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Pentru că nouă ne pasă
GLASUL VĂILOR

Ce este Ardeal TV?

1 mai este ziua în care GligaTV devine ArdealTV, 
post de televiziune regională. După cum i-am 
obișnuit pe telespectatori mai bine de șase ani, vom 
sărbători această zi importantă pentru noi alături de 
ei, alături de cei care au fost zi de zi în fața micului 
ecran, petrecând Paștele în sânul tradiției. ArdealTV 
intră în casele telespectatorilor în noaptea Învierii, cu 
transmisiunea în direct a slujbei de Înviere, pentru 
ca mai apoi, în ziua de Paște, să prezentăm obiceiuri 
de pe Valea Mureșului Superior, Valea Beicii, Tulgheș 
și Valea Gurghiului, unde suntem oaspeții Ansam-
blului “Dor solovăstrean”. ArdealTV  va continua 
ceea ce a început GligaTV în urmă cu mai bine de 
șase ani: promovarea tradițiilor și a folclorului, doar 
că acum la un alt nivel, scoțând din lada de zestre a 
Ardealului cele mai frumoase tradiții și meșteșuguri. 
La ArdealTV, vedetele sunt oamenii simpli, care de 
cele mai multe ori, ascund adevărate povești de viață. 
Ceea ce caracterizează ArdealTV este descoperirea 

secretelor comunităților ardelenești în care suntem 
văzuți. 
Am demonstrat că putem să evoluăm treptat, 
câștigând pe zi ce trece tot mai mulți telespectatori, 
iar acum ne dorim să devenim televiziunea ardele-
nilor. Ardeal TV este postul de televiziune regională 
care are în grila de programe emisiuni cu specific din 
fiecare județ, cu subiecte care sunt de interes regio-
nal, cu producții media din județele în care Ardeal 
TV este vizionat: Mureș, Harghita, Cluj, Alba, Sibiu 
și Bistrița Năsăud.

Ce ne dorim de la ArdealTV?

Ardeal TV va scoate la iveală tradițiile și obiceiurile 
ardelenești, va găsi acei oameni care pot vorbi des-
pre importanța datinilor din zonele respective. Vom 
reînvia folclorul ardelenesc de odinioară, pentru ca 
și tinerii din zilele noastre să își cunoască rădăcinile. 
Vom promova artiștii locali prin realizarea și difuza-
rea de videoclipuri de muzică populară. 
Vom transmite în direct festivalurile de datini și obi-
ceiuri din mediul rural, din diverse zone, pentru ca 
telespectatorii să aibă o cultură folclorică cât mai di-
versificată, oferind în acest fel importanța cuvenită 
Ardealului.  
Meșteșugurile care sunt în pericol să dispară, vor 
reintra în atenția cetățenilor prin intermediul 
producțiilor ArdealTV, unde meșterii populari își 
vor descrie munca, dezvoltând astfel cultura obiec-
telor hand-made.
Emisiuni cu teme de agricultură, sport și medicină, 

administrația locală la raport, producții despre me-
serii din comunitatea ardeleană, care nu sunt în prim 
plan, dar care vor fi readuse în atenția telespectatoru-
lui, din dorința de promovare a mediului ardelenesc, 
o zonă cu importante și bogate resurse de frumos și 
cultură.
Ceea ce ne dorim să realizăm prin intermediul Ar-
deal TV este să promovăm îndeletnicirile, să promo-
văm acei oameni care au oferit Ardealului renumele 
pe care îl are astăzi. 
Ardeal TV va fi prezent în fiecare comunitate pentru 
a arăta lumii întregi că satul românesc nu doarme, ci 
aici se petrec multe lucruri ce merită promovate. 
De la economic la social, de la politică la administrație, 
de la cultură la sănătate, vom atinge toate domeniile.  
Emisiunile pe care le propunem se vor axa spre spe-
cializarea telespectatorilor pe domeniile de activitate 
importante din Ardeal. Vrem să atragem telespec-
tatorii înspre folclor și tradiții, agricultură, cultură, 
înspre promovarea Ardealului, dar nu vom lăsa de-
oparte informațiile despre economie, administrație, 
sănătate și sport.
Promovarea turismului în zona Ardealului este un alt 
țel pe care ni l-am propus. Cultura, portul, legendele, 
dar și monumentele și frumusețile Ardealului vor fi 
prezentate de ArdealTV. 
Având încrederea telespectatorilor de partea noastră, 
vom reuși să aducem LUMEA APROAPE DE TINE, 
cu ArdealTV! Vizionare plăcută!

Alexandra COTOI 1 Mai, prima zi de Ardeal TV

Reghin, Valea Gurghiului, 
Valea Mureşului, Valea 

Luţului, Tg - Mureş
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Camera Deputaților a adoptat mier-
curi proiectul de lege privind plata 
diferențelor salariale cuvenite perso-
nalului didactic din învăţământul de 
stat pentru perioada octombrie 2008 
- 13 mai 2011. Proiectul de lege a fost 
iniţiat de 31 de parlamentari PSD și un 
senator neafiliat. Astfel, conform legii, 
diferenţele salariale se vor acorda atât 
profesorilor care au dat statul în jude-
cată pentru recuperarea acestora, cât 
și celor care nu au ales calea instanţei 
sau au pierdut procesul. Legea elimină 
astfel diferenţele inechitabile și aplică 
principiul pentru muncă egală, plată 
egală. Cadrele didactice au dat statul 
în judecata pentru o lege adoptata în 
2008, care prevedea o majorare sala-
rială cu 50%, însă legea nu s-a aplicat 
niciodată, iar în 2011 a fost abrogată. 
Noua lege prevede și un grafic privind 
acordarea acestor sume în mod eșalo-

nat: în primul an de la intrarea în vi-
goare a legii se plătește 5% din valoarea 
diferenţelor salariale, în al doilea an, 
10%, în al treilea an, 25%, în al patrulea 
an, 25%, iar în al cincilea an, 35%. Plata 
sumelor se face anual, în mod eșalonat, 

în tranșe trimestriale egale. Partidul 
Social Democrat Mureș salută adopta-
rea acestei legi și consideră că votul de 
miercuri al Camerei Deputaţilor este o 
reparaţie pentru dascăli, dar și o dova-
dă de respect asupra muncii și impor-

tanţei lor în societate. „Mai mulţi învă-
ţători și profesori au venit la cabinetul 
parlamentar să îi sfătuiesc ce au de 
făcut, pentru că unele cadre didactice 
care s-au adresat instanţei  au reușit să 
își recupereze din diferenţele salariale 
pierdute. Iată că astăzi pot să le spun că 
s-a votat în Parlament, în Camera De-
putaţilor, o lege prin care toţi, și dacă 
au câștigat procese, și dacă nu au câș-
tigat, și dacă nu au acţionat în instan-
ţă, pot să își recupereze aceste sume. 
E un act de reparaţie pentru cadrele 
didactice, pentru profesori, un gest de 
respect pentru ceea ce fac ei pentru co-
piii noștri”, a declarat președintele PSD 
Mureș, deputatul Vasile Gliga. Came-
ra Deputaților este for decizional, iar 
legea așteaptă să fie promulgată de 
președintele Klaus Iohannis.

La iniţiativa președintelui Consiliului 
Judeţean, Ciprian Dobre, consilierii 
judeţeni vor lua în discuţie, în ședin-
ţa din luna aprilie, alocarea unei sume 
din fondul de rezervă al judeţului, pen-
tru refacerea școlii din Stânceni, care a 
ars la începutul săptămânii trecute.Pre-
ședintele Consiliului Judeţean a avut 
o întâlnire cu autorităţile locale din 
Stânceni și cu reprezentanţi ai institu-
ţiilor implicate în investigarea cauzelor 
incendiului. În acest moment, unitatea 
școlară nu este funcţională, pagubele 
fiind majore la nivelul sălilor de curs și 
a dotărilor tehnice. Acoperișul școlii a 
ars în întregime. Începând de miercuri, 
cei 25 de copii care frecventau grădini-
ţa din incinta școlii s-au mutat într-un 

spaţiu nou, din centrul comunei. Elevii 
claselor primare vor ţine cursurile la 
Ciobotani, iar cei din ciclul gimnazial 
se mută, la Meștera. „La întâlnirile de 
la Stânceni, s-au stabilit două lucruri: 
că incendiul de luni seara nu s-a sol-
dat cu victime, ceea ce, până la urmă, 
este cel mai important. Pe de altă parte, 
împreună cu primarul și viceprimarul 
comunei, s-au stabilit pașii necesari ca, 
în ședinţa din aprilie, să putem aloca 
sumele necesare pentru refacerea șco-
lii, din fondul de rezervă al judeţului. 
La toamnă, elevii din Stânceni se vor 
întoarce la școala lor”, a declarat Pre-
ședintele Consiliului Judeţean Mureș, 
Ciprian Dobre. (R.M.) 

Robert MATEI

Profesorii îşi vor primi drepturile salariale, indife-
rent dacă au dat sau nu statul în judecată

Din toamnă, elevii din Stânceni se vor întoarce la 
şcoala lor 

Confederația sindicală nu este impresionată de retragerea ordonanței privind 
salarizarea bugetarilor și de anunțul privind demisia ministrului Muncii, Anca 
Costea. Cea dintâi mișcare de protest la nivel naţional a avut loc chiar miercuri, 
13 aprilie, la Tîrgu-Mureș, în prezența președintelui CNSLR Frăția, Marius Nis-
tor și a președintelui Federaţiei Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Lucian 
Puiu. În ce îl privește, președintele CNSLR Frăția Mureș, Călin Cociș, a ţinut să 
precizeze că nu de ordonanţe este nevoie în România, ci de legi clare, emise de un 
Parlament responsabil. „Am spus-o și vom continua să o spunem și în stradă, că 

noi nu vrem ordonanţe și acte normative pe termen scurt, noi vrem lege, nu toc-
meală, adică nu vrem ca doamna Costea să demisioneze pentru că a făcut o gafă, 
ci vrem ca partidele politice și Parlamentul să-și asume administrarea României 
prin legi clare. Tocmai de aceea noi ieșim în stradă. Chiar dacă această ordonanță 
ar fi trecut în ședința de Guvern de miercuri, noi tot am fi ieșit în stradă, pentru că 
pe noi nu ne interesează o ordonanță de Guvern, ci ne interesează legi cu bătaie pe 
termen lung, atât pentru sectorul bugetar, companiile de stat cât și pentru mediul 
privat”, a subliniat Călin Cociș. Sindicaliștii acuză înghețarea salariului minim pe 
economie, neonorarea promisiunilor legate de modificarea Legii privind dialogul 
social și corelarea ei cu Codul Muncii. Pe data de 13 aprilie, independent de pro-
blemele la zi ale sindicatelor, erau programate mai multe ședinţe și întâlniri, cu 
participarea unor lideri sindicali naţionali. Astfel, de la ora 12.30, la sediul CNSLR 
Frăția din Tîrgu-Mureș a avut loc o întâlnire a sindicatelor din sectorul bugetar, 
după care, de la ora 13.00, s-a desfășurat ședinţa Consiliului Național al Federației 
Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”. Ulterior, în intervalul orar 14.00 și 15.00 
a avut loc o adunare publică de protest în faţa Prefecturii Mureș cu participarea 
tuturor sindicatelor afiliate la Uniune. (R.M.)

CNSLR Frăția nu renunță la proteste

Clanul Barcsa din Reghin rămâne după gratii
Asta după ce cei patru membrii ai 
grupului au cerut să iasă din arest pre-
ventiv, însă  Serviciul Teritorial Tîrgu-
Mureș al DIICOT a reușit să obţină 
în instanţă prelungirea mandatelor de 
arestare preventivă pe numele celor 
patru membri ai grupării din Reghin, 
cercetaţi pentru cămătărie, șantaj și 
constituirea unui grup infracţional or-

ganizat. Astfel, prin respingerea con-
testaţiilor celor patru de către Curtea 
de Apel Tîrgu-Mureș, membrii clanu-
lui Barcsa, respectiv Barcsa Anton (zis 
Bănel), Barcsa Anton (zis Gone), Barc-
sa Rudi (zis Gumi) și Frigur Rudi (zis 
Beke). vor rămâne în arest preventiv 
până în data de 9 mai. Potrivit Ager-
pres, în urma a 12 percheziţii efectuate 

în luna februarie, la Reghin, poliţiștii 
Serviciului de Combatere a Criminali-
tăţii Organizate Tîrgu-Mureș și procu-
rorii DIICOT au ridicat de la domicili-
ile inculpaţilor suma de 30.270 de euro, 
6.500 de lei, 1.650 de petarde, un lap-
top, o tabletă, 6 telefoane mobile, mai 
multe arme albe, actele și cheile de la 8 
autoturisme. Din cercetări a reieșit că, 

în perioada 2012-2016, cinci persoane 
(dintre care una este cercetată în liber-
tate) ar fi acordat împrumuturi bănești 
cu dobândă, iar ulterior, personal sau 
prin alte persoane, ar fi intimidat vic-
timele, folosindu-se de ameninţări și 
violenţe, pentru a recupera sume mult 
mai mari decât cele care le-ar fi acordat 
iniţial. (V.R.)
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Nu mai este un secret demult că 
Batoşul are la cârma comunei 

un om gospodar care se implică 
personal în rezolvarea proble-
melor comunităţii. Cred că nu 

există vreun localnic care să nu-l 
recunoască pe Dumitru Cotoi, 
ca un primar care îşi exercită 

drepturile şi îşi îndeplineste 
îndatoririle cu profesionalism şi 
simţ de răspundere. Locuitorii îl 
iubesc pentru că are un puternic 
simţ al realităţii şi se concentrea-
ză asupra esenţialului, îl admiră 

pentru că este sârguincios şi 
perseverent şi îl respectă pentru 
că este econom şi corect. Are 46 

de ani, este căsătorit din anul 
1991 cu Luminiţa, bibliotecară 

de profesie şi este tată a doi copii 
Vlad Dinu (23 de ani) şi Alexan-
dru Cristian (19 ani). A intrat în 
politică în anul 2004 în Partidul 

Social Democrat în cadrul căruia 
a bifat un mandat de consilier 

local şi două mandate de primar. 
Pe final de mandat a avut ama-

bilitatea de a ne împărtăşi din 
realizările pe care le-a înfăptuit 

în comuna pe care o adminis-
trează. 

