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Editorial de
Dora PATRON

Titlul acesta mi-a amintit de unul dintre subiectele de la examenul de bacalaureat, proba orală, unde trebuia să-mi
exprim punctul de vedere pornind de
la titlul „Eu citesc, tu citeşti, el/ea citeşte”. Asta a fost întrebarea care mi-a
venit în minte acum, în plină campanie electorală, unde cei mai aprigi
şase reghineni se luptă pentru fotoliul
de primar. Ce o fi atât de interesant
la acel fotoliu, nu ştiu! O fi şi această
campanie electorală un fel de examen
pentru candidaţii la funcţia de primar
al municipiului Reghin şi un loc călduţ în acel fotoliu, loc câștigat în urma
unor promisiuni foarte bine formulate.
Fără a susţine în mod oficial pe cineva,
consider că pentru început trebuie să
luăm în calcul faptul că este necesar să
ne prezentăm la vot, deoarece este un
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Eu votez, tu votezi, el/ea votează?

drept al nostru pe care nu ni-l poate
lua nimeni, iar apoi să ne gândim foarte bine înainte de a pune ştampila, de
ce votăm şi pentru ce votăm. În timp
ce unii candidaţi, pe lângă afişele electorale lipite atât pe panourile destinate acestora cât şi pe fiecare vitrină de
magazin îşi fac o campanie, pot spune
interesantă, pe Facebook, alții par a nu
se implica mai deloc. Într-un oraş modest ca al nostru, este puţin probabil
să nu ştim câte ceva despre candidaţi,
iar de la doi dintre ei avem şi dovezi de
ce s-a schimbat şi cum s-a transformat
acest municipiu de-a lungul anilor. Mă
întreb dacă mai merită o şansă? Sau
poate merită această șansă feţele noi
sau cele care au revenit în actualitate
cu ocazia acestei campanii electorale. Poate vin cu forţe proaspete. Poate
este necesară și experiența...sau poate
nu. Cert este că îmi doresc ca acest
oraş să fie unul civilizat în care să nu

îmi fie frică seara sau în orice moment
al zilei să merg pe stradă. Țin neapărat
să mă simt în siguranţă și cred că este
una dintre cele mai arzătoare dorinţe
pe care le are fiecare cetăţean al Reghinului. O altă problemă a Reghinului pe
care o întâmpină orice proprietar de
maşină, o reprezintă locurile de parcare. Poate că soluţia nu este crearea unor
parcări noi, ci renunțarea la mașini, în
favoarea bicicletelor. Ne urcăm pe bicicletă şi am rezolvat două probleme,
cea a parcărilor, dar și cea a sănătății
prin mișcare. Dar cum o problemă nu
vine niciodată singură, dacă propun
bicicleta, am nevoie şi de piste, unde să
putem circula în siguranţă. Ce altceva
aş putea să-mi doresc de la acest oraş al
viorilor? Siguranţă, curăţenie, spaţii de
recreere amenajate, cinematograf, un
centru istoric bine întreţinut cu pietonale...cred că trebuie să mă opresc aici
pentru că tind să cred că deja visez să

transform Reghinul în metropolă.
Ca cetăţeni responsabili ce suntem,
trebuie să ne gândim în primul rând la
noi, cum vrem să arate acest oraş şi ce
vrem pentru noi, să ne gândim că acel
primar care va lua decizii pentru noi,
indiferent de cum vor fi, reprezintă responsabilitatea noastră. Majoritatea va
decide şi tot ea va fi răspunzătoare pentru ce se va alege de acest municipiu.
Mă gândesc acum, spre final, ce s-ar
alege de acest oraş dacă ar putea vota şi
cei mici, care ar fi dorinţele lor şi cum
ar percepe ei această lume a politicii în
care în fiecare zi se schimbă ceva şi nu
suntem siguri dacă este o schimbare
pentru binele nostru sau al lor. Aşadar,
votaţi responsabil cu mintea limpede,
dar votați!
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Muncă, implicare și comunicare alături de cetățeni, pentru
cetățeni
Alexandra COTOI
După ce a rezolvat situția instituțiilor
din comună, prin achiziționarea și
modernizarea lor, Dumitru Cotoi,
primarul comunei Batoș și-a focalizat
investițiile înspre dezvoltarea nivelului
de trai al comunității pe care dorește
să o conducă și după 5 iunie, ziua
alegerilor locale. Care sunt prioritățile,
dar totodată cum va reuși să realizeze
tot ceea ce și-a propus, aflăm chiar de
la acesta.
Rep.: Cum ați câștigat încrederea
cetățenilor?
Cotoi Dumitru: Prin muncă, implicare și ducerea la bun sfârșit a tuturor investițiilor pe care le-am propus
cetățenilor pentru dezvoltarea comunei Batoș. Comunicarea cu aceștia a
fost modalitatea prin care am făcut
prioritizarea în investițiile pe care leam realizat în comună, investiții care
se văd cu ochiul liber, investiții pe care
cetățenii le-au dorit.
Rep.: Ați reușit să realizați un echilibru între investițiile din cele patru
localități?
Cotoi Dumitru: În decursul mandatelor de primar, în fiecare localitate am
realizat câte ceva, am avut investiții,
dar pot să spun și trebuie să spun că
ne-am focalizat energia și investițiile în
ultima perioadă înspre satul Uila, care
a fost rămas mult în urmă față de celelalte sate. Acum, în urma investițiilor
realizate aici, pot să spun că s-a realizat
un echilibru, fiecare localitate a beneficiat de un minim necesar pentru o
viață mai bună a locuitorilor. Pentru

Dumitru Cotoi, primarul comunei Batoş
ei, realizarea drumului comunal a fost
un moment mult așteptat, acum legătura dintre Uila și Batoș e foarte bună.
Investiția în acest drum a fost neglijată de ceilalți primari, motivând că
populația e mai puțină la Uila. Introducerea apei în Uila, achiziționarea și
modernizarea Căminului Cultural și
a Școlii din Uila sunt lucruri care am
considerat că sunt extrem de necesare
pentru cetățenii de aici. Am investit
mai mult în satul Uila, care era uitat de
administrațiile mai vechi, din dorința
de a le oferi cetățenilor de acolo șansa
de a avea anumite condiții, pentru că
și ei trebuie să beneficieze de bugetul
la care contribuie prin plata impozitelor. Am considerat că nu trebuie făcută o discriminare între cetățenii dintre localitățile aparținătoare comunei
Batoș și atunci, împreună cu Consiliul
Local, am încercat să facem acest lucru
pentru cetățeni.
Rep.: Care e relația dintre primar și
Consiliul Local la nivelul comunei

Batoș?
Cotoi Dumitru: Vreau să vă spun ceva:
dacă nu ai echipă, care să te susțină și
să nu-ți blocheze proiectele, să vină cu
idei bune, atunci nu poți evolua. Ești
tot timpul cu hotărâri neluate, cu frâne
și piedici. Noi chiar nu avem nevoie de
acest lucru, mai ales că urmează perioada în care se vor putea obține multe
finanțări și sperăm că se va da drumul
de la Ministerul Fondurilor Europene
la aceste finanțări. Noi nu avem nevoie în perioada următoare de consilieri
care să se opună acestor finanțări și lucrări, să se opună dezvoltării comunei
Batoș. Am avut parte de un consiliu
local bun, în mare parte, dar am nevoie
de mai mult.
Rep.: Cum vedeți funcția de primar,
după experiența mandatelor de până
acum?
Cotoi Dumitru: Funcția de primar, dinafară se vede o funcție importantă, un
om cu putere. Așa credeam și eu, că o
să ajung primar și o să fac tot ce trebu-

ie, însă odată ajuns acolo, vezi că prima piedică este lipsa banilor. Niciodată
nu o să ai bani suficienți încât să poți
să faci tot ceea ce îți dorești, pentru că
noi, aleșii locali, ne dorim să avem cât
mai multe realizări, să rămână în urma
noastră ceva. Dar, din păcate, odată ce
ai ajuns edil local, vezi câtă birocrație,
câte documente, câți bani îți trebuie
pentru a realiza ceva și îți dai seama
de faptul că nu poți face nimic de unul
singur. Trebuie oamenii să înțeleagă că
fără echipă nu se face nimic. Eu mereu
promovez faptul că am avut un consiliu
local bun și o înțelegere extraordinară
cu viceprimarul și angajații din primărie. Dacă nu există aceste lucruri, nu se
poate face mare lucru pentru cetățeni.
Sunt și acum persoane care consideră
că primarul are o putere mare. Nu mai
este primarul ceea ce a fost înainte de
Revoluție.
Rep.: Un gând pentru cetățenii comunei Batoș.
Cotoi Dumitru: Consider din
discuțiile cu cetățenii că le-am câștigat
încrederea prin realizările pe care leam făcut în comuna Batoș. Sunt convins că vor fi alături de mine ca să putem duce la capăt ceea ce am început
împreună. Am nevoie de o echipă care
să mă susțină în proiectele și ideile pe
care le am pentru dezvoltarea comunei
Batoș. Poate nu am reușit să mulțumesc
pe toată lumea, așa cum mi-am dorit,
dar cu siguranță voi încerca în viitor
să ajung să satisfac nevoile tuturor
cetățenilor din comuna Batoș.

Drumurile de exploatație agricolă vor fi reabilitate la Crăiești
Alexandra COTOI
Comuna Crăiești este una dintre acele
comune care în acest an a primit de la
bugetul de stat suma de 6000 de lei.
Cum a reușit să supraviețuiască, dar
mai mult, să realizeze și investiții în
comună, aflăm chiar de la primarul
Vasile Vereș, care ocupă această funcție
de trei mandate.

Rep.: De ce ați intrat într-o nouă cursă electorală?
Vereș Vasile: Motivul care m-a determinat să candidez pentru al patrulea
mandat este faptul că am încă lucrări
mari în derulare și care urmează în perioada imediat următoare să înceapă
a se derula și cred că atâta vreme cât
încă am de lucru, mi-am permis să îmi
mai depun candidatura pentru un nou
mandat.
Rep.: Nu vă e teamă de nesiguranța
care e adusă de această funcție? Vedem în presă atâtea cazuri de la DNA.
Vereș Vasile: Nu mi-a fost niciodată
teamă și nici nu îmi este teamă. DNAul trebuie să își facă treaba lui, noi trebuie să ne facem munca noastră. Nu
am motive pentru care să îmi fie teamă,
pentru că consider că am respectat,
respect și voi respecta legea în continuare. Atâta timp cât cunoști legile, ai în
jur oameni alături de care să formezi o
echipă ce luptă pentru binele comunei,
bineînțeles, în temeiul legal, atunci nu
are de ce să-ți fie frică.

Rep.: Anul acesta ați primit 6000 de
lei. Cum ați reușit să vă descurcați cu
acești bani, ba mai mult, să și investiți
în continuare în dezvoltarea comunei?
Vereș Vasile: Comuna Crăiești este
o comună mică, sub 1000 de locuitori. Bugetul local nu poate să susțină
din punct de vedere financiar toate
investițiile care se fac în cele trei sate.
Avantajul nostru e faptul că, deși suntem o comună mică, reușim să ne
autofinanțăm. Aici cred că este și meritul nostru, al celor care în decursul
anilor ne-am perindat pe la primărie.
Vreau să îi felicit pe ceilalți, cu toate că
poate a fost mai greu atunci. Au fost
sprijiniți și investitorii care au venit la
noi în localitate. Avem doi investitori
importanți, care au creat circa 400 de
locuri de muncă pentru cetățenii comunei Crăiești. Ne autofinanțăm. Bugetul primit de la stat pentru anul 2016
este de 6000 de lei, într-adevăr, bani
suficienți pentru achiziționarea hârtiei
de scris, pot să zic. Restul sunt venituri
propri. Dacă stau să mă gândesc că alți
colegi primari beneficiază de câte 10-12
miliarde de lei vechi și noi nu beneficiem de nimic de la bugetul de stat, mă
trec fiorii, dar nu am ce face, astea sunt
legile și trebuie respectate. Au crescut
veniturile propri, având investitori în
localitate, impozitele pe venituri, pe salarii, pe tot ceea ce intră, o cota intră la
bugetul local, iar noi ne descurcăm din
sumele care ne intră, din cote defalcate pe impozitul pe venit. Pe lângă asta,

Vereş Vasile, primarul comunei Crăieşti
am accesat și bani europeni. Am avut
construirea terenului de sport și reabilitarea de şcoli, investiții realizate prin
Programul Operațional 2007-2013.
Am construit o platformă de depozitare a gunoiului de grajd pe fonduri
de mediu, deasemenea am construit
o platformă de depozitare a gunoiului
menajer, o investiție realizată între șase
localități, prin intermediul Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară, bani
europeni accesați prin asociație. Alimentarea cu apă am realizat-o pe
Ordonanța 7.
Rep.: Ați reușit să mențineți echilibrul între investițiile dintre
localitățile comunei?
Vereș Vasile: Am încercat și cred că am
și reușit, pentru că am făcut modernizări de cămine culturale pe sate, am făcut alimentări cu apă pe toate cele trei
sate. Am sprijinit cultele, iar acum lucrăm la drumuri, străzi interioare care

o parte din ele se regăsesc și în satele
aparținătoare comunei. Drumurile de
exploatație agricolă vor deservi întreaga comună, am încercat să facem în așa
fel încât întreaga comună să beneficieze de resurse financiare la care contribuie și cetățenii, prin plata impozitelor
și a taxelor locale.
Rep.: Care este mesajul dumneavoastră pentru cetățenii comunei?
Vereș Vasile: Să gândească foarte bine
în momentul în care intră în cabina de
vot la ceea ce își doresc. Sunt sigur că
majoritatea își doresc continuarea și
prosperitatea comunei, pe asta mizez
și eu ca și candidat din discuțiile cu
cetățenii, care mi-au dat un impuls să
candidez. Aveam nevoie de acest lucru
deoarece, așa cum spuneam și la început, este destul de greu. Să aleagă ceea
ce dânșii cred că este mai bine pentru
comuna lor.

NR 104

SĂNĂTATE

Infarctul miocardic sau atacul de cord
Dr. Iuliu MOLDOVAN

Prima cauză de deces la nivel mondial
sunt bolile cardiovasculare. Anual se
înregistrează 17,5 milioane de decese,
din care 7,4 milioane prin boală
cardiacă ischemică. În România, peste
15.000 de persoane suferă un infarct
miocardic în decursul unui an și doar
40% dintre pacienții cu infarct sunt
tratați în spital în primele 3 ore de la
debutul infarctului.
Infarctul miocardic sau atacul de cord
este o urgență medicală care apare prin
ocluzia (astuparea) uneia dintre arterele coronare de către un tromb (cheag
de sânge). Inima rămâne privată de
sânge și oxigen, apărând astfel necroza
(moartea mușchiului inimii). Necroza inimii începe la 20 de minute de la
ocluzie și se extinde, progresiv, astfel
încât după 4-6 ore, cuprinde întreaga
arie irigată de artera coronară ocluzionată.
Factorii de risc pentru un atac de cord
includ: tensiune arterială crescută, diabetul zaharat, fumatul, istoric familial
de atacuri de cord, niveluri crescute de
colesterol, sexul masculin, un stil de
viață sedentar, obezitatea, stresul, consumul de droguri.
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-Anxietate
-Palpitații (bătăi neregulate ale inimii)
-Greață
Uneori există manifestări atipice, fără
durere toracică, în special la persoanele vârstnice sau cele cu diabet zaharat,
simptomatologia fiind nespecifică, cu
grețuri, vărsături, cu sau fără durere în abdomenul superior, mimând o
afecțiune gastrică; amețeală, dureri de
cap, stare de leșin, sugerând o afecțiune
neurologică.
Diagnosticul se pune pe baza simptomatologiei, modificărilor sugestive ale
electrocardiogramei și măsurarea enzimelor cardiace în sânge.

