuprinşi ca şi
administraţie locală în master planul
judeţului pentru înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna
Batoş şi suntem optimişti că anul viitor
vom semna contractul de finanţare.
Rep: Ce procent de încasare a taxelor
şi impozitelor locale aţi înregistrat în
2014?
D.C.: Gradul de colectare a taxelor şi
impozitelor pe 2014 de la cetăţenii comunei şi agenţii economici a fost de
92%. Am recuperat o sumă de bani
importantă motiv pentru care ţin să le
mulţumesc colegilor de la serviciul taxe
şi impozite.
Rep: Cum staţi cu investitorii la nivel
de comună?
D.C.: În ceea ce priveşte investitorii
pot să vă dau veşti bune, pe lângă faptul că avem în comună fabrică de oţet,
producători de mere, moară, cramă de
vinuri, brutărie, magazin de materiale
de construcţii, medic stomatolog, cabinet veterinar, pot să vă spun că până în
luna iunie vom avea la Goreni o benzinărie unde se vor distribui carburanţi,
care îi va scuti pe şoferii din comună
să facă deplasări la Reghin pentru a-şi
alimenta rezervoarele autoturismelor.
Tot la acest capitol pot să vă spun că am
dat o locaţie în chirie pentru un cabinet
medical uman în Dedrad şi o altă veste
bună este legată de faptul că o firmă din
Reghin va amenaja în vechiul dispensar

un Cămin de Persoane Vârstnice cu o
capacitate de 30 de paturi.
Rep: Am aflat că anul acesta bugetul
comunei este mai mic cu 14 miliarde
de lei vechi decât anul trecut, va afecta
acest inconvenient actele culturale tradiţionale de pe raza comunei ?
D.C.: Este adevărat, dacă anul trecut
bugetul a fost de 38 de miliarde de lei
vechi, anul acesta am primit cu 14 miliarde mai puţin, însă vom face cheltuieli
minime şi tot le vom organiza în limita
posibilităţilor actele cuturale tradiţionale specifice fiecărui sat. Totodată vom
susţine ansamblurile folclorice, asociaţiile culturale şi echipa de fotbal ,,Gloria Goreni”. Ca şi noutate anul acesta cu
ocazia sărbătorii de Sfântul Ilie în 19
iulie vom organiza la Dedrad începând
cu ora 11.00 o ediţie a ,,Fiilor satului”,
moment la care va fi dezvelit un bust
al memorandistului Avram Iancu şi o
troiţă în centrul satului, care coincid
cu împlinirea a 70 de ani de când satul
a fost repopulat cu români din foarte
multe localităţi din Transilvania. Astfel
la eveniment vom invita toţi primarii
de pe raza judeţului din comunele care
au avut locuitori care au hotărât să se
stabilească în 1945 în Dedrad după
plecarea saşilor în Germania. Vom organiza o paradă a porturilor populare
urmată de o paradă militară în premieră care va culmina cu spectacol folcloric în aer liber la care invitatul special
va fi domna Veta Biriş, iar moderatorul
spectacolului va fi îndrăgitul solist de
muzică populară Ciprian Istrate a cărui
soţie este fiică a satului Dedrad.

Robert MATEI