Reporter: La final de mandat, cum aţi 
caracteriza aceşti  ani la conducerea 
comunei Batoş?
Dumitru Cotoi: Acum, la final de 
mandat se cuvine să fac o prezentare, 
un bilanţ al activităţii mele, a echipei 
din jurul meu și sunt dispus să discut 
nu numai cu cei din presă, ci cu orice 
persoană care îmi solicită acest lucru. 
După un mandat, trebuie să privești în 
urmă și să vezi că ai realizat ceva. Astfel 
îţi dai seama că nu ai ocupat degeaba 
această funcţie, nu ai muncit degeaba, 
că toate drumurile pe care le-am bătut 
la București, Alba-Iulia și Tîrgu-Mureș 
după finanţări, contracte, avize sau alte 
nevoi, nu au fost în zadar și rămâne 
ceva după noi. 

Rep: A făcut Dumitru Cotoi o analiză 
a proiectelor realizate în mandatul de 
primar?
D.C.: Nu am făcut o statistică, dar în 
această perioadă , am derulat o mulţi-
me de proiecte și investiţii. Mi-ar lua 
mult timp și spaţiu să le enumăr, nici 
eu nu le mai ţin minte pe toate, însă ce-
tăţenii comunei Batoș le cunosc, le văd 
și se bucură de ele. Am încercat și zic că 
am și reușit să punem „temelia” unor 
realizări, a unor construcţii sau lucrări 
de care comuna are nevoie. Am încer-
cat să aducem plus valoare în toate do-
meniile, atât la nivel de infrastructură, 
în învăţământ, sănătate, sport, cultură, 
pe latura socială, de gospodărire comu-
nală și alte sectoare de activitate.

Rep: O vorbă din bătrâni spune că 
omul sfinţeşte locul. Dumitru Cotoi 
este un astfel de om, fără doar şi poa-
te. Puteţi să ne enumeraţi unele din-
tre realizările de care îşi vor aminti 
cetăţenii mult timp de acum înainte?
D.C.: Așa cum am mai spus mai devre-

me, nu pot cuprinde în câteva rânduri, 
toate realizările, însă aș aminti pe une-
le dintre acestea: alimentarea cu apă a 
satelor din comună, asfaltarea drumu-
lui Batoș-Uila, cumpărarea școlilor și 
a Căminelor Culturale și reabilitarea 
acestora, construirea unei școli-grădi-
niţă în satul Goreni, dotarea cu mobi-
lier și încălzirea Căminelor Culturale 
și a școlilor. Am pietruit în fiecare an 
străzi, trotuare, am amenajat dispensar 
uman în Dedrad, teren de sport cu ga-
zon sintetic și nocturnă, punţi, poduri, 
bază sportivă. Am înfiinţat, amenajat 
parcuri, spaţii verzi, am amplasat și in-
augurat pe raza comunei monumente 
istorice, am dalat șanţurile, am defrișat 
și decolmatat pârâul Luţ și totodată am 
decolmatat și celelalte pâraie, poduri 
și podeţe ce traversează comuna. Am 
achiziţionat un buldoexcavator și o 
freză plus am iniţiat acţiuni de curăţe-
nie, de împădurire, de deszăpeziri sau 
am închiriat pășunile către crescătorii 
de animale. Am amenajat centrul din 
Batoș, am sprijinit toate Bisericile, am 
promovat și susţinut grupurile folclo-
rice din comună, am achiziţionat o 
mașină de intervenţie și stins incendii, 
ne-am ocupat de iluminatul stradal. 
Pe lângă toate acestea există un număr 
însemnat de realizări, foarte costisitoa-
re, dar care nu se „văd decât pe hârtie” 
și totuși fără de care nu se poate face 
nimic. Este vorba despre documenta-
ţii, studii,  proiecte, avize și autorizaţii. 
Vreau să menţionez că în mandatul 
meu de primar, pe lângă faptul că am 
cumpărat numeroase imobile am reu-
șit să întăbulăm aproape tot ce aparţine 
comunei, inclusiv pădurea de la mun-
te pe care am câștigat-o în instanţă și 
nicidecum nu am vândut-o, cum dez-
informează anumite persoane. La fel, 
pentru a putea accesa finanţarea pen-

tru canalizare, am fost nevoiţi să întă-
bulăm toate drumurile și uliţele de pe 
raza comunei. Plus că în mandatul meu 
de primar am evidenţiat și trei „Cetă-
ţeni de Onoare” ai comunei Batoș pen-
tru merite deosebite aduse comunităţii: 
Ionel Câmpean, profesor și director al 
Şcolii Generale din Batoș, Gheorghe 
Ghircău, prof. director al Şcolii Gene-
rale Dedrad și Ioan Biriș, prof. director 
la Şcoala Generală din satul Uila, care 
împreună cu domnul Câmpean au pus 
bazele „Muzeului Batoș”, care funcţi-
onează în incinta Şcolii Generale din 
centrul de comună.

Rep: Într-adevăr o mulţime de pro-
iecte, care a fost sursa principala de 
finanţare? 
D.C.: Toate acestea s-au derulat prin 
diferite finanţări și fonduri, fie europe-
ne, guvernamentale sau din bugetul lo-
cal și sunt rezultatul muncii în echipă, 
împreună cu viceprimarul comunei, 
Consiliul Local, aparatul Primăriei și 
nu în ultimul rând, cetăţenilor comu-
nei care ne-au susţinut și ne-au fost 

alături. Sunt realizări care ne fac cinste, 
iar eu sunt mândru că sunt primarul în 
mandatul căruia s-au înfăptuit. 

Rep: Cum caracterizaţi mandatul 
care se încheie în curând, în câteva 
cuvinte?
D.C.: Consider că a fost un mandat al 
extremelor. De ce spun asta? Dacă la 
început am avut, de exemplu, cea mai 
rea școală, Cămin Cultural, drum sau 
trotuar, azi avem cele mai bune condi-
ţii în acest sens. Sigur că la fel ca într-o 
familie, nu toate sunt bune și frumoase. 
Avem și probleme, avem și lucruri sau 
situaţii care nu ne plac. Într-un cuvânt 
avem încă multe de făcut, însă cu răb-
dare cu mulţi bani și multă muncă, vom 
reuși să rezolvăm unele dintre acestea, 
în timp ce bineînţeles, vor apărea alte-
le și mereu altele. Se știe că munca cu 
oamenii este uneori destul de grea, dar 
până la urmă ăsta-i farmecul muncii în 
administraţie, asta ne ţine în priză. 

Rep: Care sunt proiectele care se de-
rulează în prezent? 
D.C.: Există mai multe proiecte în de-
rulare, iar dacă ar fi să nominalizez o 
parte din cele mai importante pe care 
le avem deja întocmite și pe care doresc 

să le realizez ar fi următoarele: înfiinţa-
rea reţelei de canalizare și a staţiei de 
epurare, asfaltarea străzilor și uliţelor, 
reabilitarea Căminului Cultural din 

Uila, reabilitarea  dispensarului uman 
din Batoș, reabilitarea Şcolii Generale 
din Batoș, reabilitarea Grădiniţei din 
Dedrad, extinderea Şcolii Generale din 
Goreni, dalarea șanţurilor, drumuri de 
câmp, decolmatarea râului Luţ și alte-
le. Sunt destul de mulţumit de ceea ce 
s-a realizat, dar nu spun că nu este loc 
de mai bine și de alte investiţii. Deși 
pretenţiile cresc mereu, cetăţenii în ge-
neral sunt mulţumiţi de toate acestea. 
Cred că le-am câștigat încrederea pe 
care mi-au acordat-o atunci când m-au 
ales și zic eu că și acum pot să stau cu 
fruntea sus în faţa lor. Deasemenea, așa 
cum am mai spus, împreună cu echipa, 
fără de care nu se poate în administra-
ţie, am dovedit că vrem, putem și știm.

Rep: Faptul că vreţi să finalizaţi pro-
iectele în derulare ar însemna o nouă 
asumare a unui nou mandat de pri-
mar? Dinu Cotoi va candida pentru 
funcţia de primar la alegerile locale 
pentru mandatul 2016-2020?
D.C.: Da, am intenţia de a candida 
pentru un nou mandat, la alegerile lo-
cale din luna iunie. Am luat această de-
cizie în primul rând pentru continui-
tate, pentru a finaliza proiectele despre 
care v-am vorbit, în special cel legat de 
canalizare, pentru că îmi doresc ca Ba-
toșul să ajungă din nou printre primele 
comune din judeţ și de ce nu, din ţară. 
Ţin să le mulţumesc oamenilor că au 
avut încrede în noi, că ne-au susţinut și 
ne-au fost alături, le urez să aibă parte 
de multă sănătate și de o viaţă bună!

Dumitru Cotoi ,,Am încercat şi cred că am şi reuşit 
să punem temelia unor realizări, a unor construcţii 
sau lucrări de care comuna are nevoie,,

Robert MATEI

...Cred că le-am câștigat încrederea pe care mi-
au acordat-o atunci când m-au ales și zic eu că 
și acum pot să stau cu fruntea sus în faţa lor.”  

Dumitru Cotoi

”
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Cei șapte agenţi de la Reghin, adică 
tot Biroul Rutier din oraș, sunt bănuiţi 
că luau mită de la șoferi ca să îi ierte 
de amenzi. Astfel, ofițerii Direcției 
Generale Anticorupție și poliţiști, au 
efectuat zilele trecute, 11 percheziţii, 
unul dintre locurile vizate fiind chiar 
sediul Poliţiei Reghin - într-un caz de 
corupţie în care sunt implicaţi acești 
agenţi de la Biroul Rutier. Este vorba de 
probarea unor infracțiuni de luare de 

mită, abuz în serviciu și fals intelectu-
al. Potrivit DGA, asupra celor 7 agenţi 
de poliţie reghineni  există suspiciunea 
că, din 2015 și până în prezent, au pre-
tins și primit diverse sume de bani de 
la conducători auto pentru a nu aplica 
măsurile legale în cazul unor abateri 
constatate în trafic. 
Percheziţiile s-au încheiat luni seară,  
iar oamenii legii au ridicat mai multe 
documente, a precizat comisarul-șef al 

DGA Mureș, Bogdan Machedon. ”Ac-
tivitatea s-a încheiat în jurul orei 20.30. 
Astfel, toate acțiunile de percheziții 
au fost finalizate. Au fost ridicate în-
scrisuri care interesează cauza”, a mai 
menţionat Bogdan Machedon. Acţiu-
nea are loc sub coordonarea procuro-
rului de caz din cadrul Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Mureș. Aceasta s-a 
desfășurat cu sprijinul Serviciilor Ju-
deţene Anticorupţie Alba, Brașov, Bis-

triţa Năsăud, Cluj, Covasna, Harghita, 
Sibiu, Sălaj, a lucrătorilor din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului 
Mureș și a Grupării Mobile de Jan-
darmi Tîrgu-Mureș.

(V.R.)

Toţi poliţiştii rutieri din Reghin, acuzați că iau 
mită!
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Petru Vultur este un primar atipic, care 
nu are nicio teamă de a spune lucru-
rilor pe nume, este un om extrem de 
realist care e conștient că nu toţi cei ce 
te laudă îţi sunt prieteni, la fel cum nu 
toţi cei ce te critică îţi sunt dușmani. A 
intrat în politică în anul 2009 în Parti-
dul Social Democrat, unde a îndeplinit 
funcţia de vicepreședinte al organizaţi-
ei la nivel de comună, apoi în februarie 
2012 a trecut la P.N.L. A candidat la 
funcţia de primar din patriotism local 
pentru a schimba eticheta de codași 
ai judeţului „Am vrut să nu mai fim 
arătaţi cu degetul și puși la colţ”, motiv 
pentru care nu a candidat pe lista de 
consilieri la alegeri pentru că și-a spus 
„ori voi fi ales primar, să pot face o 
schimbare pentru comuna mea, ori nu 
mă interesează altă funcţie”. Primăria 
Lunca Bradului a încheiat anul finan-
ciar cu excedent bugetar și în interviul 
care urmează, am încercat să aflăm mai 
multe despre gândurile cu care Petru 
Vultur, încheie cei patru ani de mandat 
la „cârma” comunei.