Primele ore de după debutul
unui infarct reprezintă perioada cea mai critică pentru pacient din două motive:
-Riscul mare de deces prin stop cardiac

Cele mai frecvente simptome indus prin tulburări severe ale ritmului
ale infarctului miocardic sunt: inimii;
-Durerea, cel mai frecvent simptom, în
mijlocul pieptului percepută ca o apăsare, strângere, presiune, strangulare
și care poate iradia în ambele brațe, la
baza gâtului și/sau în mandibulă. Poate
dura de la câteva minute la câteva ore.
-Respirație greoaie
-Transpirații reci, paloare

-Extinderea progresivă a ariei de necroză.
Infarctul de miocard este o boală cu
mare potențial de deces în primele ore
de la debut. Șansele unui pacient cu infarct de a supraviețui și, ulterior, de a se
recupera depind de:
-Recunoașterea rapidă a simptomelor;

Dr. Iuliu MOLDOVAN

de a beneficia de servicii de asistență
medicală preventivă și de promovare
a sănătății, inclusiv pentru depistarea
precoce a bolilor.
Totodată, asigurații au dreptul de a
beneficia de servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în relație
contractuală cu casele de asigurări de
sănătate, de servicii medicale de urgentă, unele servicii de asistență stomatologică și de tratament fizioterapeutic și
de recuperare.
În categoria drepturilor, asigurații
pot beneficia de servicii și dispozitive
medicale, medicamente și materiale
sanitare, în mod nediscriminatoriu,
în condițiile legii, dar și de servicii de
îngrijiri medicale la domiciliu precum și de confidențialitatea datelor în
privința diagnosticului și a tratamentului. Un alt aspect important referitor
la aceste servicii îl reprezintă dreptul
la informație în cazul tratamentelor
medicale, precum și dreptul de a avea
concedii și indemnizații de asigurări
sociale de sănătate în condițiile legii.
Pe de altă parte, asiguratul are obligația
de a se înscrie pe lista unui medic de
familie precum și de a-l anunța ori de
câte ori apare o modificare în starea
de sănătate a pacientului. Prezentarea
asiguratului la controalele profilactice
și periodice stabilite prin contractulcadru este tot o obligație a asiguratului, care este obligatoriu să anunțe în
termen de 15 zile medicul de familie și
casa de asigurări asupra modificărilor
datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o

-Apelarea imediată a serviciilor de
asistență medicală de urgență;
-Instituirea promptă a manevrelor de
resuscitare în situația în care apare stopul cardiac;
-Internarea rapidă într-un spital în care
să se efectueze reperfuzia cât mai precoce.

Măsuri de prim ajutor
Dacă aveți simptome de infarct NU
încercați să ajungeți singur la spital
(spre exemplu, cu mașina), ci apelați
serviciile medicale de urgență, 112.
Acționați rapid. Fiecare minut pierdut
crește pericolul de deces sau reduce
șansele de recuperare ale pacientului.
-așezați bolnavul pe spate, cu bărbia ridicată, pentru a evita riscul de înghițire
a limbii;
-eliberați orice sursă ce ar putea bloca
respirația: cravata, eșarfa, proteza dentară etc.
-administrați bolnavului sub limbă o
tabletă de nitroglicerină sau o tabletă
sfărâmată de aspirină - va ajuta la fluidizarea sângelui;
-în caz de leșin sau de pierdere a
cunoștinței, este foarte posibil ca bolnavul să fi suferit un stop cardiac și se
impune aplicarea de urgență a mane-

vrelor de resuscitare;
Tratamentul intervențional pentru atacul de cord trebuie efectuat cât mai curând posibil, cel târziu la 120 de minute
de la sosirea ambulanței și include angiografia coronariană cu angioplastie
coronariană percutanată transluminală
(PTCA), aplicarea de stenturi la nivelul arterelor coronare și by-pass aortocoronarian (CABG). Dacă acest lucru
nu este posibil, pacientul va fi tratat cu
medicamente fibrinolitice la cel mai
apropiat spital de urgență.

În urma unui infarct miocardic, perioada de recuperare
este deosebit de importantă și
cuprinde măsuri și indicații
care privesc:

-Respectarea tratamentul medicamentos - ritm de administrare, doze.
-Creșterea treptată a efortului fizic sub
îndrumarea unui medic.
-Evitarea stresului și a situațiilor
emoționante.
-Asigurarea unui somn de 7-8 ore pe
noapte.
-Adaptarea regimului dietetic –
conținut redus de sare și grăsimi, bogat
în legume pește, carne alba, cereale.
-Reducerea consumului de alcool
-Renunțarea la fumat
-Menținerea tensiunii arteriale în limite normale
-Menținerea greutății corporale în limite normale
-Evitarea condusului în prima lună
-Reluarea activității sexuale la câteva
săptămâni de la externare
-Evitarea temperaturilor extreme și a
umidității
Sursa: www.cardioportal.ro,
who.int

www.

Calitatea de a fi asigurat medical
Chiar dacă sistemul este implementat
de o perioadă bună de timp, calitatea
de asigurat ridică încă semne de întrebare în rândul cetățenilor, cu privire la
drepturile și obligațiile acestora. Pentru
început, trebuie să reamintim faptul că
pe site-ul Casei Naționale de Asigurări
de Sănătate www.cnas.ro, puteți realiza procedura de verificare a calității
dumneavoastre de asigurat, printr-o
procedură simplă: accesați site-ul, iar
la secțiunea Servicii, vă introduceți
CNP-ul dumneavoastră. Calitatea de
asigurat vine cu anumite drepturi, dar
și obligații. Asigurații au dreptul la un
pachet de servicii de bază, în conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind
reforma în domeniul sănătății. Pachetul de servicii de bază este stabilit prin
contractul-cadru elaborat de CNAS, în
colaborare cu organizațiile implicate în
sistemul sanitar.
Asigurații au dreptul de a alege furnizorul de servicii medicale, precum și
casa de asigurări de sănătate la care se
asigură, având totodată dreptul de a fi
înscriși pe lista unui medic de familie
pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de legislație, suportând cheltuielile de transport, dacă
opțiunea este pentru un medic din altă
localitate. În cazul în care dorim să
schimbăm medical de familie, e dreptul nostru, dar doar după expirarea a
cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe
listele acestuia. Asiguratul are dreptul

altă categorie de asigurați.
E bine știut faptul că, mai nou, există
persoane care decid să se trateze ”după
ureche”, chiar dacă au beneficiat de un
tratament și de indicațiile medicului.
Acest lucru nu trebuie să se întâmple,
deoarece calitatea de asigurat prevede
ca obligație a asiguratului, respectarea
indicațiilor și a tratamentului medical de specialitate. Asiguratul trebuie să aibă un comportament civilizat
și o conduită morală respectabilă în
relația cu personalul medical, precum
și achitarea contribuției datorate fondului și a sumei reprezentând coplata,
în condițiile stabilite prin contractulcadru. Prezentarea în fața furnizorilor
de servicii medicale a documentelor
justificative ce atesta calitatea de asigurat este o altă obligație a asiguratului,
care beneficiază de serviciile medicale.
Persoanele care nu fac dovada calității

de asigurat, beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și a bolilor cu potențial
endemo-epidemic, precum și al bolilor
prevăzute în Programul național de
imunizări, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare
familială în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin
contractul-cadru.
Însoţitorii trebuie să cunoască faptul
că tarifele serviciilor hoteliere pentru
persoana care însoțește copilul internat în vârstă de până la 3 ani, precum și
pentru însoțitorul persoanei cu handicap grav internate, se suportă de către
casele de asigurări, dacă medicul consideră necesară prezența lor pentru o
perioadă determinată.
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Ilie Chiș Bălan: ”Justiția trebuie făcută de judecători”
vor începe să se deterioreze și va trebui
să asigurăm întreținerea și mentenanța
acestora, lucruri care costă.

Proiecte noi, investiții, dar și realizări
impunătoare, acestea sunt lucrurile pe
care le propune Ilie Chiș Bălan, edilul
comunei Rușii Munți pentru electoratul
pe care îl conduce de patru mandate.
Acum, când mai sunt doar câteva zile
până la alegerile din 6 iunie, Ilie Chiș
Bălan ne vorbește despre viziunea sa
asupra a tot ceea ce înseamnă justiția
din România, dar și despre Strategia de
Dezvoltare a comunei Rușii Munți.
Rep.: Cum vedeați administrația locală, din exterior și cum e azi, când vă
confruntați cu problemele cetățenilor
zilnic?
Ilie Chiș Bălan: Eu când am intrat în
administrație nu am considerat că e
chiar așa de complicat, funcția de primar presupune foarte multă energie,
trebuie să ai foarte multe cunoștințe
de administrație, de legislație. Dacă
nu stăpânești bine legile ești pierdut. Avem acum aceste investiții care
se fac, care dacă nu stăpânești bine
Ordonanța 34, privind achizițiile publice, ești pasibil să dai cu subsemnatul.
Cred că deja presiunea este prea mare
pe primari. Mulți au rețineri în ceea ce
privește continuarea investițiilor, noile
achiziții care se fac prin primărie. Eu
zic că nu ne îndreptăm într-o direcție
bună. Corect, sunt de acord cu faptul
că dacă ai greșit și Parchetul are probe,
să fie lăsat judecătorul să își facă treaba, nu să se facă circ pe la televiziuni.
Justiția nu acolo se face. Ne-am făcut
de minune. Cred că justiția nu trebuie
făcută de procurori, ea trebuie făcută
de judecători.
Rep.: Ați fost la DNA în 2008. Nu vă e
teamă acum, când vedeți ce se întâmplă cu alți colegi din politica românească și administrațiile locale?
Ilie Chiș Bălan: Nu sunt cercetat de
DNA, am fost chemat în 2008 la DNA
pentru o reclamație privind terenurile, o găinărie făcută de un cetățean,
dar care nu avea de-a face nimic cu
mine. Mie nu îmi este frică, deoarece
eu dacă respect legislația și știu că nu
fac ceea ce fac decât pentru comună,

Chiş Bălan Ilie, primarul comunei Ruşii-Munţi
bine intenționat, nu am de ce să mă
tem. Probabil voi mai fi chemat, pentru
că am înțeles că nu există primar care
să nu treacă prin așa ceva, însă pentru
ceea ce semnez, răspund. Nu există
factură sau ordin de plată care să plece
de aici fără să nu fie verificat de mine,
să mă uit pe raportul de necesitate.
Banul comunității este bine gestionat,
am și un contabil excepțional, cu care
pot lucra bine. Dacă o să trebuiască să
ajung la DNA, mie nu mi-e frică, pentru că legea o respect. Există o reținere
la funcționari, greu îi pui în comisiile
pentru licitații, pentru că le e teamă de
a semna. Eu le-am spus că nu semnăm
ceva ce e ilegal. Parchetul nu vine doar
așa, el vine, cercetează, dar dacă ești
nevinovat, judecătorul zice că ne-am
făcut treaba corect. Judecătorul decide,
nu procurorii și nici jurnaliștii.
Rep.: 2016-2026 e perioada în care în
Rușii Munți se vor realiza investiții
mari, conform Strategiei de Dezvoltare a comunei. Despre ce este vorba?
Ilie Chiș Bălan: Avem elaborată Strategia de Dezvoltare pentru 2016-2026 și
vreau să spun că avem proiecte destul
de îndrăznețe. Vrem să asfaltăm 2,4 km
de asfalt în Morăreni, astfel încât toate
satele să aibă toate ulițele asfaltate. Mai
mult, avem ca și viziune să construim o
capela la Morăreni, asfaltarea drumului Podirei pe o lungime de 3 km, vrem
nocturnă pe arena de fotbal. Rușii
Munți are echipa de fotbal care acti-

Bioparox, retras de pe piață

Medicamentul BIOPAROX 50 mg/10 ml spray bucofaringian și nazal, va fi retras
de pe piața din România începând cu luna mai a acestui an, ca urmare a deciziei de
retragere a autorizației de punere pe piață a produsului de către Agenția Națională
a Medicamentulor și Dispozitivelor Medicale din România. Aspectul s-a produs
de comun acord între Agenția Europeană a Medicamentului, Agenția Națională
a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din România și firma producătoare.
Decizia a fost luată în urma numărului mare de reacții adverse provocate de acest

vează în Liga a IV-a, unde suntem pe
locul 2. E o cinste pentru comună, ne
reprezintă băieții cu succes. E o echipă
finanțată de Consiliul Local, prin fonduri alocate, avem echipă de seniori și
echipă pentru copii, deoarece considerăm că e foarte bine ca cei mici să facă
mișcare și să nu piardă vremea prin alte
locuri rău famate. Avem o echipă de
dansuri, ”Plaiuri mureșene”, finanțată
tot de Consiliul Local și care are în jur
de 40 de copii care își desfășoară activitatea aici. Apoi, vrem să asigurăm
curentul pe Valea Sebeșului, acolo sunt
condiții excelente, pentru că am dus
asfalt până la kilometrul 7,5. E lucru
mare să poți merge să te relaxezi când
ai drumul bun până în pădure. E o
zonă cu un potențial turistic crescut,
iar pe lângă frumusețile naturii, gospodarii au ce să le arate turiștilor din
punct de vedere al meșteșugurilor din
comunitatea noastră. Apoi, proiecte
vor mai fi, ne gândeam la o pârtie de
schi, dar nu e climatul bun, pentru că
nu poți asigura temperaturi scăzute, în
mod natural, pe o perioadă de câteva
luni ca să merite această investiție. Dar
poate găsim variante. Cel mai important este să menții ceea ce ai făcut. În
administrație este ca și în sport, este
greu să ajungi la performanța de a rezolva toate problemele pe care le au
cetățenii în ceea ce privește infrastructura, dar apoi e la fel de greu să menții
ceea ce ai făcut. Avem 20 de kilometri
de asfalt, care după cinci ani probabil

Rep.: Ați reușit să fiți omul pentru
oameni, apropiat cetățenilor. Cum ați
reușit?
Ilie Chiș Bălan: Nu e ușor să fii primar,
este complicat. Trebuie să fii alături de
toți oamenii, indiferent că te-au votat
sau nu. Votul e într-o singură zi, tu ești
primarul tuturor. Noi avem grijă de toți
cetățenii din comună, pentru că la fiecare familie, dăm 6 metri cub de lemn
de foc la prețul de 50 de lei, când pe
piață valoarea lui este triplă. Cine nu a
scos bonul de lemne, a primit contravaloarea acestuia, de 450 de lei, adică
75 de lei pentru metru cub de lemne,
bani votați prin Consiliul Local. Este
un proiect pe care îl vom continua, la
fel cum am continuat și tradiția de a
sărbători cuplurile de fidelitate la 40,
45, 50, 55 și 60 de ani de căsnicie cu
o masă, câte o diplomă și un plic simbolic. Tinerii care împlinesc vârsta majoratului sunt fericiți că îi motivăm și
le oferim și acestora lucrurile amintite
mai sus, mai mult decât atât, le oferim
o comună în care să își găsească un rost
în viață.
Rep.: Care este mesajul pentru
cetățeni?
Ilie Chiș Bălan: Vreau să le mulțumesc
cetățenilor pentru că de 16 ani de când
sunt primar, împreună cu ei și pentru
ei am realizat ceea ce se vede. Să meargă la vot cu gândul deschis și să voteze
cum le dictează conștiința. Să se gândească dacă vor să schimbe ceva ce știu
deja că merge, cu ceva ce este incert. Le
doresc sănătate și să voteze pe cine cred
ei că merită.