Reporter: Ce a făcut Petru Vultur în 
ultimii patru ani?
P.V.: Din vara anului 2012, după ce am 
preluat mandatul de primar, am plătit 
datoriile fostei conduceri până aproape 
la finalul anului 2013 și apoi am înce-
put să implementăm proiecte, să obţi-
nem autorizaţii, avize și am organizat 
licitaţii pentru a realiza investiţiile cele 
mai stringente de care avea nevoie co-
muna. Spun asta pentru că, din păcate, 
în Lunca Bradului până am devenit eu 
primar, prea puţin s-au realizat lucrări 
de investiţii cu documente și care să se  
finalizeze fără probleme. Vestea bună 
este că, în sfârșit, am câștigat procesul 
cu Petrișor Teslovan, care a fost trimis 
în judecată pentru nereguli descoperi-
te de procurorii DNA, cât timp a fost 
edil-șef, la o serie de lucrări executate 
pe raza comunei. Avem hotărâre de-
finitivă și irevocabilă de la Curtea de 
Apel Tîrgu-Mureș și avem sechestru 
asiguratoriu pe un prejudiciu de 4 mi-
liarde de lei vechi, care s-a imputat, 
domnilor Petrișor Teslovan, Mândru și 
Bogat Mugurel. Dar și așa, chiar dacă 
am pornit la drum cu un handicap, am 
realizat o serie de proiecte din care aș 
vrea să amintesc cele mai importante. 
Am implementat un proiect important 
de înlocuire a conductei principale de 
apă pe o lungime de 4,2 km, care im-
plică schimbare de hidranţi, bazine și 
vane de control, toate din bugetul local, 
am demarat lucrările în 2015 și sper ca 
până la alegerile locale din iunie să fie 
finalizate. Am făcut un proiect pentru 
un sediu nou de primărie pentru că noi 
momentan, ne desfășurăm activitatea 
într-o clădire, pentru care plătim chirie 
unei persoane fizice din Tîrgu-Mureș, 
care a revendicat și primit aceast imo-
bil. Am licitat acest proiect și l-am dat 
în lucru deoarece avem un complex 
pe care l-am achiziţionat, l-am întă-
bulat cu terenul aferent. Edificiul în 
acest moment este în construcţie și va 
fi transformat în sediu de Primărie. 
Termenul de finalizare a execuţiei este 
2018, dar noi preconizăm că o vom da 
în folosinţă în cursul acestui an pentru 
că avem toate sumele necesare investi-

ţiei. Nu mai avem datorii la Adminis-
traţia Financiară și nici executări sili-
te. Lângă viitorul sediu, am amenajat 
o piaţă de zi pentru comerţ și o piaţă 
pietruită pentru comercializarea de ce-
reale. Am împrejmuit o serie de spaţii 
care erau insalubre, am renovat bazinul 
de 500 mc de captare a apei, din care 
distribuim apa pe raza localităţii prin 
cădere liberă. Am achiziţionat o mași-
nă de intervenţie ISU, am realizat un 
proiect de schimbare a iluminatului 
stradal cu leduri în Lunca Bradului și 
va urma la Sălard și Neagra.  

Rep: Vizitând comuna, am observat 
că a-ţi sprijinit şi Bisericile din co-
mună şi Căminele Culturale care se 
ridică la standardele vremii? 

P.V.: Da, așa este, am încercat în mă-
sura posibilităţilor să sprijinim toate 
lăcașurile de cult, am renovat Cămi-
nele Culturale de pe raza localităţii și 
am igienizat Căminul Cultural din 
satul Neagra, am ajutat cultele pentru 
a construi o capelă mortuară pe raza 
localităţii. 

Rep: În ce stadiu sunteţi acum cu 
apa? Ştim că în 2012, reprezentanţii 
SANEPID-ului  au intenţionat să sis-
teze apa de pe raza localităţii Lunca 
Bradului? 

V.P.: Da, așa este, eu m-am opus atunci 
deoarece am argumentat că avem foar-
te multe blocuri în comună și o să de-
vină un focar de infecţie și am hotărât 
împreună cu Consiliul Local, să distri-
buim apă nepotabilă la cetăţeni. Să re-
tehnologizezi o staţie de tratare a apei, 
este un proiect de anvergură, care nece-
sită timp. Dar am urmat pașii conform 
legii și am demarat proiectele pentru 
reabilitarea staţiei de epurare și de  tra-
tare a apei și retehnologizare a staţiei, 
deoarece este foarte veche, însă sunt 
foarte multe avize care trebuie obţinute 
și durează. Momentan, noi captăm apa 
din pârâul Ilva și o depozităm într-un 
bazin de captare din care distribuim 
apa pe raza localităţii. În același proiect 
avem cuprinsă și schimbarea coloanei 
de apă din zona centrală fiindcă este 
foarte veche și avem o extindere de ca-
nalizare pe zona Luncani (zona Gării). 
Proiectul este în derulare, va fi supus la 
licitaţie și este vorba de o conductă de 

5,9 km. 

Rep: De ce nu este cuprinsă comuna 
Lunca Bradului în Master Planul de 
dezvoltare al judeţului Mureş? 

P.V.: Nu suntem incluși pentrru Defi-
leul Mureșului Superior, nu este consi-
derat ca fiind o zonă defavorizată, însă 
vom avea foarte mari probleme din 
această cauză. În primul rând, reţeaua 
de canalizare va trebui să o suportăm 
din bugetul local, deoarece casele din 
comună sunt împrăștiate pe ici colo și 
nu este eficient să tragi o conductă de 
canalizare pe o lungime de câţiva km. 
Nu că nu ar fi utilă însă nu este eligibil. 
Dar noi, oricum, am întocmit proiec-
tul, îl vom depune la PNDR, pe fonduri 
europene, deoarece avem un proiect 
integrat și canalizarea și retehnologiza-
rea staţiei de tratare a apei prin pompe 
de înaltă presiune, mai avem cuprinse 
drumurile de pe raza localităţii centru 
de comună care trebuie asfaltate pe o 
suprafaţă de 4,5 km, sunt depuse sub 
formă de licitaţie pe SEAP. Prima etapă 
cuprinde asfaltări în Lunca Bradului și 
în localitatea Neagra și aparţinător sa-
tul Sălard, însă acolo nu putem interve-
ni deoarece acolo e vorba de drumuri 
forestiere care aparţin de Romsilva. 
Noua legislaţie cere ca drumurile să 
fie întăbulate și e foarte greu să iei un 
drum forestier de la Ocolul Silvic și să 
îl treci pe UAT. Am realizat asfaltări de 
trotuare, iar  pentru 2016 avem cuprins 
tot la capitolul investiţii în derulare 1,2 
km de asfaltare și trotuare pietonale. 
În schimb, pe zona centru, pe DN578, 
Drum European, pe care nu putem 
amplasa trotuare deoarece nu avem 
unde și nu ne permite nici legislaţia, 
nici CNADR, fiindcă avem parapeţi, 
asfalt, rigolă și stânca. Noi am vrut să 
pavăm rigola cu plăci de beton, dar nu 
s-a admis acest lucru de la Direcţia de 
Drumuri, deoarece rigolele sunt rea-
lizate pentru preluarea apei și dacă le 
acoperim ar putea să intervină proce-
sul de colmatare.    

Rep: Am văzut că faceţi parte din 
Grupul de Acțiune Locală (GAL) De-
fileul Mureşului Superior, care elabo-
rează şi implementează Strategia de 
Dezvoltare Locală a teritoriului for-
mat din zece comune. Ce înseamnă 
acest lucru pentru Lunca Bradului? 

P. V.: GAL-ul este o asociatie nongu-
vernamentală, ce are ca scop promova-
rea și dezvoltarea intereselor cetăţeni-
lor prin crearea unor condiţii optime, 
menite să contribuie la ridicarea ni-
velului de trai, diminuarea dezechili-
brelor economice, sociale și culturale, 
recuperarea întârzierilor în dezvoltarea 
zonelor defavorizate și prevenirea pro-
ducerii de noi dezechilibre, sprijinirea 
persoanelor aflate în prag de excluzi-
une socială și a tinerilor, în toate do-
meniile de activitate. Iar aici, comuna 
Lunca Bradului are o prioritate faţă de 
celelalte comune. Lunca Bradului și 
Aluniș suntem comunele defavorizate 
în ceea ce privește numărul persoane-
lor beneficiare de ajutor social, avem 
rata șomajului mare din lipsa locurilor 
de muncă. Conform acestor criterii, 
în cadrul GAL-ului vom beneficia de 
Programul POC (Programul Operatio-
nal Competitivitate 2014-2020) pentru 
mediul rural, de bani nerambursabili 
cu o cotă parte de finanţare din partea 
Primăriei și a locuitorilor pentru rea-
bilitări și termoizolaţii a clădirilor din 
comună, însă cetăţenii, pentru a bene-
ficia de banii europeni, trebuie să aibă 
întăbulată proprietatea cu extras CF. 

Rep:  Faptul că vreţi să finalizaţi pro-
iectele în derulare, ar însemna o nouă 
asumare pentru încă un mandat de 
primar?

V.P.: Da, așa este, am intenţia de a can-
dida pentru un nou mandat, la alege-
rile locale din luna iunie. Eu am o vor-
bă foarte directă „Dumnezeu cu noi!” 
Dacă voi fi ales, foarte bine, dacă nu 
vine altul și continuă ce am început. Şi 
dacă nu, facem ca ceilalţi care au fost în 
mandatul trecut, lasă Primăria în fali-
ment și la revedere. 

Lunca Bradului are o nouă faţă datorită primarului 
Petru Vultur, fără datorii şi executări silite 

Robert MATEI

Consilierii locali sprijină 
financiar Maifest-ul saşi-
lor 

Consilierii Locali reghineni au votat 
în ședinţa din 21 aprilie aprobarea co-
operării dintre Municipiul Reghin și 
Forumul Germanilor din Reghin, în 
vederea organizării și desfășurării eve-
nimentului „MAIFEST - Serbarea de 
Mai” care va avea loc în data de 8 mai. 
Președintele Forumului German din 
Reghin, Zajon Robert a cerut partene-
riatul și sprijinul financiar al Primăriei 
Reghin pentru susţinerea evenimen-
tului, în cuantum de 9.000 de lei din 
totalul bugetului alocat de 22.600 lei, 
reprezentând acoperirea cheltuielilor 
ocazionate cu editarea materialelor 
publicitare (broșuri, pliante, invitaţii și 
programe), precum și a cheltuielilor cu 
materialele promoţionale. Sărbătoarea 
Maifest, specifică comunităţii săsești se 
organizează la Reghin încă din 1995 și 
a devenit o tradiţie în municipiu care 
își propune să ofere publicului iubi-
tor de cultură și muzică și în acest an 
o manifestare culturală multietnică de 
calitate. (R.M.)  
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Creștinul este un om care privește spre 
viitor. El nu trăiește hrănindu-se numai 
din trecut și nu lucrează numai pentru 
satisfacerea unor trebuinţe imediate. El 
stă cu faţa spre viitor. Viaţa este o călă-
torie, dar nu o călătorie la întâmplare. 
Omul are în viaţă o ţintă, vrea să știe 
unde merge. Pentru creștin, această 
ţintă este mântuirea prin Hristos. Pen-
tru atingerea acestei ţinte ne pregătim 
tot timpul vieţii, căutăm mijloacele 
necesare ca să izbutim în această călă-
torie spre desăvârșire, spre întâlnire cu 
Hristos și unire cu El. Mai mult decât 
în alte împrejurări, în vremea Postu-
lui Mare simţim această chemare spre 
apropierea de Ţinta vieţii, simţim și au-
zim prin slujbele Bisericii chemarea lui 
Hristos:„Veniţi la Mine” (Matei, 9,28). 
Postul este așadar un drum spre Paști, 
spre marea Sărbătoare a Învierii Dom-
nului, care nu este numai cea mai mare 
sărbătoare a creștinilor, ci și sărbătoa-
rea în care credincioșii află întreg ros-
tul existenţei și destinul ultim al vieţii 
lor. Învierea lui Hristos este asemenea 
unui far luminos care călăuzește viaţa 
credincioșilor în lume, dar de la care se 
luminează și tărâmul vieţii de dincolo 
de zare. Paștile înseamnă pentru creș-
tini un „sfârșit” al vieţii vechi, a omu-
lui vechi, dar și un ”început” al omului 
nou, începutul vieţii veșnice. „Hristos 
a înviat, iată viaţa stăpânește. Hristos 
a înviat și niciun mort nu rămâne în 
mormânt.”. Pentru a ajunge la această 
ţintă, Biserica ne cheamă și ne ajută să 
mergem pe calea postului. Scopul pos-
tului este de a elibera pe om de tirania 
poftelor ca urmare a primului păcat. 
Printr-un exerciţiu încet și cu răbda-

re suntem chemaţi să înţelegem că nu 
hrana este totul, că foamea după pâine 
nu poate înlocui foamea sufletului, că 
scopul vieţii nu stă în mulţimea pofte-
lor nesăţioase ale trupului, ci în con-
ducerea acestora de către puterea su-
fletului. Nu poate fi post adevărat fără 
rugăciune și fără fapte bune. Restau-
rarea nu-ului nu se poate face numai 
prin metode negative, prin opreliști, ci 
prin trezirea și întărirea acelor puteri 
lăuntrice ale sufletului care au fost ne-
socotite. Sfânta Evanghelie după Matei, 
la capitolul 6, ne cere luare-aminte îna-
inte de a începe acest urcuș duhovni-
cesc spre Învierea Domnului. Iertarea 
– „Că de veţi ierta oamenilor greșelile 
lor, ierta-va și vouă Tatăl Cel Ceresc, 
iar de nu veţi ierta, nici Tatăl vostru nu 
va ierta greșelile voastre. Postul – să nu 
postim ca făţarnicii care-și smoleau fe-
ţele ca să arate oamenilor că postesc; cu 
adevărat aceștia își iau răsplata lor în 
lumea de aici. Atitudinea faţă de bunu-
rile materiale: „nu vă adunaţi comori 
pe pământ, ci în cer, unde nici molia, 
nici rugina nu le strică, unde furii nu 
le sapă și nu le fură...” De ce trebuie să 
iertăm? Deoarece nimeni dintre oa-
meni nu este perfect, fără greșeală și 
atunci, dacă noi, când greșim, dorim să 
fim iertaţi, și noi trebuie să iertăm. Atât 
de mult este condiţionată această ier-
tare pe care trebuie s-o acordăm seme-
nului nostru, încât spune Mântuitorul: 
„... Dacă-ţi vei aduce darul tău la altar 
și acolo îţi vei aminti că ai fost certat cu 
semenul tău, du-te și împacă-te și apoi 
adu darul tău” (Matei 5,23-24). Dum-
nezeu iartă mai lesne păcatele săvârșite 
împotriva Sa Însuși, decât împotriva 

aproapelui (Matei 18, 23-25) „Să fii 
stăpânit de rău și să te rogi, este întoc-
mai același lucru ca și cum ai semăna 
pe mare și ai aștepta recolta” (Sfântul 
Isaac Sirul). Postul cel trupesc – abţi-
nerea de la anumite mâncăruri și bă-
uturi pe o perioadă de timp – trebuie 
împreunat cu postul duhovnicesc, cu 
abţinerea de la fapte rele. Noi postim 
ca să ne abţinem de la păcate. Profetul 
Isaia ne vorbește despre postul cel ade-
vărat în capitolul 58 „... Împarte pâinea 
ta cu cel flămând, îmbracă pe cel gol, 
dă de băut celui însetat...” (versetul 7). 
Toate acestea reprezintă postul adevă-
rat. Bunurile materiale sunt doar mij-
loace pentru a ajunge la desăvârșire și 
nu scopul în sine. Gol ai ieșit din pân-
tecele mamei, gol vei pleca. N-ai adus 
nimic în lumea aceasta, nici nu vei pu-
tea lua ceva cu tine. Omul nu ajunge să 
trăiască nici o sută de ani, dar se fră-
mântă și se îngrijește cât pentru o mie 
de ani. Să luăm aminte! Ar fi greșit să 
considerăm că postul înseamnă o sim-
plă schimbare a regimului alimentar. 
Oprirea de la anumite mâncăruri nu e 

o practică exclusiv creștină. Ea a exis-
tat și la alte religii sau există în afară 
de religie, în tratamentele terapeutice. 
Aceasta ar fi numai o schimbare su-
perficială a vieţii și ar duce la ipocrizie. 
Atunci unii ar avea dreptul să se laude 
cu postul lor și să orânduiască pe cei 
ce nu postesc, ceea ce este împotriva 
Scripturii. Postul adevărat înseamnă o 
schimbare radicală a vieţii, o restaurare 
a firii omenești, o înnoire, o pregătire 
stăruitoare pentru viaţa veșnică, pentru 
înviere cu Hristos. Prin post îngropăm 
pe omul vechi și se naște omul cel nou, 
omul duhovnicesc. Suntem în vremea 
Sfântului Post al Paștilor. Fiecare post 
premerge unei sărbători în care ni se 
arată iubirea lui Dumnezeu pentru noi. 
Iubirea cere iubire, jertfă, cere jertfă. La 
această iubire divină suntem chemaţi 
să aducem iubirea noastră. Să murim 
păcatului ca să înviem cu Hristos.

preot protopop de Reghin 
Teodor Beldean

Postul, drum spre Înviere

Ciprian Dobre le-a propus celor peste 1000 de aleşi locali şi 
candidați liberali, trei rezoluţii pentru dezvoltarea societăţii 
româneşti
În data de 2 aprilie 2016, a avut loc la 
Constanța Liga Aleșilor Locali ai Par-
tidului Național Liberal, președintele 
acestei structuri constituite la nivel na-
ţional fiind politicianul Ciprian Dobre, 
copreședinte PNL Mureș. Acesta le-a 
propus celor peste 1000 de aleși locali și 
candidaţi liberali prezenţi trei rezoluții 
de o importanţă majoră pentru dez-
voltarea societăţii românești. Astfel, în 
cadrul evenimentului au fost adoptate 
următoarele rezoluţii:”Agenda femeii 
din România”, „Eficientizarea mana-
gementului în administrația publică 
locală” și ”Urban și Rural – Aceeași 
Românie”.

”Agenda femeii din 
România”

Partidul Național Liberal, în parteneri-
at cu Asociaţia ”Societatea Liberală”, a 
demarat proiectul ”Agenda Femeii din 
România” ca instrument de consultare 
publică asupra nevoilor și intereselor 
electoratului feminin. Până în momen-
tul de faţă, au avut loc 19 consultări pu-
blice, în București și în localități urbane 
și rurale din 16 judeţe. Partidul Naţio-
nal Liberal își asumă public misiunea 
de a încuraja societatea românească 
prin toate instrumentele administrati-
ve și politice pe care le are la dispozi-
ţie un partid - să clădească un mediu 

favorabil pentru susținerea și promo-
varea femeilor, nu numai din punct de 
vedere al parității, ci și din punct de 
vedere al mentalităţii de a considera că 
femeia și bărbatul sunt egali în societa-
te. Partidul Național Liberal consideră 
că Agenda specifică a femeii din Româ-
nia nu are culoare politică și ea poate 
fi evidenţiată și pusă cel mai bine în 
aplicare chiar de către femei, astfel în-
cât își reafirmă suportul pentru ca cele 
două proiecte legislative privind cotele 
de gen de minim 30% pe listele pentru 
alegerile locale, respectiv parlamentare 
din acest an să devină Lege cât mai de-
grabă cu putință. Partidul Național Li-
beral încurajează și susţine ca pe listele 
sale pentru alegerile locale din iunie 
2016, cota de minim 30% femei să fie 
respectată, cel puțin în privinţa listelor 
pentru toate Consiliile Judeţene și toate 
municipiile reședinţă de judeţ din ţară.

Eficientizarea manage-
mentului în administrația 
publică locală

Liga Aleșilor Locali a Partidului 
Național Liberal propune luarea unor 
măsuri în trei dintre direcţiile strate-
gice ale managementului local. Des-
centralizarea deciziilor - Partidul 
Național Liberal solicită Guvernului ca 
planurile de investiţii să primească cel 
puţin avizare consultativă în Unitățile 

administrative teritoriale. Elimina-
rea incompatibilității public – public 
- Grupurile Parlamentare ale PNL vor 
propune modificarea Legii 161/2003, 
în sensul ca primarii, viceprimarii, 
președinţii și vicepreședinţii Consi-
liilor Locale și Consiliilor Judeţene 
să poată face parte din Consiliile de 
Administrație ale societăților comer-
ciale sau regiilor autonome subordo-
nate Consiliului Local sau Consiliului 
Judeţean. Accelerarea procesului de 
activare și absorbţie a fondurilor eu-
ropene - Partidul Național Liberal a 
formulat amendamente clare în cadrul 
dezbaterilor Comisiilor juridice reu-
nite în vederea înfiinţării Tribunalului 
achiziţiilor publice ca instrument de 
accelerare a absorbţiei fondurilor euro-
pene, astfel încât procesele să se fina-
lizeze în justiţie în maxim 100 de zile. 
”Solicităm PNL și în special grupului 
parlamentar PNL să redacteze proiec-
tul de lege de modificare a Legii 215 și 
dezbaterea în regim de urgenţă a Legii 
313 pentru îndepărtarea așa-ziselor in-
compatibilităţi dintre interesul public 
și interesul public. Nu se poate să trăim 
într-o ţară în care două interese publice 
să aibă efecte contrare. Nu se poate ca 
un consilier local sau un consilier ju-
deţean să nu poată vota dacă își depu-
ne candidatura pentru viceprimar sau 
vicepreședinte la Consiliul Judeţean, 
pentru că este în conflict de interese, 
își procură un interes pentru sine. Nu 

se poate ca un primar sau un vicepri-
mar, un președinte sau vicepreședinte 
de Consiliu Judeţean să nu poată face 
parte din Adunarea Generală sau din 
Consiliul de Administraţie al societăţi-
lor comerciale de utilităţi la nivel local”, 
a declarat Ciprian Dobre.

”Urban şi Rural – Aceeaşi 
Românie”

Fiind conștienți de faptul că realita-
tea actuală se poate schimba numai 
prin creșterea și educarea unei noi 
generaţii de lideri ai comunităților 
rurale, PNL se obligă să se aplece cu 
prioritate asupra problemelor din me-
diul rural pentru reducerea decalaje-
lor existente între cele două tipuri de 
comunități. Partidul Național Liberal 
este singura formațiune politică din 
țară care are, din anul 2011, o struc-
tură naţională dedicată mediului rural 
– TNL Rural, organizație specială care 
funcționează în cadrul TNL România. 
Partidul Național Liberal consideră că 
renașterea satului românesc se poate 
face numai acționând simultan două 
pârghii: implementarea unor politici 
capitaliste bine gândite care să ajute 
la expansiunea antreprenoriatului și a 
investițiilor private și derularea unor 
programe educaționale pe termen lung 
care să reducă abandonul școlar și să 
dea șansa tinerilor din mediul rural de 
a avea o viață la standarde decente.

Robert MATEI
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Stimați reghineni,
 Înainte de toate, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat încă de la începutul mandatului meu de primar. Sfaturile dvs. m-au ajutat întotdeauna să 
prioritizez lucrurile ce trebuie făcute în comunitatea noastră. Am devenit primar într-o perioadă care, din punct de vedere legislativ, a fost şi este caracterizată de adaptare 
şi armonizare. Ca țară a trebuit să ne armonizăm mai strict legislația noastră cu cea europeană, iar procesul de reducere a birocrației în administrația locală, paradoxal, în 
aceşti ani (fiind nevoie de foarte multe proceduri suplimentare) ne-a îngreunat activitatea. Cu toate acestea administrația locală a reuşit să ducă la îndeplinire majoritatea 
proiectelor asumate. Iată, în continuare, în doar câteva fraze, cele mai importante realizări ale administrației locale, reuşite la care m-am bucurat de sprijinul aparatului 
de specialitate, al Consiliului Local şi cel mai important de sprijinul şi susținerea dumneavoastră.

Investiții în cadrul administrării domeniului public şi privat

• 36 de străzi asfaltate, majoritatea fiind străzi asfaltate pentru prima dată: Scurtă, Nouă, Albinelor, 1 Decembrie 1918, Strâmbă, Kemeny Janos, Vasile Nicolescu, 
Ioan Maloș, Cerbului, Mierlei, Aurel Vlaicu, Ioan Marinovici, Viilor, Pometului, Abatorului, Foișor, Morii, Verzei, Grădinarilor, Crizantemelor, Cărpiniș, Garofiței, V. 
L. Pop, Dumbravei, Plopilor, Pășunii, Pietroasei, Sălciilor, Primăverii, Secerișului, Orizontului,  Cardinal Alexandru Todea, Pomilor, Gării, Dedradului și Gurghiului. 
Acest număr reprezintă 35% din totalul străzilor asfaltate vreodată în municipiul nostru.  Alte 7 străzi au fost date în execuție la sfârșitul anului trecut, urmând ca 
lucrările să înceapă în luna aprilie a acestui an: Kiss Zoltan, Lăcrămioarei, Pădurii, Căliman, Mioriței, Castelului și Trandafirilor. 
 • Realizare şi reabilitare trotuare aferente la 22 de străzi. 
 • Extindere rețele de apă şi canalizare.  S-au realizat lucrări de apă și canalizare pe 66 de străzi din municipiu, 38 dintre ele fiind realizate prin POS Mediu.  Am 
înlocuit deasemenea conducta transport apă potabilă preizolată pe vechiul amplasament (str. Iernuțeni, pod Mureș).
• Extinderea rețelei de iluminat public, pentru încă 6 străzi din municipiul Reghin.
• Sistem de supraveghere video. Pentru creșterea gradului de siguranță a cetățeanului în zonele care au necesitat acest lucru, s-a achiziționat un sistem de suprave-
ghere video, numărul străzilor pe care avem implementat un astfel de sistem crescând de la 16 la 25.  
• Siguranță în trafic. Fluidizarea traficului rutier şi pietonal. Anual investim în montarea de noi indicatoare rutiere și înlocuirea celor vechi. Permanent căutăm me-
tode de fluidizarea a traficului rutier și pietonal prin implementarea de noi soluții (ex. noi treceri de pietoni, iar anul acesta realizarea sensului giratoriu la intersecția 
bulevardului Unirii cu strada Sării, și a sensului giratoriu la intersecția străzilor Iernuțeni și Gurghiului).
 • Fonduri pentru Spitalul Municipal (peste 750.000 lei anual) şi cele două Policlinici. Din bugetul propriu s-au alocat anual sume pentru a îmbunătăți calitatea 
serviciilor medicale. Banii au fost investiți în aparatură nouă, modernizarea secțiilor din cadrul spitalului, precum și reabilitarea și dotarea clădirilor celor două Po-
liclinici. 
 • Zone de agrement. Investițiile în zone de agrement și petrecere a timpului liber în natură au reprezentat o prioritate. Piațeta din cartierul Libertății și reabilitarea 
Parcului Tineretului au fost două dintre marile proiecte în acest sens, urmând ca anul acesta să reabilităm Parcul Central. Am modernizat de asemenea ștrandul mu-
nicipal iar în fiecare iarnă instalăm un patinoar artificial pentru cei mici și nu numai. 
• Locuri de joacă pentru copii. Am amenajat noi locuri de joacă pentru copii în cartiere și la toate instituțiile de învățământ,   le-am reparat și întreținut pe cele 
existente.
 • Mobilier urban și zone verzi. Am achiziționat o seră nouă, precum și  mașini și utilaje specifice derulării activității secției zone verzi. A fost achiziționat mobilier 
urban pentru zonele de promenadă și agrement din oraș. Anual am pus gratuit la dispoziția cetățenilor prin asociațiile de proprietari, plante ornamentale și arbuști 
pentru înfrumusețarea zonelor verzi.
 • Îmbunătățirea condițiilor de transport în comun. Am achiziționat 3 noi autobuze, iar pentru un confort crescut al călătorilor și pentru a facilita accesul la trans-
portul public urban și interurban am realizat 8 noi stații de autobuz (Vânătorilor, Gării -2, Iernuțeni, Apalinei, Ierbuș, Beng, Verii) iar pe cele existente (11 stații) le-am 
reabilitat.                       
• Investiții în serviciul de întreținere și reparații drumuri și deszăpezire. Alături de investiții, economiile făcute la bugetul local sunt o componentă la fel de im-
portantă pentru performanța administrativă. Anual se realizează lucrări de reparații și întreținere a drumurilor în regim propriu. În acest sens au fost achiziționate 
utilaje specifice atât pentru această activitate cât și pentru cea de deszăpezire. Împreună cu Secția drumuri am luat decizia de a nu externaliza serviciul de deszăpezire 
reușind să facem astfel o economie importantă la buget.
• Colectarea deșeurilor. Contrar situației existente la nivel de județ (nedarea în funcțiune a sistemului integrat de colectare a deșeurilor), care a paralizat aproape 
toate administrațiile locale mureșene, noi am reușit să găsim soluții în acest sens, realizându-se în același timp și investiții prin achiziționarea de 10 utilaje specifice, 
containere și pubele noi. Ce este specific Municipiului Reghin este faptul că am reușit să menținem un preț accesibil, printre cele mai mici practicate de administrațiile  
municipiilor și orașelor din județ.
• Reabilitare pod intrare Parcul Tineretului. 
• Am readus serviciul de parcări în administrarea primăriei, suplimentând 
substanțial bugetul local.
 • Dat fiind faptul că lipsa inventarierii domeniului public a făcut imposibilă în multe 
cazuri aplicarea pentru proiecte cu finanțare externă, din 2012 alocăm anual sume 
de la bugetul local pentru lucrările cadastrale în vederea actualizării inventarului 
domeniului public al Municipiului Reghin. Au fost alocate sume și inițiată achiziția 
prin licitație în vederea elaborării Planului Urbanistic General (PUG), acțiuni nece-
sare pentru accesarea de fonduri europene și guvernamentale.