produs, în unele cazuri fiind soldate cu decesul persoanei. Tratamentul retras de
pe piață este sub formă de spray, care conține fusafungină. Substanța este un medicament antibacterian și antiinflamator, cu administrare nazală și buco-faringiană, utilizat pentru tratamentul infecțiilor de căi respiratorii superioare, precum
rinofaringita. Medicamentele care conțin fusafungina sunt pe piața medicală de
peste 50 de ani, în România, acestea fiind autorizate prin procedura națională.
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În Breaza, numai cine nu vrea nu muncește
Chira Gheorghe, primarul comunei
Breaza, a reușit să atragă investitori în
comună prin implementarea unei rețete
extrem de simplă. Care este aceasta,
dar care sunt investițiile realizate în
comună în ultima perioadă, le regăsiți
în rândurile următoare.
Rep.: Știm foarte bine că bugetul local nu e unul foarte avantajos dezvoltării. Dumneavoastră totuși, ați
reușit. Cum?
Chira Gheorghe: Am căutat societăți
care să aștepte banii pentru lucrările
pe care le vor contracta, într-o anumită perioadă de timp, specificată în
contract. Aceasta e una din atribuțiile
primarului, să găsească soluții de
finanțare, bineînțeles, respectând cadrul legal și tot ceea ce înseamnă Legea
34, privind achizițiile. Lucrările au fost
postate pe SEAP, site-ul de licitații. Mai
mult decât atât, la nivel de primărie
avem o persoană care se ocupă strict cu
achizițiile publice, iar atunci, rezultatele se pot vedea la noi în comună.
Rep.: Ce ați oferit cetățenilor pentru a
beneficia de faptul că și ei contribuie
la bugetul local?
Chira Gheorghe: Am încercat ca prin
intermediul investițiilor realizate, să le
ofer acest lucru. Căminul Cultural din
Filpișu Mare reprezintă o investiție extrem de importantă pentru cetățenii de
acolo. Am decis să lucrăm doar la acest
cămin și să nu deschidem două șantiere
în locuri diferite, pentru a nu avea surpriza să nu le putem finaliza din lipsa
fondurilor. Se lucrează și în acest moment la acest cămin, și sper ca, în cel
mai scurt timp, să putem inaugura un
Cămin Cultural la Filpișu Mare care
să se ridice la cerințele cetățenilor din
localitate. Fiecare contribuie la bugetul
local, iar eu consider că e de bun simț
să îi faci să și simtă că administrația
locală se gândește la ei, prin investiții
în folosul lor, al cetățenilor. Căminul
Cultural din Filpișu Mic este solicitat
pentru retrocedare, dar nu l-am lăsat

de izbeliște, am sprijinit cât am putut
pentru ca acesta să fie menținut pe linia de plutire, dar avem proiect pentru
un cămin cultural nou, iar în Breaza,
Așezământul Cultural a fost reabilitat
în totalitate în 2012. Una dintre cele mai
mari dorințe ale mele se referă la introducerea canalizării în întreaga comună. Nu am mers niciodată pe varianta
să investesc doar în centrul de comună.
Orice proiect care l-am realizat, l-am
făcut global, pentru întreaga comună.
Proiectul pentru canalizare l-am depus în 2008, pe Măsura 322, dar nu am
obținut finanțare. Am insistat de-a lungul timpului să aducem și alte finanțări,
dar apoi am intrat în ADI Aqua Invest.
Intrând în această asociație, nu mai
poți accesa fonduri europene pentru
acest serviciu. Până în 2020, sperăm
să avem soluționată această canalizare,
pentru că e extrem de necesară pentru
comuna noastră. Din bugetul local nu
putem realiza această investiție, pentru
că e extrem de costisitoare. Ne dorim
canalizarea și apa potabilă. Noi avem
realizată Strategia de Dezvoltare pentru 2016-2020 și vom analiza în Consiliul Local, vom solicita păreri unor
firme de consultanță și vom vedea dacă
vom rămâne în Asociație sau ne vom
retrage și vom încerca să accesăm din
nou fonduri europene, pentru că la comunitatea europeană sunt bani, doar
că birocrația ne cam oprește în aceste
demersuri.
Rep.: Ce alte proiecte de viitor aveți?
Chira Gheorghe: Asfaltarea este o altă
prioritate a noastră, pe care vom continua să o menținem până în momentul
în care toate străzile și drumurile laterale vor fi asfaltate. Cetățenii trebuie să
aibă răbdare, pentru că aceste lucruri
nu se pot face de azi pe mâine, dar
puțin câte puțin, vom reuși. Trebuie
să lucrăm cu cap, să începem cu introducerea utilităților pe sub pământ, pe
urmă să încheiem cu asfaltarea. Le-am
demonstrat de-a lungul timpului că nu
sunt omul vorbelor, ci al faptelor, iar ei

Chira Gheorghe, primarul comunei Breaza
au încredere că atunci când se face o
investiție, aceasta e de o calitate foarte
bună și trainică.

sănătății, Primăria are în cadrul ei un
Serviciu pentru Salubritate, care realizează acest lucru în comuna Breaza.

Rep.: Breaza e o comună apropiată
de municipiul Reghin, a crescut din
această cauză numărul cetățenilor?
Chira Gheorghe: Din fericire
populația comunei Breaza nu a scăzut,
din contră, există o creștere, prin migrarea celor care își cumpără o locuință
sau construiesc aici. Acum avem 2563
de locuitori în comuna Breaza, numărul ar mai trebui să crească, pentru că
proiectele se referă strict pe localități,
iar Breaza ar trebui să aibă singură
peste 2000 de locuitori pentru a avea
un punctaj mai mare. Sunt și alte căi
pentru a atrage fonduri și vom vedea
care sunt cele mai potrivite surse de
finanțare pentru a continua dezvoltarea comunei noastre și a nu avea de
suferit din pricina faptului că nu ne
putem încadra ca număr de locuitori la
finanțări europene.

Rep.: Cum ați reușit să atrageți investitori în comuna Breaza, în urma
cărora s-au creat locuri de muncă și
implicit, cetățenii nu se mai confruntă cu lipsa banilor, atât de acut?
Chira Gheorghe: Când vorbim despre bani, aceștia niciodată nu ajung.
Sunt probleme financiare, în fiecare
familie există probleme financiare, dar
mă gospodăresc în așa fel încât să îmi
ajungă banii pe are îi am. În Breaza,
numai cine nu vrea nu muncește, aici
îmi asum orice risc care ar putea să
apară după această declarație. Am adus
agenți economici în Breaza însemnați,
care au creat locuri de muncă pentru
cetățeni și a crescut și bugetul local în
urma derulării activității acestora pe
raza comunei noastre. Nu a fost ușor
să convingi pe cineva din conducerea
unei societăți să vină la Breaza. Ce îi
poți oferi? În primul rând deschidere,
apoi înțelegere, un mediu bun pentru
dezvoltare și baza de impozitare pe
clădiri și terenuri, respectând legea.
Cea mai vie dovadă e faptul că investitorii au venit la noi în Breaza, au
rămas și s-au extins. Am un respect
deosebit pentru acești investitori, pentru că au oferit prioritate spre angajare
cetățenilor din comună.

Rep.: Primarul este un bun gospodar al comunei, cum rămâne cu
cetățeanul?
Chira
Gheorghe:
Majoritatea
cetățenilor de pe raza comunei își fac
datoria de bun gospodar, pornind de
la achitarea impozitelor către stat, continuând cu curățenia, unde comuna
Breaza e fruntașă, deoarece fiecare are
grijă de felul în care arată porțiunea
din fața casei și a curții. Pentru cei care
nu pot face aceste munci, din cauza

Evenimente spirituale în comuna Lunca Bradului
Emoţie şi bucurie pentru locuitorii din comuna Lunca Bradului care au avut
parte de două evenimente spirituale deosebit de importante pentru comunitate
şi anume sfinţirea Capelei din localitatea Negrea şi Sfinţirea Bisericii Ortodoxe
din Lunca Bradului. Moartea este un moment trist, însă este parte integrantă a
existenţei umane, iar capelele mortuare sunt necesare pentru buna desfăşurare a
procesului funerar. „Viaţa şi moartea sunt strâns legate una de alta, iar o capelă
este importantă şi necesară. Datorită Primăriei şi Consiliului Local Lunca Bradului, care ne-au ajutat, am avut ambiţia să o ridicăm” a declarat preotul Parohiei din Neagra. Emoţiile evenimentului au fost mai intense, datorită prezenţei

oficialităţilor Bisericii Ortodoxe Române. „Pentru noi, a fost o onoare să-l avem
alături de noi pe Înalt Preasfinţitul Irineu de Alba Iulia” a declarat Petru Vultur, primarul comunei Lunca Bradului. Bucuria comunităţii a fost completată de
sfinţirea Bisericii Ortodoxe din localitatea Lunca Bradului, lăcaşul aflându-se la
prima sfinţire ce respectă tainele duhovniceşti.
D.P.
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Guvernarea PSD – cea mai bună pentru România
• S-au modernizat și reabilitat 105
unități medicale.
• S-a introdus cardul de sănătate ce
permite monitorizarea continuă a
cheltuirii banului public și realizarea
de economii ce vor fi folosite tot pentru investiții în domeniul de sănătate.
• Pentru prima dată după 1989 va începe construcția a 3 spitale regionale la lași, Craiova și Cluj (Comisarul
European pentru Politici Regionale a
anunțat public acest lucru).
• S-au inaugurat /modernizat 19
maternități.
Sunt doar câteva dintre realizările
Guvernului PSD, unul dintre cele mai
puternice guverne pe care le-a avut
România, care a abordat cu maximă
atenție și eficiență toate problemele
cetățenilor.
În anul 2015, România a ajuns să aibă
a patra cea mai mică pondere a datoriei publice în PIB din UE28. 2014 a fost
primul an în care, dacă dăm la o parte
cheltuielile cu dobânzile, veniturile bugetare au fost mai mari decât cheltuielile bugetare.

S-au redus taxele
• CAS la angajator a fost redus cu 5
puncte procentuale.

• S-a păstrat cota unică de 16%.
• S-a implementat scutirea de impozit
pe profitul reinvestit.
• S-a redus TVA la alimente și băuturi
nealcoolice la 9%.
• S-a redus TVA general la 20% - măsură prinsă în buget și aplicată începând cu 1 ianuarie 2016.
• S-a redus TVA la cărți la 5% și s-a
redus TVA la apă la 9% de la 1 ianuarie
2016.
• Reorganizarea ANAF a condus la
creșterea veniturilor colectate la bugetul de stat și la reducerea evaziunii
fiscale, 13,7 miliarde în plus în septembrie 2015, față de septembrie 2014.
• S-a redus impozitul pe dividente de
la 16%, la 5% începând, cu 1 ianuarie
2016.
• Au fost eliminate și comasate
circa 100 de taxe/tarife parafiscale.

• A fost acordat constant sprijin financiar pentru categoriile defavorizate.
• Alocații pentru susținerea familiilor
cu copii și venituri reduse pentru un
număr mediu lunar de 260.000 de familii beneficiare, suma acordată fiind
de 260,8 milioane lei în anul 2014 și de
446 milioane lei în anul 2015.
• Ajutoare sociale pentru un număr
mediu lunar de 240.000 familii aflate
în risc de sărăcie, suma totală acordată
fiind de 663,8 milioane lei în anul 2014
și de 569 milioane lei în anul 2015.
• Ajutoare pentru încălzirea locuinței
de care beneficiază aproximativ
800.000 de gospodării, suma acordată fiind de 207 milioane lei în sezonul
rece 2014 – 2015.
• Introducerea ajutoarelor de încălzire
și pentru persoanele vulnerabile care
folosesc gaze sau energie electrică.

S-au reîntregit salariile bugetarilor

Ajutor pentru persoanele cu
dizabilități

• În plus, de la 1 octombrie 2015
au crescut cu 25% salariile din sănătate și s-au mărit cu 25% salariile din educație.
• S-au introdus burse pentru medicii rezidenți.

• A crescut cu 16% indemnizația persoanelor cu dizabilități și indemnizația
însoțitorilor persoanelor cu handicap
grav.
• A crescut alocația de hrană pentru
adulții cu dizabilități și persoanele
vârstnice din centre de asistență socială - 43.000 beneficiari.

Lista candidaţilor PSD
pentru Consiliul
Judeţean Mureş
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Boloş Vasile-Grigore
Dancu Ovidiu
Someşan Ştefan
Precup Maria
Pop Cosmin
Gliga Ioan-Florin
Cîmpeanu Alexandru
Socotar Gheorghe-Dinu
Bardoşi Dragoş-Tiberiu
Sabău Pop Aurelian Olimpiu
Moldovan Angela
Cernea Ioan
Ceană Daniela-Edith
Mălăncrăvean Ovidiu-Dumitru
Gergely Simion
Ţeugea Ioan
Moga Doina-Camelia
Piaskovski Stanislav
Pavel Constantin-Alexandru
Chindea Emil
Matei Ovidiu-Daniel
Iacob Letiţia
Bratanovici Cristian
Loghin Lucian-Mircea
Maxim Samuel-Daniel
Mihăilescu Alin-Marius
Rotar Marian-Gabriel
Simedrea Nicoleta-Elena
Papuc Sergiu Vasile
Niţulescu Diana-Anca
Moldovan Octavian-Dan
Moldovan-Negoiţă Lenuţa-Mariana
Ţandea Simona-Rodica
Iszlai Alexandru-Robert
Simionescu Monica
Goga Adrian-Ieronim
Pop Viorica
Ţibuleac Mihai-Mădălin
Pop Iuliu-Cosmin
Luţaş Sorin-Lucian
Costache Ioana-Diana
Cozma Ciprian
Bogoşel Constantin

Au crescut pensiile și salariile
• Punctul de pensie a crescut cu
13,2%.
• Pensiile au crescut cu 5% în
2015.
• Salariul minim a crescut de la
700 lei în mai 2012, la 1050 lei în
iulie 2015 și a crescut la 1200 lei
de la 1 ianuarie 2016.
• Numărul de noi locuri de muncă efectiv stabile (22 zile lucrătoare, 8 ore pe zi) a crescut cu
320.000 în perioada aprilie 2012
– august 2015.
• Mai mulți salariați decât pensionari - în momentul de față numărul de salariați activi este de
5.378.723 în timp ce numărul de
pensionari este de 5.287.892.
• Implementarea programului
Pilot Garanții pentru tineri 240.098 de beneficiari, din care
100.000 și-au găsit un loc de
muncă.

Sprijin pentru familiile cu
copii și pentru categoriile
defavorizate
• Alocația de sprijin familial a
crescut cu 30%.
• Alocațiile pentru copii s-au dublat, iar pentru 500.000 de copii
care provin din familii sărace au
fost triplate.
• A fost majorat venitul minim
garantat (VMG), cu 4,5%.

S-au redeschis spitalele închise
de Guvernul Boc
• În 2014, accidentul vascular cerebral
a fost reintrodus pe lista tipurilor de
handicap, măsură de care beneficiază
33.000 de persoane.
• Actualizarea listei cu medicamente
compensate cu încă 60 de medicamente noi, inclusiv pentru forme grave de
boli.
• Scăderea prețurilor la medicamente
cu 20% în medie.
• S-au deblocat peste 5500 de posturi
în sistemul de sănătate.
• S-au redeschis 27 de spitale, din cele
69 închise de guvernul Boc.

Subvențiile date la timp, oxigen pentru agricultori
• A crescut subvenția de plată unică pe
suprafață cu 70% față de 2011.
• Fonduri pentru acordarea de microcredite în agricultură.
• A fost promovat Programul Național
privind Infrastructura pentru irigații.
• Adoptarea noului Cod Silvic și introducerea Radarului Pădurilor care a salvat de la tăieri ilegale peste 4 milioane
mc. de lemn, numai în câteva luni din
acest an.