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ

MUNICIPIUL REGHIN
PRIMAR

SCRISOAREA PRIMARULUI 
conform  HG 1723/2004
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Investiții din fonduri europene şi guvernamentale

• Pe lângă lucrările făcute din bugetul propriu am reușit în această perioadă să avem proiecte finanțate din bani europeni și guvernamentali. Trei mari proiec-
te ce se vor realiza începând cu acest an din fonduri de la MDRAP (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice) prin CNI (Compania Națională de 
Investiții) sunt Hala agroalimentară, o piață  la standarde europene, proiect ce a primit avizul ministerului, proiect în valoare de 10.465.563,15 lei, Reabilitarea Cine-
matografului Patria, un proiect în valoare de 7.992.027, 23 lei și nu în ultimul rând Construirea unui bloc de locuințe sociale cu 36 de apartamente (1.000.000 lei).
 • Modernizarea străzilor Gării, Dedradului și Gurghiului (6.923.615,59 lei). Am implementat acest proiect din fonduri europene prin POR.
 • Centrul de informare turistică (465.932,92 lei) este un alt proiect implementat în 2015 prin POR.
 • Creșă nouă în Reghin (1.484.403,86 lei). Un proiect finanțat din fonduri norvegiene care este acum în implementare îl reprezintă înființarea unui Centru de 
educație și îngrijire a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani.
 • Corp nou de clădire la Liceul Tehnologic “Ioan Bojor” (540.270,48 lei) investiție realizată din fonduri guvernamentale. 
• Modernizarea bazei sportive Avântul (211.792 lei) prin reabilitarea și izolarea termică a clădirii și achiziționarea de scaune noi pentru tribune, finanțare obținută 
din fonduri guvernamentale.
 • Reabilitarea Casei Municipale de Cultură dr. „Eugen Nicoară” (544.926,32 lei). În urma acestui proiect centrul de cultură a fost complet reabilitat prin MDRAP.
• Asfaltarea din fonduri guvernamentale a străzilor Pietroasei și Pășunii (533.896,07 lei). 
• Asfaltarea din fonduri guvernamentale a străzii Orizontului, investiție în valoare de 494.768,18 lei. 
• Reabilitarea podului peste râul Mureș, de pe str. Iernuțeni, este un alt proiect finanțat din fonduri guvernamentale în valoare de 560.000 lei.

Investim în învățământ, cultură, culte, sport, domeniul social

• Investim în școlile reghinene (peste 800.000 lei anual). Sume de la bugetul local se îndreaptă spre lucrări solicitate de conducerea unităților de învățământ: de la 
reparații și igienizări la reabilitări, extinderi și sisteme de supraveghere pentru siguranța școlarilor. De asemenea oferim asistență conducerii unităților școlare în ve-
derea elaborării de proiecte precum și în realizarea de parteneriate și schimburi de experiență cu alte școli din țară și străinătate. 
• Cabinete medicale școlare. S-au modernizat, reabilitat și dotat cabinetele medicale aparținând unităților școlare. 
• Sală de sport reabilitată, str. Spitalului.
 • Reabilitare la Biblioteca Municipală “Petru Maior”, constând în lucrări de reparații și modernizare.
 • Reabilitări la Casa de Cultură a Tineretului ”George Enescu”. Pe lângă finanțarea obținută pentru Casa Municipală de Cultură ”Eugen Nicoară”, am alocat sume 
de la bugetul local pentru Casa Tineretului în vederea dotării acesteia cu un sistem nou de sonorizare, și modernizării grupurilor sanitare și a sălii de spectacole.
 • Lucrări la Muzeul Etnografic, lucrări ce privesc atât siguranța patrimoniului prin dotarea unității cu un sistem de alarmă cât și lucrări curente de reparații.
 • Anual de la bugetul local sunt alocate sume pentru toate evenimentele organizate de instituțiile de cultură aflate în subordine.
 • Am acordat finanțare asociațiilor culturale reghinene, încercând astfel să promovăm atât valorile românești cât și să subliniem și să promovăm multiculturalismul 
și diversitatea etnică ce caracterizează comunitatea reghineană. Astfel, pe lângă evenimentele dedicate Zilelor Reghinene, marcarea zilelor declarate oficial zile de săr-
bătoare națională, au primit finanțare evenimentele dedicate comunității maghiare și săsești din orașul nostru: Zilele culturii Maghiare – eveniment anual, Concertul 
anual de Crăciun al Asociației Culturale Titanzene Reghin, Maifest – eveniment anual).
 • Oferim anual burse elevilor cu rezultate excepționale precum și sprijin financiar pentru deplasările lor la concursuri în țară și străinătate. 
• Am sprijinit ONG- urile, asociațiile și fundațiile care au solicitat finanțări nerambursabile de la bugetul local, conform Regulamentului aprobat prin HCL 
31/2014. 
• Anual venim în sprijinul asociațiilor furnizoare de servicii sociale conform Legii 34/1998.

Investim în viitor

• Un lucru cert pe care pot să îl afirm în urma experienței de primar de până acum este că unele din proiectele cu care vii, pe care ți le dorești pentru oraș se  schimbă 
pe parcurs, se adaptează unei realități în continuă schimbare sau chiar sunt înlocuite de alte proiecte care răspund punctual necesităților cetățenilor.
• Astfel, proiectele viitoare ale acestei administrații nu sunt altceva decât o reflecție a dorințelor cetățenilor, a miilor de cetățeni care au venit să vorbească cu mine, pe 
care i-am întâlnit în teren, pe stradă, la evenimentele organizate de noi. 
Iată câteva din proiectele conturate deja în urma discuțiilor cu cetățenii:
• Un municipiu cu toate străzile asfaltate. Principalul nostru proiect și de altfel o necesitate pentru un municipiu cu o dezvoltare economică ca cea a Reghinului, 
este asfaltarea tuturor străzilor. Îmi doresc ca în perioada următoare să reușim să terminăm de asfaltat cele 44 de străzi rămase. Iar ritmul pe care l-am impus până 
acum, cred că va face acest obiectiv realizabil. Compartimentul achiziții publice - management de proiecte, a pregătit deja documentații tehnice în vederea accesării 
de fonduri nerambursabile pentru strada Muncitorilor, strada Câmpului și un alt proiect ce include un lot de alte 10 străzi. 
 • Reabilitarea tuturor clădirilor aparținând instituțiilor de învățământ. Un proiect ambițios, dar realizabil cu ajutorul finanțărilor europene.  
• Creșterea gradului de siguranță al cetățeanului prin implementarea unui sistem integrat de monitorizare a rețelei stradale, a spațiilor de joacă, a locurilor 
intens circulate precum și a zonelor care prezintă un potențial pericol în acest sens. Creșterea gradului de siguranță și prin dezvoltarea și susținerea unui program de 
voluntariat în cadrul Poliției Locale pentru o mai intensă patrulare a cartierelor orașului.
• Înlocuirea rețelelor vechi de apă din oraș. 
• Reabilitarea termică a blocurilor din cartierele reghinene prin finanțare europeană.
• Realizarea unui Parc fotovoltaic din fonduri europene. Un astfel de parc va asigura energia electrică pentru iluminatul public stradal precum și cel aferent 
instituțiilor publice. 
• Complex de agrement care va include actualul Parc al Tineretului, ștrandul municipal, canalul Morii și baza sportivă Avântul. Viziunea noastră este să dezvoltăm 
un centru în care să promovăm prin activitățile sportive și facilitățile puse la dispoziție un stil de viață sănătos pentru reghinenii de toate vârstele.
• Construirea unui spital nou. Dată fiind situația legală actuală a spitalului municipal (clădire în retrocedare) este necesară construirea unui spital nou la standarde 
europene.

Vreau să mulțumesc consilierilor locali, 
colegilor din aparatul de specialitate, tu-
turor celor care au pus umărul pentru 
ca toate aceste proiecte să fie duse la bun 
sfârşit. Este de la sine înțeles faptul că lu-
crările realizate din bugetul propriu au fost 
posibile datorită cetățenilor şi agenților 
economici care îşi desfăşoară activitatea 
în municipiul nostru, şi care, au înțeles să-
şi achite obligațiile față de bugetul local. 
Mulțumesc fiecăruia în parte.
Îmi doresc ca în perioada următoare pro-
iectele municipiului Reghin să îşi mențină 
cel puțin nivelul realizărilor din ultimii 4 
ani.
Cu respect şi considerație,
A dumneavoastră,
Maria PRECUP, Primarul Municipiului 
Reghin
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Automobile Bavaria Group a deschis 
o nouă reprezentanţă BMW în Tîrgu 
Mureș în 31 martie, la orele 10.30, ală-
turi de top management-ul Automobi-
le Bavaria Group și ambasadorii mărcii 
BMW în România, Ilie Năstase și Ghe-
orghe Hagi, care au venit să confirme 
că reprezentanţa BMW este în măsură 
să ofere de acum și clienţilor din zonă o 
gamă completă de produse și servicii, la 
cele mai înalte standarde. Noua repre-
zentanţă este situată în localitatea Co-
runca, Calea Sighișoarei, nr. 410 și dis-
pune de un showroom generos de 400 
mp, pentru automobile rulate BMW 
și Mini- Bavaria Used Cars, produse, 
servicii și oferte promoţionale perso-
nalizate, disponibile în premieră pen-
tru clienţii BMW din judeţ. Totodată 
pasionaţii acestei mărci au acum la dis-
poziţie și un atelier specializat BMW 
Service pentru mecanică-electrică și 
tinichigerie-vopsitorie, cu o suprafaţă 
totală construită de 900 mp. Începând 
cu 2015, Automobile Bavaria Group a 
devenit primul dealer autorizat BMW 
în România, fapt ce marchează o nouă 
direcţie de dezvoltare pentru afacerile 
companiei. Un service autorizat, com-
plet echipat pentru mașini electrice a 
fost inaugurat la sediul din Băneasa.