A crescut an de an bugetul
Educației
• Au crescut salariile din educație în
2015 (5% martie, 5% septembrie, 15%
decembrie), după ce în ultimii ani au
crescut cu 10% salariile profesorilor
debutanți din învățământul preuniversitar și universitar.
• S-au deblocat posturile din
învățământul superior.
• Peste 250 de milioane de euro au intrat în infrastructura școlară.
• În 2015 s-a finalizat construcția
și modernizarea a 577 de școli și
grădinițe.
• S-au achiziționat peste 2220 de microbuze și autobuze pentru școlari.
• S-a acordat un tarif redus cu 50%
pentru transportul local în comun și
elevilor din învățământul profesional.
• Programul Internet în 2.500 de școli.
• Rechizite gratuite pentru circa
700.000 de elevi.
• S-a mărit valoarea burselor pentru
olimpici.
• S-au introdus manualele digitale.
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PNL și dezvoltarea județului Mureș
DJ 151A Luduş- Sărmaşu - lim. jud.
Bistriţa-Năsăud. Se propune reabilitarea unei porţiuni de 58,19 km de drum
judeţean, în zona de vest a judeţului.
Propunem
sprijinirea
competitivității economice prin
creșterea interacțiunilor dintre sectorul public și intreprinderi sau
cetățeni, prin valorificarea superioară a
potențialului tehnologiei informațiilor
și comunicațiilor.

Dezvoltare urbană și dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale. Vom
susține infrastructura de transport
rutier, în special pentru următoarele
proiecte:
Reabilitarea sistemului rutier pe drumul judeţean DJ 151B Ungheni –Târnăveni, jud. Mureş, inclusiv reabilitare
poduri, pe o porțiune de 25,7 km de
drum judeţean intens circulat.
Reabilitare DJ 106 Agnita – Sighişoara, în parteneriat cu Judeţul Sibiu.
Se propune reabilitarea unei porţiuni
de 15,53 km de drum judeţean, într-o
zonă cu potenţial turistic.
Reabilitarea sistemului rutier pe DJ
152A Tîrgu- Mureş-Band-Şăulia şi
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Protecţia mediului înconjurător,
eficienţă energetică, utilizarea surselor alternative de energie. Se va
începe cu reabilitarea din punct de
vedere al eficienței energetice a tuturor imobilelor aparținătoare Consiliului Județean Mureș. Ca prioritate vom
susține Proiectul „Râul Mureş - izvor
de viaţă şi prosperitate” are ca obiectiv dezvoltarea durabilă a localităţilor
situate de-a lungul râului Mureş, prin
indicarea unor soluţii durabile în vederea îmbunătăţirii calităţii apei, a
asigurării biodiversităţii şi a extinderii
ariilor naturale în zona străbătută de
râul Mureş. În cadrul acestui proiect
integrat se analizează şi posibilitatea
construirii a cinci piste de biciclete pe
traseele: Târgu-Mureș-Reghin, 2 piste
pe traseul Târgu-Mureș-Sovata, TârguMureș-Zau de Câmpie, Reghin-Sovata.
Administrarea ariilor naturale protejate din Defileul Mureșului și Valea
Gurghiului va fi asigurată de mureșeni
pentru mureșeni, prin înființarea unei
Asociații Județene de Dezvoltare Durabilă, care va prelua atribuțiile de admi-

nistrare.
Reabilitarea infrastructurii sociale a
județului Mureș. Ca infrastructură socială susținem proiectul „Reabilitare
clădire internat la Centrul Şcolar de
Educaţie Incluzivă nr. 3 Reghin”. Vom
demara un program amplu de reabilitare a tuturor școlilor incluzive și de tip
familial ale DGASPC.
Dezvoltarea turismului. Sprjinirea
agroturismului prin participarea activă ca parteneri la manifestări care au
ca scop promovarea satului mureșean.
Inițierea unui Festival al Câmpiei
Mureșene, similar celor două festivaluri de pe Valea Mureșului și Valea
Gurghiului.
Dezvoltarea resurselor umane, creşterea incluziunii sociale şi ocupării forţei de muncă. Prin Programul
Operațional Capital Uman, se vor
promova măsuri active de ocupare pe
piața forței de muncă.
Asigurarea unei administraţii publice
locale eficiente, transparente și orientată spre cetățean. Perfecționare continuă a personalului din administrația
publică locală.
Zona Metropolitană – motorul economic al județului Mureș. În viitor,
județul Mureș va reprezenta unul
dintre cele mai importante noduri de
transport din Transilvania. Vom avea
centură ocolitoare, autostradă, vom
moderniza aeroportul, vom demara
proiectul pentru construcția a 4 benzi
de circulație pe traseul Tg. Mureș Ungheni și mai ales un transport în

comun integrat pentru toată Zona Metropolitană.
Aeroportul Transilvania – o nouă
viziune, o nouă strategie. Susținem
dezvoltarea Aeroportului în contextul
viitorului nod de transport din județul
Mureș, prin atragerea a peste 30 de milioane de euro necesari unor investiții
urgente. În noua strategie de dezvoltare
a Aeroportului Transilvania se va avea
în vedere crearea unei zone Cargo pentru transportul de mărfuri din județul
Mureș și zona centrală a Transilvaniei.
Valorificarea patrimoniului cultural.
Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii din Tîrgu Mureş;
Reabilitarea exterioară a Palatului Culturii şi crearea de noi spaţii multifuncţionale;
Reabilitarea Palatului Administrativ
din Tîrgu Mureş;
Reabilitarea Palatului Apollo din Tîrgu
Mureş;
Reabilitarea Castelului Bornemisza din
Gurghiu;
Reabilitarea Castelului Ugron din Zau
de Câmpie;
Înființarea
Muzeului
Industriei
Mureșene;
Înființarea Muzeului de Arte Vizuale și
Artă Contemporană;
Înființarea unei secții dedicate Comunismului și Foștilor Deținuți Politici;
Modernizarea Complexului de la Oarba de Mureș și programe speciale dedicate veteranilor de război.

ZONA METROPOLITANĂ REGHIN
Şi Fondurile Europene, între dorinţă şi realitate

Odată cu aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană (UE), entitate politică,
socială şi economică, pentru firmele
româneşti şi instituţiile publice, a apărut oportunitatea de a accesa fonduri
comunitare. În acest sens, contextul
dezvoltării locale şi regionale capătă
noi valenţe. Ca orice entitate economică, UE dispune de un buget de venituri şi cheltuieli cu desfăşurare plurianulală, respectiv pe 7 ani, denumită
şi perspectivă financiară. Veniturile
cuprinse în bugetele anuale, respectiv
perspectiva financiară sunt constituite din surse directe, proprii, în cadrul
cărora un rol important revine veniturilor realizate din contribuţia statelor
membre, stabilită ca impozit asupra
venitului naţional mediu brut (VNB)

al Uniunii Europene.
În ce priveşte cheltuielile UE, sunt limitate prin tratate. Ele se efectuează
prin plăţi pentru funcţionarea administrativă a organismelor europene
(Parlamentul,Consiliul,etc.) fiind cunoscute ca plăţi (credite) de funcţionare, iar cheltuielile efectuate de Comisia Europeană - executivul UE, sunt
grupate în două categorii: credite de
funcţionare menite să acopere cheltuielile cu personalul, clădirile, publicaţii, sistemul informatic etc. şi credite
(plăţi) operaţionale.
Asupra creditelor operaţionale m-aş
opri eu şi doresc să arăt că ele au următoarele destinaţii:
- finanţarea agriculturii în cadrul FEOGA, secţiunea garantare;
- finanţarea acţiunilor structurale:
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER), Fondul de Coeziune,
Fondul Social Europen (FSE), FEOGA
- secţiunea orientare etc.;
- acoperirea cheltuielilor din domeniul
educaţiei (vezi programul Socrates),
formării profesionale (vezi programul
Leonardo), audiovizualului, culturii,
relaţii sociale, sănătăţii publice;
- acoperirea cheltuielilor alocate pentru energie;
- alte destinaţii legate de ameliorarea
funcţionării pieţei interne, cooperarea
economico-financiară, acţiuni de politică externă etc.
Creşterea ponderii cheltuielilor structurale a fondurilor cu finalitate structurală (FEDER, FC, FSE) au ca scop
reducerea inegalităţilor între state şi

regiuni de dezvoltare, protejarea mediului înconjurător, dezvoltarea reţelelor de transport europene etc.
Aşa cum am arătat de la bun început,
accesarea fondurilor comunitare reprezintă o alternativă benefică şi pentru
instituţii publice locale, deci şi pentru
Primăria Reghin. Se pot folosi fondurile europene nerambursabile prin depunerea de proiecte viabile, înlăturând
astfel alternativa creditelor de orice fel,
purtătoare de dobânzi şi comisioane
bancare. Faptul că Primăria Reghin şi
Consiliul Municipal nu au avut preocupări în acest sens au dus la vitregirea
municipiului şi a populaţiei acestuia de
anumite fonduri nerambursabile care
ar fi contribuit la ridicarea nivelului de
trai al acestora. Municipiul Reghin şi
Consiliul Municipal nu ar fi fost nevoite să apeleze la credite de peste 3,5 milioane de lei ( 35 miliarde lei vechi) cum
s-a întâmplat pe mandatul primarului
UDMR, Nagy Andras, pentru investiţii
şi proiecte hazardate şi aberante.
Toate aspectele prezentate m-au determinat să-mi depun candidatura la
funcţia de Primar al Municipiului Reghin, având în programul meu electoral o serie de proiecte, care sunt strâns
legate de accesarea fondurilor europene.
Prin prezentarea făcută, am dorit să
arăt locuitorilor Reghinului şi din zonele limitrofe că există posibilitatea de
a trăi mai bine în acest oraş şi această
zonă mirifică.

Împreună cu Consiliul Municipal şi
consiliile locale ale comunelor din împrejurimile Reghinului doresc să constituim Asociaţia ”Zona Metropolitană
Reghin” în baza prevederilor legale,
vom stabili strategia zonei metropolitane cu defalcarea pe termen scurt şi
mediu în vederea atingerii obiectivelor stabilite. Dintre acestea aş enumera câteva: extinderea şi îmbunătăţirea
transportului în comun în zona metropolitană, creşterea competitivităţii
economice, constituirea unei echipe în
cadrul primăriei de îndrumare a solicitanţilor pentru depunere de proiecte
pentru accesarea de fonduri europene,
constituirea fondului de urgenţă (calamităţi), accesarea de fonduri europene
pentru modernizarea şcolilor şi a spitalului municipal etc.
Toate acestea, stimaţi concetăţeni, pot
deveni realitate dacă pe data de 5 iunie
2016, veţi ieşi la vot şi veţi vota pentru
ca oraşul să poată depune cât mai multe proiecte viabile de accesare de fonduri de la Uniunea Europeană.
Cu respect,
Iulius Făgărăşan,
candidatul Partidului Naţional Liberal
la Primăria Municipiului Reghin
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Cu cine votăm?
Campania electorală pentru alegerile locale este pe ultima sută de metri.
După reguli noi, dar stricte în același
timp, candidații care s-au înscris la linia de start au respectat întocmai cele

VALEA MUREȘULUI
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scrise în lege, comunele fiind de această dată curate, fără banere stradale sau
afișe lipite la voia întâmplării. Unii
s-au bazat pe realizări, o altă parte pe
amintiri, iar alții consideră că un nou

suflu în administrațiile locale e binevenit. Rezultatele se vor vedea duminică,
5 iunie, când avem dreptul de a alege.
Lupta e strânsă, orgoliile mari. Care
sunt candidații care s-au înscris în cur-

sa electorală pentru alegerile locale din
5 iunie în comunele arondate municipiului Reghin, aflați în Glasul Văilor.

VALEA GURGHIULUI

COMUNA

CANDIDAȚI

APARTENENȚA POLITICĂ

COMUNA

CANDIDAȚI

APARTENENȚA POLITICĂ

ALUNIȘ

Kristof Joszef
Megheș Silviu Crinel

UDMR
PNL

GURGHIU

Bacsai Zoltan
Boar Laurențiu
Șimon Ioan

Independent
PNL
PSD

BRÎNCOVENEȘTI Dali Marton
Medve Mihai
Ordog Ferenc

Independent
PNL
UDMR

HODAC

DEDA

Cadar Lucreția
Ghidiu Toader
Ilieș Ovidiu Tudor

PSD
PMP
PNL

Farcaș Ioan
Iacob Valentin
Todoran Ioan

PMP
PNL
PSD

IBĂNEȘTI

IDECIU DE JOS

Feier Lucian Laurean
Petra Florin
Petruț Mihail
Truța Ilie

PNL
ALDE
PSD
PMP

Bloj Cosmin
Dan Vasile Dumitru
Matei Florin

PMP
PSD
PNL

SOLOVĂSTRU

LUNCA
BRADULUI

Bexa Alexandru
Cif Constantin
Jîrcan Arsinte
Toncian Florea
Vultur Petru

Independent
PND
PSD
Independent
PNL

Ciorba Ioan
Matei Alexandru
Moldovan Petru Dorin
Oltean Emil Vasile
Tătar Ilie Chirilă

PNL
PSD
PNȚCD
PSRO
ALDE

PETELEA

Oprea Octavian Simion
Pădurean Pompei Sorin
Tincu Horea

PSD
PNL
UNPR

Bacoș Ioan
Lirca Ionel
Lirca Marius Ioan
Simineț Dănuț Mihai

PND
UNPR
PSD
PMP

RUȘII MUNȚI

Bălan Felicia
Chiș Bălan Ilie

PMP
PSD

SUSENI

Lengyel Karoly
Mariș Mircea
Morar Mihai

UDMR
PNL
PSD

STÂNCENI

Bicăjan Ștefan
Ciobotă Dinu

PNL
PSD

COMUNA

CANDIDAȚI

APARTENENȚA POLITICĂ

BATOȘ

VĂTAVA

Bendriș Emil
Crăciun Ilie Dorin
Șular Zaharie

PSD
PMP
PNL

Câmpean Vasile
Cotoi Dumitru
Mărcuș Ion

PMP
PSD
PNL

BREAZA

Bartha Andrei
Chira Gheorghe
Csuka Jozsef Ferencz
Pop Călin

UNPR
PNL
UDMR
PSD

RĂSTOLIȚA

ZONA DE CÂMPIE
COMUNA

CANDIDAȚI

APARTENENȚA POLITICĂ

COZMA

Ormenișan Petru

PNL

CRĂIEȘTI

Cătinean Ioan Cosmin
Istrate Mircea
Vereș Vasile

PSD
UNPR
PNL

LUNCA

Cotoi Zaharie
Florea Ioan
Vultur Teodor

PMP
PNL
PSD

RÎCIU

Curticăpean Septimiu
Vasu Ioan
Cozoș Andrei

Partidul Republican
Independent
PSD

VOIVODENI Boer Vasile
Gerendi Szilard
Moldovan Ana Izabela

PSD
UDMR
PMP

VALEA BEICII
COMUNA

CANDIDAȚI

APARTENENȚA POLITICĂ

BEICA DE JOS

Kiss Francisc
Moldovan Maria
Runcan Dan Mihai
Vladimir Gheorghe Alex

PMP
PSD
PNL
UNPR

CHIHERU DE JOS Hurdugaci Emanoil
Pop Daniel Ioan
Pop Eremia

PSD
ALDE
PNL

VALEA LUȚULUI

Aceștia sunt cei care își doresc să conducă frâiele comunelor din zonă. Cine
vor fi câștigătorii, veți decide dumneavoastră, în data de 5 iunie.
Cum?

Mergând la vot și exercitându-vă dreptul de a alege.
Pe cine?
Pe candidatul care v-a convins în
această perioadă electorală că merită să
fie alături de cetățeni, pentru cetățeni
în următorii patru ani.
De ce?
Pentru că și noi putem contribui în
acest fel la viitorul nostru, al copiilor și
nepoților noștri. Pentru că avem acum
ocazia de A ALEGE!
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Asfaltări în toate localitățile din comuna Lunca

care are o mai mare putere financiară
decât o avem noi, la nivel local. Canalizarea este mult mai costisitoare decât
alimentarea cu apă, dar și alimentarea
cu apă e scumpă, când ne gândim că
avem apa de la rețeaua municipiului
Reghin, deoarece pe raza comunei nu
avem puțuri sau izvoare care să le putem capta.

Vultur Teodor, primarul comunei Lunca

Alexandra COTOI
Vultur Teodor, primarul comunei Lunca, consideră că o campanie electorală
trebuie să înceapă în prima zi de când
ești ales primar. Cum a ajuns la această
idee, aflați în materialul următor.
Rep.: Care sunt proiectele pentru
dezvoltarea comunei Lunca?
Vultur Teodor: În 2010 am modernizat Școala din localitatea Lunca,
cu fonduri de la Banca Europeană,
investiții mari, în urma cărora putem compara şcoala noastră cu orice
instituție de învățământ din județ. Primăria a pus la dispoziția Inspectoratului și a Ministerului amplasamentul
și tot ceea ce a fost necesar din partea
administrației locale pentru o astfel de
investiție, iar acum ne putem lăuda cu
o şcoală foarte frumoasă. Menționez că
pe parcursul anilor am construit două
terenuri de sport cu gazon sintetic, la
Lunca și Băița, cu fonduri din bugetul
local. Avem în acest moment demarat
un proiect pe măsura 72 pentru modernizarea drumului comunal din satul Logig și a drumurilor și străduțelor
din satele Frunzeni, Lunca și Băița,
cu o valoare de 1 milion de euro, în

ideea că punctajul pe care l-am realizat va fi suficient pentru a fi finanțat.
Pe măsura 43, avem un proiect pentru
drum agricol, cu valoare de 1 milion
de euro, proiect care este pe o distanță
de 9 kilometri, între Lunca și Frunzeni,
pentru a deservi o suprafață de peste
1500-2000 de hectare de teren agricol.
Acestea sunt proiecte pentru care sperăm că vom prinde finanțare. Acum
avem două modernizări de drumuri
comunale, atât în satul Logig cât și în
satul Sântu, o localitate mai mică, cu
un drum de 1675 de metri, proiect în
care suntem la faza de obținere a ultimelor avize, iar la satul Logig suntem
mai avansați, s-a realizat licitația pentru a se asfalta intravilanul localității,
acest lucru însemnând asfaltarea pe o
lungime de 2000 de metri. Cetățenii își
doresc asfaltarea în totalitate a drumului cu o lungime de 5 kilometri, lucru
care e foarte greu, să poți să asfaltezi
din bugetul local. Dorim să realizăm
canalizarea și alimentarea cu apă a
localității Sântu, dar punctajul e prea
mic. Nu mi-am pierdut speranța pentru că suntem cuprinși în Master Planul județului Mureș cu alimentarea cu
apă și canalizarea în localitățile comunei, investiții ce se vor realiza cu fonduri de la Consiliul Județean Mureș,

Rep.: Cum vedeți schimbările de la
nivel național?
Vultur Teodor: S-au schimbat lucrurile și o spun cu părere de rău că nu
s-au schimbat în bine. Angajații din
administrația publică sunt foarte slab
retribuiți, o problemă grea pentru noi,
cunoscută la nivel de țară. Având salarii mici, oamenii sunt foarte greu de
convins să rămână în administrație.
Oamenii trebuie să aibă o anumită pregătire și nu prea sunt dispuși să vină
să muncească pentru un salar de până
în 1200 de lei, net. Aici e o problemă
greu de rezolvat, pentru că o primărie,
indiferent cât de mare sau mică este,
ea are scopul de a rezolva problemele
cetățenilor în incinta ei. Funcționarii
publici trebuie să aibă o anumită ținută
decentă, să aibă un statut, să aibă o pregătire necesară, dar în condițiile acestea, când li se cere mult și li se oferă
puțin, chiar nu poți face nimic pentru
ei. Pretențiile cetățenilor au crescut
foarte mult, iar funcționarii publici nu
mai fac față la modificările acestea de
la o zi la alta.
Rep.: Vă e teamă când vedeți sau
auziți de anchetele realizate de forurile de control ale țării, de DNA de
exemplu?
Vultur Teodor: Nu îmi este frică de
DNA, nu mi-a fost frică niciodată,
pentru că nu are de ce să-mi fie frică.
Atâta timp cât lucrez și lucrez corect,
nu cred că ar fi o problemă. Pe mine

Daniel Gliga a părăsit tabloul politic

Daniel Gliga a luat parte la ultima
Ședinţă Ordinară a Consiliului Local
Reghin, în cadrul căreia a îndeplinit
și calitatea de preşedinte al acesteia.
Daniel Gliga a lăsat în urmă viaţa politică, după o perioadă dificilă, acum
prioritățile fiind altele „mă bucur că
am terminat cu viaţa politică, iar de
acum am să fiu mai mult alături de familie şi abia apoi de afacerile mele” a
declarat Daniel Gliga.

„Sper să fie mai buni decât
noi”
Peste 20 de ani a făcut parte din tabloul

politic mureşean din care trei ani şi jumătate a ocupat funcţia de viceprimar
al municipiului Reghin. Prin intermediul politicii și al funcțiilor îndeplinite
în Primăria și Consiliul Local Reghin,
a avut parte atât de lucruri frumoase,
prin care a reuşit să aducă un beneficiu
cetăţenilor, dar şi de neplăceri care fac
parte din acest mediu al politicii. „Le
urez mult succes viitorilor consilieri,
sper să fie mai buni decât noi şi să iniţieze proiecte de hotărâri cu un beneficiu
major pentru populaţia Reghinului” a
precizat Daniel Gliga.
(D.P.)

Concurs de recitare dedicat elevilor
Îndrumaţi de profesori de Limba şi
Literatura Română sau de diriginţi,
elevi din municipiul Reghin au încercat preţ de câteva minute să transmită
prin glas duios, trăirile exprimate de
poeţi în versurile lor, la prima ediţie a
concursului de recitare „Magia Poeziei”. Concursul de recitare a fost dedicat
elevilor de ciclu gimnazial din şcolile
reghinene, Casa de Cultură Municipală „Eugen Nicoară” fiind organizatoarea, dar şi gazda acestui eveniment,
care şi-a propus să întărească pasiunea
elevilor pentru poezie. „În primul rând
am organizat acest concurs pentru copiii cărora le place poezia, să aibă unde
să îşi arate talentul, să se întâlnească, să

socializeze şi să se cunoască, deoarece au acelaşi talent şi acelaşi hobby” a
declarat referentul cultural al Casei de
Cultură Municipale „Eugen Nicoară”,
Eva Pădurean. S-au înscris la concurs
14 elevi talentaţi care şi-au propus să
intre la sufletul publicului, dar mai ales
să impresioneze juriul, care a fost compus din oameni de cultură şi profesori
de Limba şi Literatura Română, aceştia
fiind atenţi la prezenţa scenică, dicţie
şi repertoriul ales de către concurenţi.
Elevii claselor a VI-a şi a VII-a au dat
dovadă de multă implicare şi seriozitate, ceea ce a dovedit că această primă
ediţie a concursului de recitare „Magia
Poeziei” a fost o reuşită.

mă frământă problemele cetățenilor,
pentru că sunt localnic, am 35 de ani
de când lucrez cu oamenii din comuna
Lunca. Le cunosc problemele, oamenii
mă cunosc, problema cetățeanului mă
frământă cel mai mult, decât DNA, de
exemplu.
Rep.: Cum descrieți relația cu Consiliul Local?
Vultur Teodor: Categoric fără un consiliu local care să te susțină, ești pur și
simplu legat de mâini și de picioare,
dar în mediul rural, cel puțin la noi
în comună, imediat după alegeri s-a
terminat cu formațiunile politice, cu
partidele. Consiliul Local se așează la
masă și fiecare lucrează pentru comună. Poate și prin natura faptului că întotdeauna am avut majoritate în consiliul local simt acest lucru. Consiliul se
aliniază de obicei înspre binele comunei . Consilierii trebuie să gândească
înspre folosul comunității, nu în folosul personal. Niciodată nu am putut să
mă gândesc sau să exploatez funcția pe
care o am în folosul personal, pentru că
vedeți cum este, din patru în patru ani
tot în fața alegătorului ajungi, și atunci
omul alege omul și nu partidul pe care
îl reprezinți neapărat.
Rep.: Cum descrieți campania electorală?
Vultur Teodor: Campania nu se face
pe ultima sută de metri. Campania
trebuie începută din prima zi în care
ai fost instalat ca primar. Eu sper că
cetățenii au înțeles de atâtea mandate
cine merită să fie primar. Văd campania exact ca pe o activitate normală, nu
ne ocupăm neapărat de campanie, pentru că ea se face în timpul mandatului,
nu în ultima lună. Dacă cetățenii vor să
continuăm ceea ce am început, îi aștept
la urne, dacă doresc altceva, sunt liberi
să voteze cum le dictează conștiința.

Daniel Gliga a renunţat la viaţa politică
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Canalizare, modernizarea rețelei de apă și grădiniță reabilitată
pentru Suseni

Mircea Mariş, primarul comunei Suseni
Aflat la primul mandat de primar,
Mariș Mircea a reușit să realizeze în
Primăria Suseni și comuna pe care
o cârmuiește de patru ani, lucruri
mărețe. În viitor își dorește să rămână
alături de cetățeni, pentru a continua
proiectele pe care le are în plan pentru
modernizarea comunei Suseni. Care
sunt acestea, dar totodată de unde va
obține finanțarea necesară, aflați în
rândurile de mai jos.
Rep.: De ce ați candidat pentru
funcția de primar în 2012?
Mariș Mircea: Încă din 2008 am fost
contactat de anumite partide politice
să candidez pentru funcția de primar
al comunei Suseni. Atunci, consideram că nu eram destul de bine pregătit, dar în 2012 văzând indolența
administrației de atunci și că în perioada 2008-2012 nu s-a întâmplat nimic
în comuna Suseni, am decis că trebuie
să vin să fac schimbări în comună.
Rep.: Cum ați găsit Primăria Suseni
în 2012 și ce ați reușit să schimbați?

Mariș Mircea: În 2012 când am fost
ales de cetățeni în funcția de primar,
am găsit o primărie cu multe nereguli,
cu multe deficiențe, care pe parcursul
anilor, o parte din ele s-au remediat.
Aici mă refer la impozite și taxe, furnizarea apei, pierderile, cheltuielile de
bani publici pe anumite lucruri care nu
trebuiau să se întâmple, iar acum, eu
spun că lucrurile sunt pe un făgaș bun,
impozitele și taxele sunt bine puse la
punct, identificate la fiecare gospodărie, rămâne partea de Registru Agricol,
care sperăm să o continuăm în al doilea
mandat.
Rep.: Ați mizat pe apropierea serviciilor din Primăria Suseni, către
cetățeni, deschizând un punct de lucru în localitatea Luieriu.
Mariș Mircea: Eu consider că am
fost ales de cetățean pentru cetățean,
fapt care s-a și întâmplat. Una dintre
prioritățile mele a fost respectarea programului, să fie găsit și primarul la primărie, dar și angajații din aparatul de
specialitate al primăriei, iar ca să vii în

ajutorul cetățeanului am considerat că
e nevoie de deschiderea unui punct de
lucru la Luieriu, o dată pe săptămână,
să nu fie nevoie să se deplaseze cetățenii
din Luieriu până la Suseni pentru plata
impozitelor și a taxelor sau a altor probleme ce țin de administrația publică
locală.
Rep.: Cum vedeați funcția de primar
și cum o simțiți acum?
Mariș Mircea: Dinafară, vedeam că
primarul reprezintă comuna și cam
atât, neștiind atribuțiile unui primar
și tot ceea ce are de făcut. Munca unui
primar bineînțeles că este grea, iar dacă
te dedici în totalitate cetățeanului, este
și mai grea.
Rep.: V-ați ghidat de-a lungul carierei
după reguli stricte, pe care le-ați respectat în totalitate.
Mariș Mircea: Am venit dintr-un domeniu total diferit, financiar-bancar,
contabil, fapt care m-a și ajutat, trebuie să recunosc, în munca depusă în
primărie. Domeniul financiar este un
domeniu bine pus la punct, cu reguli
stricte, lucru pe care nu l-am regăsit
în cadrul Primăriei Suseni, dar pe parcurs, am reușit să implementăm și aici
regulamente de ordine interioară, care
sunt acum respectate, acest lucru fiind
în folosul cetățeanului, care nu mai
trebuie să aștepte mult timp pentru a
i se soluționa sau elibera documente,
din lipsa personalului din primărie sau
a faptului că nu existau documentele
din primărie bine puse la punct. Am
încercat să remediez aceste aspecte, și
am reușit.

Rep.: Pentru a realiza investiții, e
nevoie de bani. Cum ați reușit să
obțineți banii necesari pentru implementarea proiectelor?
Mariș Mircea: Majoritatea banilor pe
care i-am investit sunt din bugetul local, dar am avut parte și de fonduri provenite de la Guvernul României, prin
Consiliul Județean. În decembrie 2015,
am depus două proiecte pentru reabilitarea Grădiniței din Suseni și a realizării rețelei de canalizare și modernizarea
rețelei de apă, care sperăm să avem avizul favorabil pentru realizarea lor.
Rep.: De ce candidați pentru un nou
mandat?
Mariș Mircea: Majoritatea cetățenilor
m-au susținut și au zis că trebuie să
mergem mai departe cu continuarea
proiectelor împreună. Până în 2015, nu
eram decis că voi continua să candidez
pentru un nou mandat. Decizia mea
a fost luată la sfârșitul anului 2015, la
îndemnul multor cetățeni din comuna
Suseni.
Rep.: Care este mesajul pentru
cetățenii comunei?
Mariș Mircea: Doar împreună putem face lucrurile bune, iar primarul este alături de cetățeni și aștept
ca și cetățenii să fie alături de mine.
Mulțumesc pe această cale cetățenilor
pentru contribuția la dezvoltarea comunei noastre și îi invit să facem din
Suseni, comuna în care ne bucurăm să
trăim.

Agricultura și creșterea animalelor, investiții de succes în Cozma
Chiar dacă Petru Ormenișan conduce una din cele mai mici comune ale
județului Mureș, comuna Cozma, a
reușit să realizeze investiții pentru a
dezvolta această comunitate, în care
principala ocupație a cetățenilor este
agricultura și creșterea animalelor.