Automobile Bavaria de-
ţine 12 dealeri BMW, trei 
centre MINI de service 
şi singurul service Rolls-
Royce din Sud Estul Euro-
pei  

Automobile Bavaria Group, este cea 
mai mare reţea de dealeri BMW din 
Europa Centrală și de Est, care deţine 
12 dealeri BMW, trei centre MINI de 
service și singurul service Rolls-Royce 
din Sud-Estul Europei.  Asigură locuri 
de muncă pentru 450 de angajaţi și are 
o cifră anuală de afaceri de 94 milioa-
ne euro. Automobile Bavaria Group a 
deschis o nouă locaţie BMW în capi-
tala judeţului și își continuă extinderea 
operaţiunilor pentru a oferi servicii 
premium clienţilor BMW din toate re-
giunile ţării. “Intenţia noastră pentru 
noua locaţie din Mureș este ca aceasta 
să ofere aceeași gamă de produse și ser-
vicii și același nivel de calitate precum 
celelalte trei reprezentanţe BMW – Au-
tomobile Bavaria Group din Transilva-

nia, atât pentru activităţile de vânzare 
cât și cele de post-vânzare. Odată cu 
deschiderea noii locaţii, Automobi-
le Bavaria Mureș, fiecare client BMW 
din zonă va găsi la noi soluţii adaptate 
nevoilor sale, oferte promoţionale per-
manente și o echipă de profesioniști”, a 
declarat Olavy-Theodor Pecou, Group 
After-Sales Director, Automobile Ba-
varia Group. Deschiderea oficială a 
fost marcată printr-un eveniment de 
tip “Porţi Deschise” în perioada 31 
martie – 2 aprilie și a inclus o prezenta-

re completă a serviciilor post-vânzare, 
a showroom-ului de vânzări automo-
bile rulate, a ofertelor promoţionale 
ale momentului, oferite clienţilor și 
sesiuni de test drive cu toate modelele 
BMW disponibile. Prezent la deschi-
derea showroom-ului, fostul jucător de 
tenis, Ilie Năstase s-a declarat un mare 
fan al mărcii BMW, care a menţionat 
că a condus toate modele înafara celor 
de tonaj greu” Am mai multe mașini de 
fapt, asta merge din urmă cu mai mulţi 
ani, când eram și eu mai tânăr și mi-
am luat primul BMW. Uite că am ajuns 
împreună la BMW cu Gică. Nu am 
mai venit la Tîrgu Mureș de 60 de ani, 
aveam 10 ani când am venit aici, dar 
e frumos orașul. Reprezentanţa e fru-
moasă, mică, dar sigur că dacă lucruri-
le merg bine se va extinde.”. Gheorghe 
Hagi, prezent și el la eveniment în ca-
litate de ,,ambasador” al mărcii BMW 
în România, a declarat presei „Este un 
brand important, o marcă importantă 
în lume, mașina nu are rost să o desco-
păr acum, să vă spun, are confort, are 
calitate, toate gamele de la X1 până la 

X7 pe care eu îl conduc și mă simt foar-
te bine, important este în mașină să te 
simţi bine, confortabil și în siguranţă și 
cred că BMW are siguranţă!”.
Noul service BMW din Mureș oferă 
o gamă largă de servicii: verificare și 
întreţinere auto, reparaţii mecanice și 
electrice, reparaţii de avarii minore și 
îngrijire, tinichigerie și vopsitorie, vân-
zări de piese de origine BMW, service 
mobil BMW, vehicule de înlocuire și 
hotel de anvelope. Service-ul BMW  
este echipat cu trei posturi pentru me-

canică, un post de diagnoză compu-
terizată, un post geometrie roţi com-
puterizată, un post de tinichigerie, o 
cabină pentru vopsitorie, spălătorie și 
ITP. Echipa BMW Service Mureș este 
formată din specialiști experimentaţi 
și include consilieri specializaţi pentru 
fiecare tip de activitate: mecanică, elec-
trică, tinichigerie, vopsitorie, piese și 
accesorii. Prin intermediul showroom-
ului de vânzări de automobile rulate 
BMW - BavariaUsedCars.com clienţii 
BMW și MINI vor beneficia de cele 
mai bune oferte selectate din cadrul 

reţelei Automobile Bavaria Group, au-
tomobile cu garanţie de până la 24 luni 
inclusă, pentru mărcile menţionate.

În 2016, Automobile Ba-
varia Group estimează  o 
creştere de minimum 10% 
a vânzărilor şi serviciilor

“Inaugurarea unei noi locaţii BMW în 
Tîrgu-Mureș, la scurt timp după lansa-
rea primului service BMW din Bacău, 
ilustrează perfect intenţiile de extin-
dere a reţelei de dealeri BMW – Auto-
mobile Bavaria Group, anunţate la în-
ceputul acestui an. Suntem convinși că 
inaugurarea acestei noi locaţii însoţite 
de lărgirea portofoliului de produse și 
servicii oferite pe plan local, vor veni 
în întâmpinarea așteptărilor clienţilor 
BMW din Mureș și Moldova” a de-
clarat Milos Vujanovic, vicepreședinte 
Automobile Bavaria Group. Un Centru 
pentru Relaţii Clienţi Integrat a fost 
format la începutul acestui an, pentru 
a măsura cât mai bine nivelul de satis-
facţie al clienţilor noștri, a identifica 
și anticipa nevoile lor, dar și pentru a 
le oferi o gamă completă de servicii. 
Prin intermediul acestui centru, clien-
ţii Automobile Bavaria Group primesc, 
consultanţă specializată pentru situaţii 
complexe, daune auto sau alte subiecte 
de interes. Automobile Bavaria Group 
a obţinut unul dintre cei mai buni in-
dici de satisfacţie a clienţilor BMW din 
această parte a Europei. Acest rezultat 
confirmă impactul pozitiv al tuturor 
schimbărilor implementate în cadrul 
reţelei de dealeri, orientate către creș-
terea gradului de satisfacţie a clienţilor. 
În 2016, Automobile Bavaria Group 
estimează  o creștere de minimum 10% 
a vânzărilor și serviciilor, precum și o 
creștere substanţială a vânzărilor de 
automobile rulate și a cifrei de afaceri 
consolidată.

SERVICII
i
Magazin de scutece din Reghin, stra-
da Gării n.8, vinde o gamă variată de 
pampers și scutece  pentru copii și 
adulţi la preţuri avantajoase. Telefon: 
0745190956

Firmă serioasă, efectuăm transport 
persoane și mașini pe platformă ruta 
România-Germania și retur. Fir-
ma oferă o masă gratis pe traseu și la 
10 transporturi, un transport gratu-
it. Relaţii la telefon 0751-923-869 și 
004915171051917

Croitoreasă din 1981 în Reghin, reali-
zez la comandă îmbrăcăminte pentru 
femei și copii. La cerere modific și ajus-
tez îmbrăcăminte veche și nouă. Tele-
fon 0746.028.019;  

Vând bancnote, cărţi, calendare, cărţi 
poștale, reţete medicale vechi, in-
signe și lozuri de colecţie. Telefon 
0749.804.273;

Frizeria MARADIN din Reghin, carti-
erul Iernuţeni, bloc 20, oferă din luna 
martie și servicii de manichiură la pre-
ţuri fără concurenţă. Pentru progra-
mări, puteţi suna la nr. de telefon 0753-
085-992 sau pe contul de Facebook 
Frizeria Maradin

Caut urgent de lucru, repar teracote, 
șeminee și recondiţionez și renovez be-
ciuri. Telefon 0751956183;

Familie cu trei membrii, căutăm chirie, 
preferabil casă, o cameră, bucătărie și 
baie, în Reghin. Telefon 0746797553 
sau 0757366864;

Vând casă în Toaca, la 18 km de Re-
ghin cu toate facilităţile. Telefon 
0742.274.814
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Medicii de familie mureşeni au reintrat în contract cu 
Casa de Asigurări de Sănătate
După ce la începutul acestei luni, me-
dicii de familie au protestat, acuzând 
Casa de Asigurări de Sănătate de dis-
funcţionalităţi, aceștia au revenit la 
sentimente mai bune. Astfel, toţi cei 
301 medici de familie mureșeni au 
semnat actele adiționale prin care își 
prelungesc contractul cu Casa Naţio-
nală de Asigurări de Sănătate, până la 

sfârșitul lunii iunie. Doar doi medici 
mai erau așteptaţi la Casa Județeană AS 
Mureș să semneze, a declarat purtăto-
rul de cuvânt al instituției, Alina Aldea. 
„Din cele 301 contracte care așteaptă să 
fie semnate, 299 au fost deja semnate, 
mai sunt doar doi furnizori de asistență 
medicală primară pe care îi așteptăm să 
semneze contractele. Deocamdată nu 

ne-au fost semnalate disfuncţionalităţi, 
noi suntem la dispoziția atât a furnizo-
rilor cât și a pacienților, să ne aducă la 
cunoștință dacă sunt momente în care 
sistemul nu funcționează și putem să 
îi asigurăm de tot sprijinul nostru”, a 
ţinut să precizeze Alina Aldea. Amin-
tim că la începutul lunii aprilie, medi-
cii de familie au organizat un protest, 

nemulțumiți de întârzierea în relație 
cu Casa, astfel, timp de două zile, nu 
au eliberat rețete și bilete de trimitere, 
iar unii au perceput tarife suplimentare 
pentru consultaţii.(V.R.)

Comuna Sângeorgiu de Mureş dă în judecată CNADNR 
pentru că nu repară DN 15

Un bărbat, pe numele căruia autorită-
ţile ungare au emis mandat european 
de arestare pentru infracţiuni de fals 
și uz de fals, a fost depistat de poliţiștii 
din Mureș, cu sprijinul Biroului SIRE-
NE din cadrul Centrului de Cooperare 
Poliţienească Internaţională al Poliţiei 
Române. La data de 1 aprilie, poliţiști 
de la Compartimentul Urmăriri, din 
cadrul IPJ Mureș, au depistat pe Bu-
levardul 1 Decembrie 1918, din mu-
nicipiul Tîrgu Mureș, un bărbat, de 47 
ani, care era urmărit internaţional. Pe 

numele acestuia, autorităţile ungare, au 
emis un mandat european de arestare, 
pentru comiterea unor infracţiuni de 
fals și uz de fals pe teritoriul Ungariei.
Bărbatul a fost reţinut, pentru 24 de 
ore, urmând a fi prezentat Curţii de 
Apel Tîrgu Mureș, pentru demararea 
procedurilor în vederea predării către 
autorităţile ungare. 
(R.M.)

Aproximativ 700 de șoferi au organizat 
luni după-amiază, un marș de protest 
față de starea drumului naţional ce 
străbate comuna Sângeorgiu de Mureș, 
la ieșire din Tîrgu-Mureș spre Reghin. 
La acțiune s-au alăturat, spontan și pi-
etonii, dar și cetăţeni ai localităţii, care  
au afișat pancarde în care acuză Com-
pania Naţională de Drumuri de indo-
lenţă. Sângeorzenii sunt nemulțumiți 
de prezența parapetului din beton, 
lung de 2,5 km din mijlocul șoselei și 
de distrugerea capacelor gurilor de ca-
nal, care au provocat până acum aproa-
pe 90 de evenimente rutiere. Oamenii 
mai acuză și slaba iluminare a treceri-
lor de pietoni, care a dus, anul trecut, 
la câteva accidente grave și la pierderea 
unei vieţi omenești. Primarul comunei 
Sângeorgiu de Mureș, Sofalvi Szabolcs 
a reamintit că până acum s-au strâns 
peste 4.000 de semnături, pe o petiţie, 
pentru ca parapetul să fie înlăturat. Ad-

ministraţia locală pregătește un dosar 
spre a acţiona în judecată Compania 
Națională de Autostrăzi și Drumuri 
Naționale din România. „Acest para-
pet, în sine, este un lucru bun, dar nu 

într-o localitate atât de dens populată, 
unde fluxul de pietoni de pe o parte pe 
cealaltă a drumului național este unul 
foarte intens. Autoturismele fac slalom 
pe un drum național din cauza gurilor 

de canalizare distruse și există peri-
col de moarte în fiecare zi. Am trimis 
petiții la Compania Națională de Au-
tostrăzi și Drumuri Naționale, la Pre-
fectură, la Consiliul Județean, Poliția 
națională și cea judeţeană, dar nu s-au 
luat măsuri. Vom acţiona în instanţă 
Compania Națională de Autostrăzi și 
Drumuri Naționale pentru faptul că, 
după ce a fost sesizată despre proble-
me, după ce capacele de canalizare au 
crăpat, nu au luat măsuri”, s-a plâns So-
falvi Szabolcs. El a remarcat că, inițial 
nu s-au preconizat mai mult de 200 de 
șoferi protestatari, însă numărul lor a 
ajuns la peste 700. Traficul în zonă a 
fost îngreunat de marșul de protest, iar 
la un moment dat circulaţia s-a oprit, 
iar coada se întindea de la Dumbră-
vioara până în Tîrgu-Mureș, la sensul 
giratoriu de urcare spre Spitalul Clinic 
Judeţean. (V.R.)

Oameni de afaceri germani 
au vizitat Tîrgu-Mureşul
Întâlnirea a avut loc miercuri, 13 apri-
lie la sediul Camerei de Comerţ Tîrgu-
Mureș, fiind prezenţi reprezentanţii a 
nouă firme din landurile germane Ber-
lin, Brandenburg, Saxonia-Anhalt și 
Thuringia. Aceștia sunt din domeniile 
industria lemnului și silvicultură, for-
mare profesională și plasarea forţei de 
muncă, inginerie și proiectare, indus-
tria de software, producția de vopsele și 
distribuţia de materiale de construcţii. 
Întâlnirile de afaceri au fost preceda-
te de un eveniment de deschidere, cu 
participarea reprezentanţilor Prefectu-
rii, CJ Mureș, Primăriei Tîrgu-Mureș, 
ADR Centru și a CCI Mureș. Direc-
torul executiv al Camerei de Comerț 
și Industrie Mureș, Stela Băţagă, a de-
clarat că o astfel de întâlnire este  or-
ganizată în premieră la Tîrgu-Mureș. 
„Este o misiune economică organizată 

în colaborare cu Agenția de Dezvolta-
re Regională Centru. A fost prezentă 
o delegație compusă din 9 firme din 
Germania, care au avut programate 
întâlniri individuale cu firmele din 
Mureș. S-au înscris peste 50 de firme 
din județul Mureș, și va fi o medie de 
10 întâlniri pe firmă, pentru că unele 
dintre ele, fiind domenii de activitate 
înrudite se vor întâlni cu mai multe 
firme germane, conform unui program 
care se va desfășura pe parcursul după-
amiezei zilei de 13 aprilie”, a explicat 
Stela Băţagă. După Tîrgu-Mureș, oa-
menii de afaceri germani au planificat 
o întâlnire similară la Brașov. Delegația 
din Germania vizitează România până 
în 15 aprilie, perioadă în care vor avea 
loc peste 100 de întâlniri cu companii 
din județele Cluj, Alba, Brașov, Covas-
na, Mureș și Sibiu.(V.R.)