Rep.: Ați reușit să faceți rețea de iluminat pe toate zonele comunei?
Ormenișan Petru: În momentul în
care am venit la primărie, exista iluminat public, dar întreținerea și furnizarea energiei electrice pentru acest capitol era extrem de costisitoare. De aceea
am decis că e nevoie de o modernizare
și extindere a acestui serviciu, drept urmare am implementat un proiect prin
care am schimbat becurile și lămpile
vechi, cu altele noi, care nu consumă
atât de mult. Investiția s-a amortizat
deja, pentru că facturile sunt cu mult
mai mici față de ceea ce era în trecut.
Trebuie să vă mărturisesc că nu a fost
o investiție ușor de realizat, dar iată am
am reușit.
Rep.: La Cozma există locuri de muncă?
Ormenișan Petru: Lucrurile nu sunt
așa cum aș vrea eu să fie, dar am încercat să facem tot posibilul să atragem investitori care să creeze locuri de muncă
la Cozma. Chiar avem un investitor în
localitatea Socol, care a făcut lucruri
mari în domeniul agriculturii și al
creșterii animalelor. Avem oameni care
fac naveta la Reghin, avem angajați la
primărie, la școală, grădiniță, iar în
momentul în care s-au implementat
proiecte la noi în comună, am încercat ca firmele care au lucrat aici să ia
forță de muncă de la noi din comu-

nă. În rest, cetățenii se descurcă din
creșterea animalelor, cu toate că prețul
primit pe litrul de lapte e foarte mic.
Din păcate, administrația locală nu
poate interveni în acest aspect, am
discutat cu parlamentarii de la noi din
județ, dar problema e la nivel național.
Laptele e foarte slab plătit. Majoritatea cetățenilor se ocupă cu cultivarea
pământului și creșterea animalelor,
chiar dacă sunt în vârstă. Așa sunt
obișnuiți. Am încercat să-i sprijinim în
cadrul Primăriei Cozma cu întocmirea dosarelor, iar cetățenii au venit la
agentul agricol, care le-a ușurat completarea dosarelor, le-a făcut cererile,
iar cetățenii au mers la APIA pentru
înregistrare. Sunt cetățeni care au câte
20-30 de vaci, chiar și mai mult. Sunt
oameni gospodari. La nivel de comună nu există o formă asociativă care să
îi sprijine în greutățile pe care le au în
agricultură și creșterea animalelor. Știți
foarte bine, e greu să-i convingi pe oamenii în vârstă, ei sunt foarte sceptici.
Avem cetățeni care și-au dat în arendă
terenurile, nu le-au lăsat de izbeliște.
Constituirea unei asociații de proprietari ar fi un lucru bun pentru cetățeni,
dar la noi încă nu s-a reușit acest lucru.
Rep.: Ați cerut ajutorul pentru a întocmi proiectele de finanțare?
Ormenișan Petru: Avem o colaborare cu o firmă de consultanță care ne-a
ajutat în întocmirea proiectului, depunerea lui, tot ce înseamnă documente
și cereri de plată. Vă dați seama că în
primărie nu avem specialiști în astfel
de domenii, de fapt majoritatea primăriilor mai mici care au accesat fonduri,
au avut nevoie de consultanță de la firme de specialitate. Comunele mai mari

Petru Ormenişan, primarul comunei Cozma
au probabil specialiști în domeniu în
cadrul aparatului propriu, dar Cozma
fiind o comună mică, e foarte greu să
aducem oameni specializați în acest
domeniu. Pe viitor, vrem să depunem
proiecte pentru finanțare europeană
pentru asfaltarea străzilor din comună ce nu au beneficiat de acest lucru
în trecut. Deasemenea, avem în plan
ca în mandatul următor să reabilităm
parcul din localitatea Cozma, precum
și a Căminului Cultural Cozma, pentru a putea cetățenii să își desfășoare
în bune condiții activitățile pe care le
doresc, fie că vorbim despre evenimente de familie sau activități culturale. În
privința culturii, trebuie să îi felicit pe
cetățenii localității Cozma că au reușit
să construiască un locaș de cult foarte
frumos, este vorba despre Biserica din
Cozma, la care s-a muncit mai bine de
20 de ani. În ceea ce-i privește pe tineri,
încercăm să îi determinăm să ducă
mai departe tradițiile din zonă, prin
susținerea Ansamblului ”Agrișul”, în
care funcționează o echipă de dansuri
populare. Copiii sunt invitați la diverse
manifestări organizate în comunele din
zona noastră, iar ei ne-au reprezentat

cu cinste de fiecare dată.
Rep.: Sunt tineri în Cozma?
Ormenișan Petru: La Socol, nu mai
există școală din păcate, avem un microbuz școlar care îi transportă pe elevi
și copii în localitatea Cozma. Ca număr de elevi la școală sunt aproximativ
50 în clasele I-VIII și 25 de preșcolari
la grădiniță. Avem și cazuri de părinți
care trimit elevii la Reghin la școală,
dar sunt 1-2 părinți, în schimb ce este
bine este faptul că tinerii se îndreaptă
înspre a face carte, pentru că aceștia își
continuă studiile liceale și universitare,
în domeniile pe care și le aleg. Pentru
ei, în mandatul următor, îmi doresc să
construiesc un teren de minifotbal la
Cozma, pentru a le oferi posibilitatea
să facă mișcare la ei în localitate.
Rep.: Ce mesaj le transmiteți
cetățenilor?
Ormenișan Petru: Le mulțumesc pentru că au fost alături de mine pe parcursul anilor și le promit că voi încerca
în continuare, la fel ca și până acum, să
duc la îndeplinire cerințele de dezvoltare a comunei noastre.
Pagină realizată de
Alexandra COTOI
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La Deda se crează locuri de muncă
Alexandra COTOI

Lucreţia Cadar, primarul comunei Deda

Călită de greutățile vieții, puternică
la caracter și sănătoasă în decizii,
Lucreția Cadar, primarul comunei
Deda, a trecut peste greutățile vieții,
păstrându-și demnitatea și câștigând
respectul cetățenilor prin munca depusă
pentru binele comunității pe care o conduce. Candidează pentru al patrulea
mandat de primar deoarece mai are de
muncă în ceea ce privește dezvoltarea
comunei Deda.
Rep.: În 12 ani ați transformat comuna Deda, ce planuri de viitor aveți?
Cadar Lucreția: Am gândit în primul
rând asfaltarea drumurilor comunale și a străzilor secundare, aceasta însemnând un procent de aproximativ
90% din drumurile comunei asfaltate
la sfârșitul anului 2016. Acum, asfaltăm 6 kilometri de drumuri, proiect ce
urmează să fie finalizat în următoarele
două luni. Acesta a fost licitat în iarnă
și momentan este în faza de execuție.
Am realizat un proiect pe fonduri europene pentru o grădiniță cu program
prelungit cu trei grupe, programul
educativ desfășurat incluzând și servirea mesei și recreerea copiilor prin
programul de odihnă, iar condițiile
vor fi foarte bune. Instituția va fi realizată în centrul localității Deda, în locul unui vechi cabinet de informare și
documentare, o clădire veche ce va fi
demolată. Valoarea proiectului este de
peste 250.000 euro. Un alt proiect pe
care l-am gândit, pentru care s-a făcut
vizita în teren și dorim să începem lucrările în toamna aceasta este referitor
la modernizarea Căminului Cultural
din Deda și a sălii de spectacole din
Deda, care sunt elemente de bază ale
păstrării tradițiilor noastre, valoarea
proiectului fiind de 5 milioane de euro
și intenționăm să realizăm dotarea și
modernizarea pe măsură a ceea ce se
prezintă în momentul de față centrul

comunei Deda. Ne-am gândit că este
o necesitate completarea și extinderea
canalizării în toate satele comunei, Bistra, Pietriș, Filea și în Deda, ceea ce nu
s-a realizat la cei 10 kilometri de rețea
de canalizare care funcționează în momentul de față cu o stație de epurare
foarte modernă. Un alt proiect care
este necesar este modernizarea Liceului Tehnologic ”Vasile Netea”, care va
avea o valoare de 5 milioane de euro.
Pe lângă acestea, deși în acest an am
inaugurat în Centrul Medico-Social o
nouă secție care cuprinde 15 paturi, pe
lângă cele 30 existente, va avea noi lucrări de modernizare în sensul măririi
numărului de paturi pentru internări a
persoanelor vârstnice și a persoanelor
cu dizabilități, până la 80-100 de locuri. Acestea sunt 5 proiecte mari care
vor schimba înfățișarea comunei Deda,
dar care vor aduce locuri de muncă, pe
lângă faptul că vor asigura rezolvarea
problemelor sociale de acest tip ale
comunității din Deda și din împrejurimi.
Rep.: Prin proiectele implementate
s-au creat și locuri de muncă?
Cadar Lucreția: Anul acesta, la Centrul Medico-Social s-au făcut 6 an-

gajări, vor trebui pe viitor încă 12-15
posturi în condițiile în care vom renova și vom moderniza acest Centru.
La noua grădiniță vom avea nevoie de
aproximativ 8 persoane angajate și este
o posibilitate ca modernizând și realizând proiecte din fonduri europene, să
asigurăm și locuri de muncă. Pe lângă
toate acestea vom continua lucrările
de înfrumusețare a comunei cu trotuare, parcuri, spații verzi și întreținerea
și funcționarea serviciilor pe care le
avem în comuna noastră. Poliția locală cu 4 angajați, Serviciul de Evidența
Populației cu 3 angajați, Serviciul
voluntar pentru Situații de Urgență
cu 3 angajați, mai avem un Centru al
asistenților comunitari pe zona Văii
Mureșului Superior cu sediul în Deda
unde avem 5 angajați, asistenți comunitari, plus un mediator rrom. Deasemenea, avem 14 angajați la SMURD și
la Centrul Medico-Social avem 22 de
angajați. Toate acestea sunt locuri de
muncă în care își desfășoară activitatea numai cetățeni ai comunei Deda,
locuri de muncă create prin realizarea
acestor servicii.
Rep.: V-ați dedicat comunității, de
cele mai multe ori ați pus Primăria pe

primul loc în defavoarea familiei, a
casei. Merită sacrificiul?
Cadar Lucreția: Cel mai mare lucru
pe care îl văd și simt este respectul pe
care mi-l poartă cetățenii comunei,
începând de la copii, până la vârstnici.
Acesta este modul în care sunt răsplătită de cetățeni. Respectul din partea
oamenilor, pentru ceea ce am făcut
există, sigur că există și oameni care
nu percep lucrurile așa cum sunt, dar
consider că în timp vor realiza că în comună s-a muncit, că primarul Lucreția
Cadar a încercat să facă ceea ce trebuie
pentru oameni și menționez că întotdeauna prioritatea numărul unu a fost
activitatea mea la Primărie și locul doi
a fost familia și casa. De aceea, consider că m-am sacrificat oarecum pentru
a duce la bun sfârșit lucrurile începute
și este satisfacția muncii împlinite pentru mine și pentru faptul că în urma
mea rămâne ceva și pot cu mândrie să
raportez că la final de al treilea mandat,
comuna Deda a cunoscut o dezvoltare
în perioada în care am fost la conducerea acesteia.
Rep.: Ați fost și dezamăgită...
Cadar Lucreția: Dezamăgirile le-am
tratat uneori cu indiferență, este mai
bine să rămânem cu amintirile plăcute.
Lucrurile negative au trecut și le consider șterse din memoria și imaginea
mea.
Rep.: Ce le transmiteți cetățenilor,
acum când mai sunt câteva zile până
la alegerile locale?
Cadar Lucreția: Așa cum au avut încredere în anii în care m-am aflat la
cârma comunei Deda, și femeie fiind,
să aibă în continuare încrederea necesară pentru că doresc să duc la bun
sfârșit proiectele pe care le-am realizat, nu cu puține eforturi și să continui
dezvoltarea și asigurarea condițiilor de
viață decente în localitatea care este
pentru mine motivul sau dorința de
viață personală.

Compania IRUM, premiată de CAPITAL

Revista CAPITAL a premiat joi, 26 mai
2016, companiile și oamenii de afaceri
care s-au remarcat în 2015 și începutul

lui 2016, prin intermediul rezultatelor
și al performanțelor obținute în domeniile de activitate ale acestora. Clasa-

mentul, la care un aport important l-au
reprezentat și voturile cititorilor, a fost
prezentat în cadrul Galei Revistei Capital ”Excelența în afaceri”. La fiecare din
cele cinci secțiuni de premii, cititorii
au avut la dispoziție prezentările celor
mai importante 10 companii din țară,
aceștia având posibilitatea de a vota
pentru ”Cea mai bună companie din
agricultură”, ”Cea mai bună companie
din servicii”, ”Cea mai bună companie
din comerț”, ”Cea mai bună instituție
financiară”, precum și ”Cea mai bună
companie din industria românească”.
În topul preferințelor s-a aflat compania reghineană IRUM, care a obținut
locul II la categoria ”Cea mai bună
companie din industria românească”.
Rezultatul reprezintă munca de peste
18 ani în domeniul producerii de tractoare agricole și forestiere, precum și
al investițiilor realizate. În 2015, cea
mai importantă realizare a companiei

IRUM o reprezintă inaugurarea Centrului de Cercetare și Dezvoltare iFOR,
de aproximativ 12 milioane de lei,
investiție ce a generat locuri de muncă pentru specialiștii în domeniu, dar
și specializarea tinerilor în domeniul
industriei constructoare de utilaje agricole și forestiere. ”Dragi prieteni, aseară a avut loc gala Capital „Excelența
în afaceri” în cadrul căreia Irum a fost
premiată la categoria „Cea mai bună
companie din industria românească.
Vă mulțumim pentru voturile acordate
și pentru susținere!” a fost mesajul postat pe internet de conducerea companiei, care a reușit de-a lungul anilor să
demonstreze că tractorul produs la Reghin, 100% românesc, este căutat atât
pe plan național cât și internațional.

Alexandra COTOI
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Modernizarea Liceul din Gurghiu, proiect cu o valoare de
jumătate de milion de euro
Comuna Gurghiu a avut parte de
investiții numeroase. Care sunt lucrurile care se vor implementa în viitor, citiți
în interviul acordat de edilul comunei
Gurghiu, Boar Laurențiu.

Rep.: De ce vă doriți să rămâneți primarul comunei Gurghiu?
Boar Laurențiu: Mă gândeam să nu
mai candidez, nu este ușor, este o comună mare cu 10 sate cu multe probleme, multe lucruri care au rămas față de
alte comune din împrejurimi, în care
se vedea că este evoluție, progres, iar
la noi nimic. Deși am adus foarte mulți
bani atunci de la Guvernul României,
în jur de 220 de miliarde de lei vechi,
a fost foarte greu până am adus pe linia de plutire comuna, după care să
ne ridicăm. Oamenii au văzut ce s-a
realizat atunci, chiar îmi spuneau că
atât de multe lucruri câte s-au făcut
în acel mandat nu s-au făcut în 30 de
ani. A fost foarte mare consumul psihic pentru mine, mă duceam de multe
ori acasă și efectiv nu știam ce am făcut
în ziua respectivă, trebuia să mă odihnesc, lucru cu care nu eram obișnuit
ziua, să mă pun pe pat o jumătate de
oră sau o oră.
Rep.: Ați fost printre puținii primari
care la alegerile trecute, nu a avut
contracandidat. Acest lucru nu ar
trebui să le dea de gândit actualilor
contracandidați?
Boar Laurențiu: Desigur că le dă de
gândit celor care vor să aibă această
funcție, dar acum ei s-au bazat pe votul
dintr-un singur tur de scrutin. S-au făcut înțelegeri, astfel încât cetățenii din
Glăjărie să voteze cu un anumit candidat, și-au împărțit deja electoratul. Eu
am încredere în consătenii mei și sunt
sigur că nu mă vor dezamăgi.
Rep.: De ce credeți că vor fi de partea
dumneavoastră cetățenii?