Urmărit internaţional de autorităţile 
ungare, prins de poliţişti mureşeni 
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I s-a acordat titlul de „Cetăţean de 
Onoare” al Reghinului pentru merite 
deosebite în anul 2001, este „Cetăţean 
de Onoare” al comunelor Chiheru de 
Jos și Ibănești și a primit distincţia 
„Fibula de la Suseni” din partea Pre-
fecturii Mureș, conferite „în semn de 
înaltă recunoaștere pentru întreaga 
activitate profesională, culturală, soci-
ală și sportivă, pentru aportul deosebit 
la consolidarea identităţii comunităţii 
mureșene”.
Vasile Gliga este, fără doar și poate, un 
om special, cu o ambiţie ieșită din co-
mun, care are o poveste de viaţă care 
bate multe scenarii de film. Ar pu-
tea fi similară cu a multora dintre noi 
până la un punct, dar la el un lucru e 
sigur: succesul în relaţiile cu oamenii 
și performanţele profesionale sunt un 
exemplu al limitelor posibilului, dacă 
nu renunţi la tine însuţi și nu uiţi ni-
ciodată de unde ai plecat. Chiar dacă 
de origine este din Ibănești Pădure și 
a crescut în vârf de munte, în Lăpușna, 
niciodată nu a luat acest fapt ca un dez-
avantaj sau ca pe o scuză că nu a pornit 
în viaţă de pe picior de egalitate cu alţii, 
care s-au născut la oraș. Din contră, în-
totdeauna și-a asumat greșelile sau de-
ciziile pe care le-a luat în viaţă, indife-
rent de consecinţe. Toate ţintele pe care 
le-a atins și performanţele profesionale 
la care a ajuns acest om în 57 de ani, 

par a fi făcute cu niște puteri inimagi-
nabile, săvârșite cu o doză de „nebunie 
și foarte mult curaj”, credinţă și cu o 
voinţă ieșită din comun: „dacă în viaţă 
nu încerci ceea ce pare imposibil, nu ai 
șanse să obţii ceea ce este remarcabil” 
spunea cândva Vasile Gliga. 

De la o vioară construită 
în debara, reprezentant al 
României la cel mai im-
portant târg mondial al 
industriei de specialitate 
din SUA 

S-a născut în 3 aprilie 1959 în Ibănești 
Pădure, în casa pădurarului Gliga 
Vasile și a Elenei, muncitoare în păs-
trăvăria de la Lăpușna, fiind cel de-al 
doilea copil al familiei.
Vasile Gliga își amintește cu drag de 
copilăria sa, petrecută la o altitudine 
de peste 800 m, într-o zonă muntoa-
să deosebită din Munţii Gurghiului și 
în apropierea Castelului de Vânătoare 

de la Lăpușna. De la tatăl său a învăţat 
dragostea faţă de natură, care apoi l-a 
ajutat să găsească el însuși – la înce-
putul afacerii – paltinul creţ folosit în 
realizarea celor mai deosebite viori. Se 
spune că însuși Stradivari și-ar fi pro-
curat lemnul pentru instrumentele lui 
din această zonă, existând spre Lăpuș-
na chiar Valea Italianului.
Primele opt clase le-a absolvit în Ibă-
nești și apoi Liceul l-a continuat la 
Tîrgu-Mureș. Pentru că a îndrăznit să 
se căsătorească cu Elena Crișan din 
Reghin, a fost exmatriculat din cadrul 
Liceului Forestier. Împreună cu soţia 
sa, s-au angajat ca muncitori în briga-
da de gâturi de viori a Combinatului 
de prelucrare a lemnului, au terminat 
Liceul la seral, apoi în 1985, Vasile a 
absolvit Universitatea Tehnică din Bra-
șov – Facultatea de Industrializarea 
Lemnului – Mobilă de artă, devenind 
inginer. A revenit la Reghin, unde, la 
început, a încropit în propriul aparta-
ment, un mic atelier de lutierie. Aici 
,Vasile și soţia sa Elena, au construit, 
cu multă trudă și migală, prima vioa-
ră în debaraua apartamentului, înain-
te de 1989, pe care au trimis-o la un 
concurs de profil în Cremona, Italia. 
După Revoluţia din decembrie 1989, 
Vasile încă lucra împreună cu soţia la 
Combinatul de Prelucrare a Lemnului, 
însă anul 1991 a fost anul decisiv, care 

a schimbat radical destinul familiei 
Gliga. Deși Vasile ajunsese director co-
mercial, a simţit că a sosit momentul să 
„schimbe” macazul, pentru a se arun-
ca în vâltoarea unei afaceri de familie, 
tot cu viori. Astfel, în 1991, au înfiin-
ţat Gama-Prodex SRL, o firmă de in-
strumente muzicale cu coarde și arcuș. 
Şi-au propus să producă două viori pe 
lună, pe care au început să le vândă în 
străinătate. Ulterior, ambiţiosul reghi-
nean a mai pus bazele a două firme. A 
înfiinţat Gliga Vasile Instrumente Mu-
zicale SRL, în 1994 și Gems Impex SA, 
în 1997, aceste firme fiind specializate 
doar pe producția de instrumente mu-
zicale, fiecare având specific propriu, 
începând de la producția de serie – in-
strumente de școală și student, la cea 
profesionistă – instrumente maestru. 
Cu timpul, la ieșirea din municipiul 
Reghin, familia Gliga a construit un 
complex de clădiri impozante, care 
sunt denumite Gliga Company. Azi 
au ajuns să participe cu expoziţie la 
cele trei mari târguri de instrumente 
muzicale din lume din S.U.A. Ger-
mania și Shanghai, unde participă cei 
mai importanţi producători din lume.
„Împreună cu soţia mea am fost uniţi 
toată viaţa, la început am fost colegi 
de bancă, apoi de brigadă la serviciu și 
parteneri de viaţă și în afaceri”, spune 
Vasile Gliga despre relaţia cu soţia sa, 
din care s-au născut trei copii – Cris-
tian, Dumitriţa și Mirona. În câţiva 
ani, afacerea s-a dezvoltat spectaculos, 
iar micul atelier s-a transformat încet, 
dar sigur, în fiecare an exponenţial, în 
una dintre cele mai mari fabrici de in-
strumente muzicale cu coarde și arcuș, 
care produce anual peste 30.000 de in-
strumente, vândute azi în proporţie de 
95% în străinătate, la preţuri ce variază 
între 50 și 5.000 de dolari. Aproape 500 

de salariaţi muncesc la Grupul de fir-
me Gliga – în fabrica de instrumente 
muzicale, cea de exploatarea lemnului, 
parchet, mobilă, în restaurantele și în 
ferma familiei Gliga.
Implicarea socială a familiei Gliga este 
imposibil de egalat de vreo altă familie 
din municipiu, dacă luăm în conside-
rare Gimnaziul cu program integrat de 
dans sportiv și limbă engleză, unic în 
Europa, clubul de dans sportiv și eve-
nimentele cele mai așteptate ale anului, 
„Ziua Recoltei”, ajunsă la ediţia a XII-a, 
și „Balul Însuraţilor”, care la începutul 
acestui an a găzduit cea de-a IX-a edi-
ţie a manifestării la care s-au înscris 
peste 1000 de participanţi în costume 
populare. În calitate de lutier, Vasile 
Gliga este omniprezent în Germania, 
la Frankfurt, la Musikmesse sau la 
Anaheim, din SUA. Până în prezent, 
Gliga Instrumente Muzicale SA Re-
ghin, cel mai mare producător de in-
strumente muzicale cu coarde și arcuș 
din Europa, a reprezentat România de 
șase ori consecutiv la “The NAMM 
Show”, cel mai important târg mondial 
al industriei de specialitate, organizat 
în Anaheim, Los Angeles, SUA. 

Vasile Gliga a făcut din 
Reghin, Centru de Exce-
lenţă al Dansului Sportiv 
din România  

 Vasile Gliga a construit o școală priva-
tă, o sală de dans sportiv, la standarde 
europene și un club intitulat sugestiv 
„Dansul viorilor”. Tinerii între 4 și 20 
de ani care frecventează acest club au 
obţinut în ultimii ani performanţe re-
marcabile pe plan naţional și interna-

12VIP

Cine sunt ,,Cetăţenii de Onoare ai Reghinului”? (Serial VI)

Continuare pe pagina 13

Vasile Ghiorghe Gliga – lutier, om de afaceri, politician ro-
mân, deputat în Parlamentul României în mandatele 2008-
2012 şi 2012-2016 din partea PSD Mureş, preşedinte al Asoci-
aţiei Artiştilor Lutieri din România, preşedinte al Federaţiei 
Române de Dans Sportiv cu trei mandate la activ şi membru în 
Prezidiul mondial al dansului sportiv (n. în 3 aprilie 1959 sat 
Ibăneşti com. Ibăneşti, jud. Mureş) 
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ţional. În 2015, la Campionatul Mon-
dial de Adult Show-Latin din China, 
pentru prima dată în istoria dansului 
sportiv mondial, titlul de campion 
mondial a fost câștigat de România 
prin perechea Roman Ciflicli și Miro-
na Gliga (mezina familiei Gliga), ambii 
sportivi legitimaţi la Clubul de Dans 
Sportiv “Dansul Viorilor” din Reghin, 
unde activează și ca antrenori. Tot în 
plan sportiv, în urmă cu un an, Clubul 
Sportiv “Dansul Viorilor” a sărbătorit 
cea de-a X-a ediţie a Concursului Na-
ţional de Dans Sportiv “Cupa Mirona”, 
unde organizatorii au rezervat ediţia 
jubiliară a competiţiei în special înce-
pătorilor în lumea dansului din Româ-
nia. Subliniem faptul că Vasile Gliga 
este președintele Federaţiei Române 
de Dans Sportiv la al treilea mandat 
și că, sub conducerea sa, România a 
ajuns în topul mondial de dans spor-
tiv, ca număr de perechi prezente în 
finalele campionatelor mondiale și ca 
număr de arbitri prezenţi în concur-
suri internaţionale. În urmă cu zece 
ani, când Vasile Gliga a preluat frâiele 
dansului sportiv, România se afla în 
ultima treime a clasamentului mondi-
al. Mai trebuie precizat faptul că de 14 
ani, Reghinul este Centru de Excelenţă 

al Dansului Sportiv din România, unde 
se pregătesc campionii naţionali pen-
tru Campionatele Mondiale, cu cei mai 
buni antrenori din lume. Din 2013, Va-
sile Gliga este membru al Prezidiului 
WDSF, World Dance Sport Federation, 
cel mai înalt for al dansului sportiv, 
unde se iau deciziile care conturează 
direcţia și viitorul acestui sport la nivel 
mondial. 

În primul mandat de de-
putat şi-a donat toate sa-
lariile Bisericilor din cole-
giul Nr.8  

Vasile Gliga a debutat în viaţa politică 
în 1996, când a devenit vicepreședinte 
al Partidului Democrat Filiala Reghin, 
retrăgându-se după doi ani. A revenit 
în 2008, ca simplu membru PSD al 
Organizaţiei Reghin. În perioada 2010 
– 2012 a îndeplinit funcţia de vicepre-
ședinte al PSD Mureș, din 2012 a fost 
ales președinte interimar al PSD Mureș 
și actualmente președinte cu acte în re-
gulă al organizaţiei judeţene. 
La alegerile parlamentare din 2008, 
Vasile Gliga a fost ales deputat în cir-
cumscripţia electorală nr. 28 Mureș, 
colegiul uninominal nr. 8. În primul 

mandat a stârnit admiraţia feţelor bi-
sericești, după ce a luat decizia să își 
doneze toate salariile, însoţite de flu-
turaș, celor peste 50 de parohii și Filii 
din colegiul în care a candidat. Mai 
mult, săptămânal, a organizat vizite la 
Parlamentul României pentru câte 16 
cetăţeni din colegiu, cărora le-a asigu-
rat transportul, masa și ghidul în Par-
lament, din fondurile proprii. Momen-
tan, se află la cel de-al doilea mandat 
de deputat de Reghin, Valea Gurghiu-
lui, Valea Beicii, Breaza, Petelea și Ide-
ciu de Jos, este vicepreședinte al Casei 
Româno-Chineze (organizaţie non-
guvernamentală constituită pentru 
„promovarea și dezvoltarea relaţiilor 
de prietenie între România și China”). 
În actualul mandat,Vasile Gliga a avut 
aproape 40 de propuneri legislative 
printre care amintim: Propunerea le-
gislativă pentru modificarea art.2 lit. b) 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernu-
lui nr.24/2008 privind accesul la pro-
priul dosar și deconspirarea Securităţii; 
Propunerea legislativă pentru modifi-
carea și completarea Legii nr.46/2008 
cu modificările și completările ulteri-
oare privind Codul Silvic; Propunerea 
legislativă pentru modificarea alin. (5) 
al art.65 din Legea nr.263/2010 pri-

vind sistemul unitar de pensii publice 
și nu în ultimul rând Proiectul de Lege 
privind modificarea și completarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.82/2006 pentru recunoașterea meri-
telor personalului armatei participant 
la acţiuni militare și acordarea unor 
drepturi acestuia și urmașilor celui de-
cedat.Unul dintre cele mai importante 
proiecte iniţiate de Vasile Gliga se re-
feră la scăderea vârstei de pensionare 
cu 2 ani, fără penalizare, a mureșenilor 
afectaţi de poluarea combinatului Azo-
mureș. Legea se află acum în dezbatere 
la Camera Deputaţilor și îi vizează pe 
mureșenii de pe o rază de 8 kilometri 
din jurul combinatului.Vasile Gliga a 
fost președinte al Comisiei pentru teh-
nologia informaţiilor și comunicaţiilor 
din Camera Deputaţilor, iar acum este 
vicepreședinte al acestei comisii, mem-
bru în Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă și vice-
lider al Grupului Parlamentar al PSD, 
funcţie care îi permite să participe la 
luarea celor mai importante decizii în 
ceea ce privește adoptarea legilor în 
România.