Laurenţiu Boar, primarul comunei Gurghiu
Boar Laurențiu: Mă vor vota pentru ceea ce am făcut și vreau să fac
în viitor. Am depus două proiecte pe
fonduri europene, reabilitarea Liceului Silvic, pentru care am obținut cel
mai bun punctaj din țară. Finanțarea
este de 500 de mii de euro. Asfaltarea
drumul comunal Gurghiu Comori
și o stradă laterală din Glăjărie, Ulița
Mică, așa cum o știu oamenii, sunt alte
proiecte aflate pe rol. M-am axat pe
această stradă pentru a obține punctaj,
pentru că această stradă duce la cinci
obiective de interes local. Suntem în
derularea a două proiecte, reabilitarea
Grădiniței Gurghiu cu extindere sală
de mese și bucătărie, și asfaltarea drumurilor forestiere, proiect în valoare de
1,5 milioane de euro . Sper să prindem
finanțarea, toate cheltuielile cu aceste
proiecte sunt suportate de bugetul local, dar acolo unde se obține finanțarea
pe proiect, toate cheltuielile realizate
pe studiul de fezabilitate și proiectare
vor fi recuperate, sunt sume eligibile.
Rep.: Comuna a avut parte de
investiții majore.
Boar Laurențiu: Nu poți face prea
multe într-un singur an, pentru că
bugetul este de așa natură. Din 2009,
nu am mai prins nicio finanțare din

nicio parte. În Gurghiu am făcut o
casă mortuară, am extins și reabilitat
dispensarele. Din bugetul local am
avut curajul să realizăm un proiect
de alimentare cu apă în satele Orșova
Pădure, Orșova Sat, Comori, Gurghiu,
am finalizat această lucrare, iar acum
locuitorii se branșează la rețeaua de
apă. Sunt singurul primar care am avut
curajul să preiau drumurile forestiere, pentru că pe zona respectivă, sunt
construcții, case locuite de oameni,
care plăteau impozit la primărie, iar
eu nu puteam să fac nimic pentru ei,
nici măcar nu puteam pune balastru
pe drumurile acelea. Unii înțelegeau
că dacă nu suntem proprietari pe drumurile respective, nu putem cheltui,
alții nu înțelegeau. Sunt drumuri pe
care acum se circulă bine, cu excepția
faptului că vara se face praf, dar lumea
evoluează, cresc pretențiile și eu sper
să prindem finanțare și să le asfaltăm.
În Glăjărie am asfaltat tot drumul comunal, am extins cam un kilometru,
din centrul Glăjăriei până la drumul
forestier, acum trei ani. Din bugetul
local, anul acesta asfaltăm încă 640
de metri pe drumul forestier până la
intrarea în pădure. Anul acesta, în localitatea Orșova asfaltăm 810 metri de

la biserică în sus, tot pe drum forestier,
investiții prevăzute deja la începutul
anului în buget, până să putem afla că
putem depune și un proiect european,
dar dacă tot s-a promis oamenilor că
facem lucrările respective, trebuie să
le facem, să ne ținem de cuvânt. Se va
asfalta încă o stradă în Gurghiu, strada Morii, rămânând astfel în Gurghiu
două străduțe de asfaltat. Cea mai
mare problemă a cetățenilor din Gurghiu este canalizarea, pentru care am
depus un proiect, dar la momentul
respectiv am fost depunctat, pentru
că așa se acordau în 2009 fondurile, pe
criterii politice. În schimb, alte comune
au prins finanțare, deși probabil la noi
cerințele erau mai mari pentru că avem
o canalizare din anii 70, cu două fose
septice și din păcate apa se scurge în
râu. Suntem cuprinși în Master Planul
pe județ, alături de alte 50 de comune
unde nu există canalizare și sperăm ca
din 2018 să înceapă lucrările la canalizare. Eu nu pot să promit că așa va
fi, dar din câte am înțeles, finanțările
vor fi dintr-un împrumut de la Banca
Mondială, realizat de ADI Aqua Invest,
unde am aderat și noi ca membri. Altfel
nu aveam cum să realizăm o canalizare
în comuna noastră. Pe fonduri europene nu mai pot depune proiecte, pentru
că am aderat la asociația aceasta, iar
comunele care fac parte dintr-un astfel
de plan, nu mai sunt eligibile ca să acceseze fonduri europene.
Rep.: Ce le transmiteți cetățenilor din
comună?
Boar Laurențiu: Să nu uite cum arăta
comuna până în 2004, să-și amintească, și să vadă cum arată acum, de când
sunt eu primar. Să țină cont de ceea ce
am în vedere pentru mandatul viitor.
Să fie uniți, fac apel la unitate!

Alexandra COTOI

Cosmin Cotîrlă şi-a lansat primul CD de muzică populară
intitulat „Câte flori mândre-s în iarbă”

Cosmin Cotîrlă este un tânăr interpret
şi iubitor de muzică populară, ce a reuşit să se facă cunoscut datorită talentului cu care a fost înzestrat. Pasiunea
pentru muzica populară l-a făcut să-şi
împlinească visul de a scoate pe piaţă
un CD intitulat “Câte flori mândre-s în
iarbă”, a cărei lansare a avut loc vineri,
27 mai, la Casa de Cultură “Eugen
Nicoară” din Reghin, eveniment marcat
printr-un spectacol folcloric.
Rep: Câteva lucruri despre tine pentru cei care nu te cunosc!
Cosmin Cotîrlă: Locuiesc în comuna Beica de Jos, am 14 ani, sunt elev
în clasa a VIII-a la Şcoala Gimnazială
„Florea Bogdan” din Reghin şi studiez
violoncelul şi pianul la Şcoala de Muzică “Augustin Maior” din Reghin.
Rep: Când te-ai apucat de cântat? Primul contact cu muzica populară?
C.C: Am început să cânt muzică po-

pulară de la vârsta de 7 ani, iar primul
contact cu acest gen muzical l-am avut
pe scena Căminului Cultural din localitatea Nadăşa la un spectacol folcloric. Prin cântecele mele reprezint zona
Mureşului Superior.
Rep: De ce muzică populară?
C.C: Părinţii mei ascultau multă muzică populară prin casă şi aşa a început
să îmi placă, iar acum cred că mă reprezintă. Îmi plac tradiţiile româneşti,
portul popular românesc, obiceiurile,
muzica autentică românească şi cred
că de aici este până la urmă şi pasiunea
mea pentru muzica populară.
Rep: Cine ţi-a descoperit acest talent?
C.C : Acest talent l-au descoperit părinţii mei. Sprijinul părinţilor contează
extrem de mult pe plan financiar cât şi
pe plan emoţional.
Rep: Îţi mai aminteşti care a fost primul cântec pe care l-ai învăţat?

C.C: Primul cântec pe care l-am învăţat
a fost “Când eram tânăr fecior” al interpretului Mircea Simionca.
Rep:Dar primii bani făcuţi din muzică? Îţi mai aminteşti ce ai făcut cu ei?
C.C: Primii bani din muzică i-am câştigat la concursuri şi festivaluri, iar mai
târziu am început să câştig bani şi de la
nunţi.Cu banii câştigaţi la un concurs
mi-am luat primul meu telefon.
Rep: Talentul trebuie şlefuit. Cine se
ocupă de acest lucru în cazul tău?
C.C: La vârsta de 8 ani am început să
fac canto popular cu doamna Stoica Diana şi să colaborez cu orchestra
„HORA” a Casei de Cultura „Eugen
Nicoară” din Reghin condusă de domnul profesor Ioan Conţiu.
Rep: Pe unde cânţi?
C.C: În prezent activez cu orchestra
„HORA” a Casei de Cultura „Eugen
Nicoară” din Reghin la diferite spectacole şi pe unde sunt invitat.
Rep: Iată-te acum, după ani de muncă, în faţa primului album de muzică
populară. Câte melodii conţine, cine
a făcut muzica, versurile?
C.C: După 7 ani de muncă, mă simt
foarte împlinit pentru că am reuşit să
realizez acest album pe care vi-l dăruiesc vouă, iubitorilor de folclor. Pe acest
album, am pus cu mult drag şi suflet,
10 melodii a căror versuri şi linie melo-

dică au fost create de rapsodul popular
Mircea Simionca, iar orchestraţia a fost
realizată în studioul domnului Florin
Labiş Pop, alături de orchestra „Dor
românesc”din Bistriţa.
Rep: În acest an termini clasa a VIIIa şi ştiu că vrei să urmezi Liceul de
Muzică din Tîrgu-Mureş. De ce acest
liceu?
C.C: Am ales acest liceu pentru că
vreau să continui pe acest drum al muzicii populare româneşti.
Rep: Mai ai şi alte pasiuni înafară de
muzică?
C.C: Înafară de muzica populară îmi
place să călătoresc, îmi place să fotografiez peisaje, îmi place să cunosc oameni a căror pasiune este tot muzica.
Rep: Care sunt planurile tale de viitor?
C.C: Îmi doresc să ajung cunoscut prin
muzica pe care o interpretez şi să colaborez cu oameni mari.
Rep : Crezi că este important ca tinerii să ţină cont de tradiţii? De ce?
C.C: Este important ca tinerii ca mine
să păstreze şi să ţină cont de tradiţii,
deoarece tradiţiile se pierd şi nu este
un lucru prea bun pentru folclorul românesc.
(Ş.C.)
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Consiliul Local trebuie să facă echipă cu primarul

Iacob Valentin, primarul comunei
Hodac încă din 2008, a reușit să treacă
peste greutățile întâmpinate la început de mandat, devenind unul dintre
primarii fruntași ai județului Mureș în
ceea ce privește calitatea investițiilor realizate în comună. Care sunt dorințele
de viitor, dar totodată și riscurile pe
care și le asumă de fiecare dată când
semnează un document, citiți în reportajul de mai jos.

Rep.: Ați fost anchetat de Direcția
Națională Anticorupție. Ce urmări a
lăsat acea perioadă asupra dumneavoastră?
Iacob Valentin: Am început să citesc
fiecare document de mai multe ori. Au
fost mici probleme și la noi în comună cu fel de fel de situații, am fost la
declarații și eu, și angajații Pprimăriei,
de-aia toată lumea se teme să mai își
pună semnătura și pe un proces verbal
de recepție. Chiar dacă vede bunul că
e în fața lui, de exemplu achiziționezi
un calculator, îl vede și nu semnează
pentru că îi este teamă că cine știe cine
îl reclamă. E o frică generală de când e
statul acesta polițienesc cu DNA-ul la
ușă.
Rep.: Cum caracterizați activitatea
de control a diferitelor organisme ale
statului?
Iacob Valentin: De bine, e bine
să fii controlat, dar să nu fie excesiv controlul.E bine că trebuie să fii
conștient că ce faci trebuie să fie corect,
să citești de doua-trei ori un act, pe
urmă să-l semnezi, doar așa poți dormi
liniștit.
Rep.: Totuși, nu v-a fost teamă să
faceți investiții în comună, știind că
există riscul de a fi tras la răspundere?
Iacob Valentin: Oricum ești tras la răs-

pundere, depinde din care direcție. Dar
eu consider că cetățeanul e cel care te
trage la răspundere din patru în patru
ani, cetățeanul e cel care are așteptări
de la cel pe care l-a ales în fruntea comunei. Nu vreau să-i dezamăgesc pe
oameni din pricina fricii de a semna.
Nu mi-a fost frică și nici nu îmi va fi. În
opt ani, comuna Hodac s-a transformat
foarte mult înspre bine. Am avut sentimentul că până să ajung eu primar,
parcă nu ar fi fost bani în comuna Hodac. S-au asfaltat majoritatea străzilor,
școlile mansardate, dotate, înnoite, dispensarele erau sub orice critică. Acum
sunt renovate, lumea e mulțumită.
Avem inclusiv cabinete stomatologice
la Hodac și la Toaca. Căminele culturale sunt puse la punct, cu bucătării
dotate și utilate, scaune tapițate. E o
investiție de care beneficiază oamenii,
aceștia folosind acum căminul cultural
la toate tipurile de evenimente pe care
le au în familie.
Rep.: 2011 a fost anul în care au venit
în bugetul local venituri considerabile. Cum ați gestionat banii atunci?
Iacob Valentin: Anual am avut
investiții de aproximativ 3 milioane
de lei, am avut și șansa sau ghinionul,
depinde cum îl iei, de a fi acea doborâtură de 100.000 metri cub de lemn,
care a generat un venit consistent, dar
dacă l-ai împărți pe toți anii, pentru că
ulterior nu am mai avut posibilitatea să
tăiem, banii tot aceia ar fi fost, doar că
ar fi venit eșalonat, iar noi am beneficiat de toți odată în 2011.
Rep.: Mai are comuna pădure?
Iacob Valentin: Pădurea e replantată
100%. E îngrijită, evoluează bine. Ca
suprafață doborâtă, nu a fost decât 20%
din masa lemnoasă pe care o deține comuna Hodac. Avem peste 1300 de hec-

Iacob Valentin, primarul comunei Hodac
tare de pădure, la care se adaugă 450 de
hectare de pășune împădurită. Atunci
au căzut 60 de hectare, iar în momentul
de față, întreaga suprafață este reîmpădurită.
Rep.: În toamnă, copiii vor beneficia
de o grădiniță nouă?
Iacob Valentin: În privința tinerilor, trebuie să spun că în Hodac nu
am avut o grădiniță prea bine pusă la
punct, dar din această toamna, localitatea Hodac va beneficia de o locație
foarte frumoasă, dotată conform standardelor impuse de comunitatea europeană, cu destinația de a deservi cei
mai mici cetățeni ai localității, copiii.
Intenționăm să creem 5 grupe de copii,
pentru care se lucrează intens. Toți copiii din localitatea Hodac vor merge la
grădiniță într-o singură locație, mare,
modernă, curată, nouă, spațiu ce beneficiază de o investiție de 17 miliarde lei
vechi.
Rep.: Ați avut mari probleme cu
investițiile în comună din cauza consiliului local. Ce s-a întâmplat?
Iacob Valentin: Cetățeanul trebuie să
înțeleagă că primarul, fără sprijinul
consiliului cocal nu poate să facă multe
lucruri. Chiar dacă are intenții bune,

Crearea locurilor de muncă în vizor

Intrat în politică din 1992, sub sigla
Partidului România Mare, Pădurean
Sorin Pompei a reușit să fie la cârma
comunei Petelea vreme de 8 ani. Acum,
când ne bat alegerile la ușă, edilul va
candida din nou. De această dată,
susținut de Partidul Național Liberal.
De ce a trecut de partea liberalilor, dar
și care sunt proiectele de viitor pentru
dezvoltarea comunei Petelea sunt subiectele pe care vi le prezentăm în ediția
de azi.

Rep.: De ce PNL și nu un alt partid
politic?
Pădurean Sorin Pompei: Am activat
până în acest an la Partidul România
Mare, dar după desființarea acestuia, în
2016, am luat decizia de a merge înainte alături de Partidul Național Liberal.
Consider că PNL-ul este un partid serios, cu oameni inteligenți, culți, integrii,
care știu ce vor și nu fac rabat de la lege.
Lucrul acesta e important pentru mine,
anume respectarea legilor acestei țări.
Rep.: Ce reprezintă pentru Pădurean
Sorin Pompei funcția de primar?
Pădurean Sorin Pompei: De 3 ori
răspundere. A fi primar înseamnă a fi
unul din cei mai buni gospodari ai satului. A fi primar înseamnă să cunoști
administrație, să știi ce trebuie despre
domeniul construcțiilor, despre infrastructură, chiar și contabilitate și
legislație. A fi primar înseamnă a fi o
persoană universală, care să știe ce trebuie din fiecare domeniu în parte.
Rep.: A fi primar înseamnă și a beneficia de încrederea cetățenilor. Cum

Pădurean Sorin Pompei,
primarul comunei Petelea
ați dobândit acest sentiment?
Pădurean Sorin Pompei: Am câștigat
încrederea oamenilor în momentul în
care aceștia au văzut că munca mea în
primărie nu e degeaba, au văzut că se
muncește, au văzut realizări majore în
comună. Am dovedit că putem și prin
forțe proprii să facem îmbunătățiri în
această comună. Sunt oameni care au
apreciat foarte mult introducerea canalizării, chiar dacă este o investiție
care nu se vede la suprafață, dar care
se simte în confortul din viața de zi cu
zi. Chiar mi-au spus anumite persoane
că degeaba te chinui să faci o lucrare
care nu se vede la suprafață, pentru că
mai mult ai avea de câștigat din punct
de vedere electoral dacă ai pune coșuri
de gunoi, de exemplu, pentru că ele se
văd. Pentru omul care nu își dă seama,
mai importantă ar fi această investiție,
decât canalizarea. O investițe de 200
de milioane de lei, față de o investiție
de 20 de miliarde de lei care nu e la

suprafață. Sunt oameni care apreciază
ceea ce e necesar în sat, știu ce înseamnă o canalizare, știu cât de importantă e introducerea apei, sunt conștienți
de dotările pe care le poți face cu banii publici pentru a te ridica la nivelul
cerințelor din ziua de azi.
Rep.: De ce candidați acum?
Pădurean Sorin Pompei: Pentru a nu
da posibilitatea altor persoane să distrugă ceea ce am început.
Rep.: Cu ce vreți să continuați?
Pădurean Sorin Pompei: Îmi doresc
să ofer condiții bune de trai cetățenilor
mei, prin diferite proiecte pe care le
avem deja începute, dar care mai au nevoie de prezența mea în această funcție.
Am inițiat demersurile pentru intrarea
în posesie a 47 hectare de pădure în
zona Mociar, pădure care va genera venituri comunei. Așa cum am reușit să
întăbulez terenurile aparținând primăriei, respectiv pășunea Câmpul Cetății,
cu o suprafață de 96 de hectare, terenul

îl blochează Consiliul pentru că nu îi
aprobă investițiile respective. În al doilea mandat, de la început și până acum,
când s-au mai calmat apele, tot timpul
am fost blocat de unii consilieri pentru
a face diferite investiții. De-aia e important ca la alegerile din 2016, omul
să vadă ce primar votează, să voteze și
lista de consilieri, ca să aibă sprijin în
consiliul cocal. Mai mult decât atât, să
se uite pe listă, să citească și să cugete
referitor la oamenii care se regăsesc pe
lista respectivă, îi place de ei sau se uită
doar la sigla partidului. Să lase partidul! La țară, trebuie să se uite la om,
ce oameni sunt pe o listă, ce oameni
sunt pe alta, de aceștia îmi convine, de
ceilalți, nu. În funcție de asta să voteze.
Și să țină cont că trebuie să voteze o listă pe care sunt oameni cu care primarul să poată lucra.
Rep.: Cu ce gânduri considerați că
trebuie să meargă cetățenii la vot?
Iacob Valentin: Să judece bine când
pun ștampila, să meargă la vot și să
voteze cu mintea limpede, el să gândească singur cine să conducă această
comună în continuae, bazându-se pe
ceea ce se vede, nu pe vorbe.

de sport și Târgul Comunal, la fel voi
reuși să realizez și Planul Urbanistic
General al comunei. Deasemenea, voi
continua modernizarea trotuarelor
în Petelea și vreau să intrăm în posesia drumului principal din comună,
pentru a putea să îl reabilităm, acesta aparținând momentan Companiei
Naționale de Drumuri a României. În
acest sens, am inițiat demersurile necesare și sper ca în cel mai scurt timp să
putem obține aprobarea, pentru a începe reabilitarea sa. Îmi doresc să continui proiectul cu canalizarea, extinzând
rețeaua de apă și canal și în alte zone,
aprobările fiind deja obținute. Vreau să
construim o bază sportivă aici la Petelea și să reamenajăm spațiile de joacă
pentru copii, precum și implementarea
unui proiect de extindere a Grădiniței.
Nu voi lăsa deoparte sprijinirea persoanelor nevoiașe și a celor vârstnice și aici
mă refer la colaborarea cu Asociația
Marimed-Îngrijiri la domiciliu, o
asociație de serviciile căreia cetățenii
vor beneficia din plin. Atragerea și accesarea de fonduri europene va fi mereu în atenția mea, deoarece comunitatea europeană are bani, trebuie doar
să îi știm aduce înspre comunitățile
noastre. Am realizat astfel de proiecte,
cunosc procedura și voi continua să
aplic pentru ele, deoarece îmi doresc
dezvoltarea comunei din punct de vedere economic și social și bineînțeles,
voi sprijini, alături de consiliul l-ocal,
atragerea investitorilor cu scopul de a
crea locuri de muncă pentru cetățeni.
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Sondaj de opinie pentru investițiile din Ibănești
Alexandra COTOI
Dan Vasile Dumitru este printre puținii
primari care realizează sondaje de opinie pentru a vedea care sunt necesitățile
oamenilor din comuna pe care o
conduce de 16 ani. Care sunt dorințele
oamenilor, dar și planul de bătaie al
primarului Dan Vasile Dumitru pentru
următorii patru ani, le aflăm acum.
Rep.: Care este rolul sondajelor de
opinie pe care le realizați?
Dan Vasile Dumitru: Oamenii sunt
forul suprem, ei conduc comuna, eu
sunt doar interpusul lor, iar dacă nu
conștientizăm ca primari aspectul
acesta, atunci greșim și greșim în fața
oamenilor, pentru că nu corespundem așteptărilor acestora. Faptul că
fac sondaje de opinie este ca să înțeleg
doleanțele marii mase de cetățeni, nu
doar a câtorva voci care nu înseamnă
neapărat majoritatea, pe când un sondaj de opinie îți spune cu o relativă precizie, care sunt principalele doleanțe
ale oamenilor. În felul acesta consider
că ne apropiem cel mai bine de realitatea din teren. Principala solicitare a
oamenilor din Ibănești sunt drumurile, de departe vin alte solicitări mai
mici. Sondajele sunt făcute public, pe
site-ul comunei Ibănești www.ibanesti.
ro. 28% dintre cetățeni vor drumuri,
canalizare 14%, problema locurilor de
muncă au ridicat-o 12% dintre cetățeni,
apa curentă 7%, dar avem și un procent
de 7% dintre cetățeni care consideră că
totul este bine în comuna Ibănești. În
acest sondaj avem și procente de 1-2%,
cu necesități ale oamenilor, care luate
pe ansamblu, nu reprezintă o problemă complexă a comunei, dar care luate
individual exprimă cerințele și nevoile cetățenilor. Curățenia, transportul

școlar, lemne de foc, șanțuri, cadastrarea, sunt unele probleme identificate în
comuna noastră.

Rep.: Ați investit foarte mult în realizarea de drumuri. Mai aveți de muncă la acest capitol?
Dan Vasile Dumitru: Așa a rezultat
din sondajul de opinie pe care l-am
făcut în primăvara acestui an. Drumurile au ocupat primul loc în cerințele
cetățenilor, pe urmă altele, doar că
oamenii sunt obișnuiți ca drumurile
să vină de la sine și atunci așteptările
în alte domenii sunt mult mai mari.
Drumurile mănâncă bani mulți. Se
cheltuie foarte mult pentru realizarea
și întreținerea drumurilor și atunci nu
rămân bani pentru alte investiții, alte
lucrări. Trebuie menținut echilibrul
între investițiile, reparațiile și alte solicitări ale cetățenilor pentru realizări
de obiective de investiții în comună.
Pe lângă drumuri, avem în plan să extindem rețeaua de canalizare, pentru
că doar 12 kilometri de rețea de canalizare construită avem până acum și
stația de epurare. Avem în plan pentru
următorii patru ani realizarea a încă 12
kilometri de canalizare, dar de această
dată la costuri mult mai mici, pentru
că rețelele care le vom face vor fi de dimensiuni mai mici, iar stația de epurare o avem deja.
Rep.: Aveți exemplul comunelor din
comunitatea europeană. Credeți că
veți ajunge la nivelul lor?
Dan Vasile Dumitru: Comuna Ibănești
face parte din Asociația Europeană a
Comunităților Rurale, o asociație formată din comunele reprezentative pentru fiecare țară membră a Uniunii Europene. Suntem 28 de comune membre
și ne întâlnim periodic în fiecare din
comunele acestea, unde facem schim-

Dan Vasile Dumitru, primarul comunei Ibăneşti
buri de bune practici, vedem cum e
dezvoltată fiecare comunitate în parte,
cum trăiesc oamenii, ce mănâncă, ce
obiceiuri au, lucruri care ne-au deschis
orizonturile spre alte viziuni decât cea
pur tradiționalistă, conservatoare, pentru a crea și alte facilități, o altă deschidere spre alte viziuni pe care poate nici
nu ni le imaginam în urmă cu 10 ani.
Dacă ar fi să fac ce ar trebui pentru comuna Ibănești ca să arate ca o comună
dinafara țării, ar trebui să am un buget
de 100 de ori mai mare decât cel pe care
îl avem acum.

care avem relații de colaborare. Trebuie
să respectăm legea pentru că o greșeală
cât de mică, poate fii interpretată ca
abuz în serviciu, conflict de interese. Dacă nu stai cu legea în față și nu
o cunoști, și nu doar eu, ci și angajații
primăriei, riști foarte mult. Nu cred că
vrea cineva să își asume responsabilitatea pentru aceste greșeli, deoarece urmările lor sunt foarte grave. Eu trebuie
să cunosc din fiecare domeniu legi, și
nu doar câteva, trebuie să fii bine documentat, ca să nu fii tras la răspundere pe urmă.

Rep.: Dinafară, funcția de primar e
percepută diferit. Cum ați considerat
dumneavoastră această funcție la început și cum o simțiți acum?
Dan Vasile Dumitru: Înainte aveam o
percepție diferită, în sensul că primarul
poate să facă tot ce vrea în comună, iar
faptul că nu realizează anumite lucruri
e pentru că nu ar vrea el. E o percepție
pe care probabil încă mulți cetățeni o
au și care nu corespunde deloc cu realitatea. În trecut, altfel stăteau lucrurile cu primarii, îl puneau primar pe
badea Ion, care avea opt clase, pentru
că arăta bine la partid, pentru că provenea din popor. Partidul era cel care îi
dicta ce să facă în comună, el era doar
un executant, nu era reprezentantul cu
adevărat al maselor populare, al oamenilor. Acum primarul trebuie să se
zbată pentru a realiza ceva, să găsească
soluții de finanțare, lucru care e foarte
greu de realizat, dar cu perseverență și
interes, se poate face.

Rep.: Statul controlează la sânge de
multe ori administrațiile locale.
Dan Vasile Dumitru: Trebuie să se
facă aceste controale, dar câteodată
sunt atât de multe că nu mai faci față,
nu mai faci altceva. Reprezintă un stres
pentru administrația locală. Ar trebui
să fie îndrumarea mai întâi de toate, pe
urmă controlul, dar la noi, pe primul
plan e controlul, amenda, iar apoi e îndrumarea.

Rep.: Legislația din România s-a
schimbat. E greu de ținut pasul cu fiecare reglementare, iar dacă nu sunteți
atent, puteți fii sancționat.
Dan Vasile Dumitru: Trebuie să sufli
și în iaurt atunci când iei o decizie în
administrație, pentru că riscurile sunt
atât de mari. Trebuie să fii atent să nu
iei o decizie în care, de exemplu, să fii
în conflict de interese, să fii în incompatibilitate, și nu doar eu, ci și cei cu

Rep.: Cunoscând riscurile funcției,
de ce candidați?
Dan Vasile Dumitru: Candidez pentru că pur și simplu mă vor oamenii.
Am spus că în momentul în care oamenii nu mai vor, trebuie să îți vezi
de drum, să mai lași și pe altcineva.
Acum, ca să spun așa, sunt în apogeul
investițiilor care trebuie realizate, unele sunt chiar începute. Mă refer aici la
darea în folosință a canalizării, realizarea proiectului cu asfaltările, deci simt
că dacă iau mâna de pe ele, risc să nu
fie duse la bun sfârșit. Proiectele acestea le știu foarte bine, le-am gândit, trebuie să am grijă să le duc până la capăt,
să fie viabile.
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Expoziția zonală de taurine de la Deda
Alexandra COTOI

Primăria comunei Deda, în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș,
Camera Agricolă Județeană Mureș și
Oficiul Județean de Zootehnie Mureș,
au organizat cea de-a XVIII-a ediție a
Expoziției Zonale de Taurine în localitatea Deda. La eveniment au participat
peste 50 de crescători de bovine din
comuna Deda, dar și simpli curioși
care au venit pentru a vedea care sunt
animalele de expoziție ale comunei.
Expoziția de taurine s-a realizat pe
patru categorii: vaci primipare, vaci
multipare, juninci gestante, respectiv
tineret femel pentru reproducție. Proprietarii și-au prezentat rând pe rând
animalele, în cadrul perimetrului special amenajat pentru prezentare, iar
comisia de bonitare a trebuit să aleagă
cele mai frumoase exemplare.

Comisia de bonitare a avut
sarcina cea mai dificilă
Comisia de bonitare, formată din ing.
zoo. Vasile Solomon, dr. ing. Peterfi Lajos, ing. zoo. Daniel Cherecheș și teh.
zoo. Vasile Bota, au avut o sarcină grea,
deoarece exemplarele care s-au prezentat la expoziție erau bine îngrijite
de fermieri, dar totodată, multe dintre
ele îndeplineau criteriile de bonitare.
Totuși, aceștia au demonstrat faptul că
sunt buni cunoscători de animale, iar la
final au acordat premiile pe care organizatorii le-au pus la bătaie.

Premii substanțiale pentru crescătorii de animale
Organizatorii au oferit tuturor celor
înscriși la expoziție câte o diplomă de

participare și suma de 50 de lei. Totodată, au fost premiate locurile I, II și III
la cele patru categorii cu diplome și sumele de 120, 150 și 200 de lei. La finalul expoziției, a fost acordată diplomă
și suma de 100 de lei pentru ”Cel mai
tânăr fermier”, ”Cel mai vârstnic fermier”, ”Cel mai corect uger” și bineînțeles
diploma și 300 de lei pentru ”Marele Premiu al Expoziției”, premiu ce se
oferea unuia dintre cei patru ocupanți
ai locului I la cele patru categorii de
concurs.

Tinerii vin spre casă!
Aceasta e concluzia specialiștilor care
au organizat expoziția de animale,
după ce au observat că fermierii au început să se schimbe, ”nu mai sunt tot
aceleași persoane care vin la expoziția
noastră, mă bucur când văd că și tinerii se implică în zootehnie” a menționat
ing. Maria Fola, în cadrul expoziției.
Crescătorii s-au arătat deosebit de
mulțumiți că au participat la expoziție,
mai ales pentru faptul că muncesc de
dimineața până seara, iar ”o astfel de
expoziție parcă îți demonstrează respectul pentru noi, ca fermieri, că ne
facem bine meseria” au fost cuvintele
lui Ioan Pașcan, din localitatea Deda,
care a fost totodată felicitat pentru activitatea pe care a realizat-o în zootehnie, primind premiul pentru ”Cel mai
vârstnic crescător de animale” prezent
la expoziție în acest an.

Noutăți în zootehnie
Pe parcursul expoziției, cei prezenți au
putut afla ultimele noutăți în materie
de zootehnie, de la cei doi comentatori
de specialitate ai expoziției, respectiv
ing. Maria Fola de la Oficiul Județean
de Zootehnie Mureș și ing. Daniel

Căbuț de la Semtest BVN Mureș.

Premii:

Vaci multipare – locul I – Alin Suciu
din Filea
Vaci primipare – locul I – Gheorghe
Ștef din Filea
Juninci gestante – locul I – Alin Suciu
din Filea
Tineret femel pentru reproducție –
Mircea Toader din Deda
Cel mai corect uger – Vaca Multipară
deținută de Alin Suciu din Filea
Cel mai tânăr crescător – Giorgiana
Stegar din Bistra
Cel mai vârstnic crescător – Ioan
Pașcan din Deda

Marele premiu al expoziției
A fost obținut de Gheorghe Ștef, din localitatea Filea, care a venit la expoziție
alături de nepotul Ciprian Bîndilă, care
spune că ”sunt mândru că pot să îmi
ajut bunicii ori de câte ori am ocazia.
Îmi plac animalele, iar pentru mine,
creșterea lor e o plăcere!”. Familia
deține 4 vaci în gospodărie, dragostea
lui Gheorghe Ștef pentru creșterea animale fiind căpătată încă din copilărie.

Triplă performanță pentru Alin Suciu
Alin Suciu, din localitatea Filea, este
tânărul fermier care a obținut două
locuri I la categoriile vaci multipare
și juninci gestante, obținând premiul
și pentru ”Cel mai corect uger”. Alin
Suciu este fiu al localității Filea, care
după ce a văzut cum stau lucrurile în
străinătate, a revenit acasă pentru a
face ceea ce au făcut moșii și strămoșii
noștri, anume, creșterea animalelor.
Ideile din alte țări, a reușit să le pună în
practică la noi și să își închege propria
fermă în localitatea Filea, unde deține
în prezent 20 de capete. Nu vrea să se
oprească aici, ci își dorește să ajungă
la cifra de 60 de capete de animale, în
prezent având toate șansele de reușită
”deoarece este un tânăr ce se implică
foarte mult în zootehnie, fiind unul
dintre cei care este inclus în programul
de control oficial al performanțelor la
vaci care au vârsta mai mică de 8 ani” a
precizat ing. Maria Fola.