Politica şi securitatea energetică a României 
Interpelare

Adresată: Domnului Dacian Cioloș
Prim - Ministrul României

Doresc să vă supun atenţiei o temă 
care aduce în discuţie o problematică 
cu impact strategic asupra societăţii 
românești, a cărei relevanță este accen-
tuată în această perioadă printr-o se-
rie de probleme și neajunsuri care fac 
obiectul discuțiilor pe agenda publică, 
și anume: politica și securitatea energe-
tică a României.
Am luat la cunoștință faptul că în 
această perioadă Ministerul Energiei 
lucrează la Strategia Energetică a Ro-
mâniei, valabilă pentru 2016-2030, cu 
perspectiva anului 2050 care urmărește 
să  ofere o viziune de dezvoltare suste-
nabilă a ţării, care include evoluţia Ro-
mâniei către rolul de hub regional de 
producţie, înmagazinare și tranzacţio-
nare a energiei, centrarea pe consuma-

torul de energie ca principal beneficiar 
al diversificării surselor și serviciilor 
de energie, dezvoltarea infrastructurii 
energetice concomitent cu introduce-
rea de tehnologii inteligente și transpa-
rentizarea și profesionalizarea actului 
de guvernanţă energetic.  
Realitățile prezentului sunt, însă, de-
parte de aceste deziderate, iar în anu-
mite situații chiar le contrazic. Con-
form informațiilor din spațiul public, 
se importă masiv energie și se preferă 
utilizarea potențialului hidro la maxi-
mum, în timp ce grupurile energetice 
pe cărbune stau oprite și continuă să 
rămână într-o situație disperată din 
punct de vedere financiar, fără a avea 
măcar semnalele unor soluții pentru 
acest sector. Deși politica noastră ener-
getică ar trebui să fie bazată pe un mix 
energetic complex: hidro, nuclear, căr-
bune, petrol gaze, energie regenerabilă 
care să ne ofere independenţa energeti-
că, în contextul actual securitatea ener-

getică a României devine astfel din ce 
în ce mai fragilă, iar lipsa de viziune în 
sistem atinge cote alarmante. 
Având în vedere cele expuse mai sus, 
precum și importanța strategică și im-
pactul politicii energetice a Români-
ei, vă rog să îmi comunicaţi care sunt 
măsurile pe care intenţionaţi să le luaţi 
pentru corectarea disfuncţionalităţilor 
și pentru asigurarea securității energe-
tice a României în prezent și în viitor. 
Cu toată stima și consideraţia, aștept 
răspuns scris.

Senator PSD,
Alexandru-Petru Frătean

Ansamblul „Hodăceana” s-a întors de 
la Festivalul Concurs „Fii star în ţara 
ta” desfășurat în municipiul Vulcan, 
cu un trofeu. În perioada 8-10 aprilie 
municipiul a fost capitala regională a 
tinerilor talentaţi din Valea Jiului, ju-
deţul Hunedoara și alte judeţe ale ţării, 
printre care și judeţul Mureș. Ediţia din 
acest an s-a desfășurat pe mai multe ca-
tegorii și secţiuni, de la muzică ușoară 

la muzică populară, dar și dans modern 
și jocuri populare. Trofeul cel mare la 
secţiunea „jocuri populare” a ajuns în 

localitatea Hodac, Ansamblul „Hodă-
ceana” fiind apreciat pentru prestaţie, 
dar și pentru costumele tradiţionale. 

Pe lângă trofeu, Ansamblul a primit 
ca premiu, o lună de difuzare zilnică 
a videoclipului cu jocul „ De-a Bota „ 
la o televiziune cu profil folcloric din 
Târgul- Lăpuș. Cu multă încredere în 
viitoarele reușite, Ansamblul „Hodă-
ceana” s-a înscris deja pentru alte noi 
festivaluri și concursuri de unde își 
propun să se întoarcă cu premii.
(D.P)

Jocul „De-a Bota” Premiat la Vulcan
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Consilierii locali au votat în  ședinţa 
ordinară din 21 aprilie, acordarea de 
sprijin financiar din bugetul local al 
Consiliului Local Reghin, pentru câte-
va Biserici din Municipiul Reghin. Pa-
rohia Greco-Catolică  Apalina  a primit 
suma de 20.000 de lei, în vederea fina-
lizării lucrărilor de reparaţii la biserică 
și casa parohială din Strada Mioriţei, 
păstorită de preotul paroh Gheorghe 
Lupea.
Parohia „Buna-Vestire”, „Sf. Mc. Fi-

loftea” din Reghin a primit suma de 
10.000 de lei, consilierii votând suma 
pentru executarea lucrărilor de repa-
raţii și tencuieli pentru lăcașul de cult 
situat în Strada Câmpului, păstorit de 
pr. Vasile Teodor Roșca. 
20.000 de lei s-au alocat Parohiei 
„Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena” 
condusă de preotul DorinAlbin Tode-
ric în vederea executării lucrărilor de 
pardoseli, finisaje și pereţi interiori ai 
lăcașului de cult situat în strada Unirii 

nr. 44 A.
La parohia ortodoxă Iernuţeni, con-
dusă de preotul Claudiu Dorin Chio-
rean, s-au alocat 20.000 de lei pentru  
repararea acoperișului Bisericii „Sfinţii 
Arhangheli Mihail și Gavril” și  “Ador-
mirea Maicii Domnului” și pentru în-
locuirea centralei termice din strada 
Crișului nr. 1. 
Parohia ,,Sfânta Treime”, păstorită de 
preotul Dumitru Gherman, a primit 
votul consilierilor locali pentru aloca-

rea sumei de 20.000 lei, fonduri necesa-
re pentru  construirea Bisericii „Sfinţii 
Martiri Brâncoveni, Ştefan cel Mare și 
Sfânt, a tuturor martirilor transilvă-
neni”, situată pe strada Mihai Viteazu, 
nr. 175.

Robert Matei

Bani pentru Bisericile din Reghin
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Primarul Petruţ Mihail este băștinaș al 
comunei, născut în satul Deleni, are 62 
de ani și este absolvent al Facultăţii de 
Fizică, promoţia 1980. Cea mai mare 
parte a vieţii a muncit în cercetare în 
București, Tîrgu-Mureș și Iași și chiar 
a fost suplinitor la catedra unei univer-
sităţi. O scurtă perioadă a devenit și 
om de afaceri, după care s-a angajat în 
administraţie. A fost viceprimar două 
mandate din 2008 până în 2014, când 
s-au organizat alegeri locale la nivel de 
comună datorită morţii subite a prima-
rului Emanoil Cornea. Petruţ Mihail 
a funcţionat pe ordinul Prefectului cu 
atribuţii de primar până la alegerile lo-
cale parţiale din 25 mai, care le-a câști-
gat detașat cu 68%. În 18 iunie, Mihail 
Petruţ a candidat din partea PSD, a fost 
instalat în funcţia de primar în prezen-
ţa președintelui PSD Mureș, deputat 
Vasile Gliga. Pe final de mandat l-am 
intervievat să aflăm ce a reușit să înfăp-
tuiască pentru comună în jumătatea de 
mandat care a avut-o la dispoziţie.

Reporter: Cititorii noștri trebuie să 
înţeleagă că aţi fost cel mai atipic pri-
mar din judeţul Mureș, cu o jumătate 
de mandat, datorită morţii neaștepta-
te a fostului dvs. coleg Emanoil Cor-
nea, motiv pentru care legea electora-
lă v-a pus la dispoziţie doar doi ani, 
pentru a vă pune în aplicare strategia 
personală de dezvoltare a comunei. 
Cum caracterizaţi acest mandat care 
se apropie de final?
Mihail Petruţ: Timpul a fost foarte 
scurt și în administraţie din păcate to-
tul pleacă de modul cum îţi poţi creea 
bugetul și cât de mare este, dar în cazul 
comunei noastre este unul precar. Pe 
resursele proprii ale comunei aproape 
că nu se poate conta când este vorba 
de o investiţie de amploare în ceea ce 
privește infrastructura unei unităţi ad-
ministrativ teritoriale cum ar fi comu-
na noastră. Cu aceste idei în minte, am 
gândit că bani pentru infrastructură 
nu putem obţine din bugetul local și 
atunci am început să construiesc o se-
rie de proiecte cu speranţa că în timp 
toate acestea puse, la incubat, vor înce-
pe să dea rezultate.
Rep: Detaliaţi-ne câteva dintre proiec-
tele care le-aţi pus la „incubat”?
M.P.: Primul pas în acest sens a fost 

achiziţionarea parţială a trei clădiri pe 
teritoriul celor trei sate aparţinătoare 
comunei. Cea mai bună clădire dintre 
cele achiziţionate se află la Ideciu de Jos 
și m-am gândit să o transform într-un 
nou sediu de Primărie. Am reușit să 
depun în acest sens și un proiect pe Or-
donanţa de Urgenţă nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală și care sper să intre la 
finanţare la jumătatea acestui an. Am 
reușit totodată să pietruiesc la nivel 
standard 1500 de metri de străzi în cele 
trei sate aparţinătoare comunei. Pentru 
a doua etapă de asfaltare, am depus un 
proiect deasemenea pe OG 28 și gân-
desc că anul acesta ar putea intra la 
finanţare. În continuare am demarat o
serie de lucrări cu privire la moderni-
zarea și extinderea Staţiunii Balneo Cli-
materice Ideciu Băi. Staţiunea balneară 
locală, este situată la altitudinea de 365 
de metri, este vestită pentru izvoarele 
de apă clorurosodică concentrată, pen-
tru lacul sărat și nămolul terapeutic. De 
asemenea, ștrandul și parcul din jur în-
tregesc atracţiile staţiunii.
Rep: Aveţi un teren adiacent staţiunii 
care este al Primăriei pentru extinde-
re?
M.P.: Da, avem undeva la 2,8 hectare 
întăbulate, la care le pot dovedii pro-
prietatea și este lipită de actuala staţi-
une. Am participat în urmă cu puţin 
timp la o conferinţă pe teme de dezvol-
tare a staţiunilor balneo-climaterice la 
nivel de Regiune-Centru și-am speran-
ţe foarte mari și sunt optimist că va fi 
implementat acest proiect care ar fi în 
valoare de circa 3 milioane de euro, din 
finanţare externă. În acest moment nu 
aș putea spune care ar fi cota noastră 
de cofinanţare, dar gândesc că odată 
demarată lucrarea pe parcurs voi găsi și 
surse de obţinere a cofinanţării și vom 
simula totodată și un studiu de feza-
bilitate pentru a vedea în ce proporţie 
această staţiune merită să fie extinsă și 
modernizată pentru a se putea autofi-
nanţa.
Rep: Ce înseamnă mai exact această 
extindere a staţiunii?
M.P.: În opinia noastră ar însemna 
construirea a încă unui bazin cu apă 
sărată, a unui bazin cu apă dulce și a 
unui bazin închis și încălzit care să 
funcţioneze și pe timp de iarnă. 
Rep: Ce se întâmplă cu Căminele Cul-
turale de pe raza administrativ terito-

rială a comunei, pentru că am aflat că 
vă aflaţi într-un litigiu cu unul dintre 
acestea cu Biserica Evanghelică? 
M.P.: Căminul Cultural și Şcoala din 
Ideciu de Jos nu ne aparţin, pentru că 
au fost retrocedate Bisericii Evanghe-
lice, în baza unei decizii a Agenţiei 
Naţionale pentru Restituirea Propri-
etăţilor pentru bunuri imobile care 
au aparţinut cultelor religioase din 
România. Am moștenit această situ-
aţie neplăcută și acum o gestionez eu. 
Suntem în proces, dar sunt convins că 
Instanţa va clarifica situatia. Revenind 
la celelalte două Cămine Culturale din 
comună din Deleni și Ideciu de Sus vă 
pot spune că am depus proiecte pentru 
reabilitare și modernizare din fonduri 
externe, pentru că din bugetul local nu 
ne permitem. 
Rep: Am văzut că la capitolul baze 
sportive nu staţi foarte bine.
M.P.: Momentan, nu dar avem în plan 
și acest aspect vrem să construim mini-
terenuri de sport în cele trei localităţi. 
În Ideciu de Jos există deja un proiect 
în acest sens, dar nu este finanţat desi-
gur, iar în Deleni și Ideciu de Sus avem 
terenul alocat adiacent clădirilor achi-
ziţionate de noi și de care aminteam 
la începutul interviului. Aici, odată cu 
modernizarea și reabilitarea celor două 
edificii să prevedem spaţii pentru înfi-
inţarea a două terenuri sintetice cu sau 
fără nocturnă. 
Rep: Sunt foarte „la modă” acum ex-
tinderile de reţea stradală la nivel de 
comune, există un asemenea proiect și 
la Ideciu?
M.P.: La Ideciu de Sus vrem să facem o 
extindere de reţea stradală, e vorba de 
circa 600 de metri de reţea și în relaţie 
cu aceasta ar mai fi o extindere de reţea 

electrică pe același tronson și apă. Apa 
îmi este mai la îndemână din punct de 
vedere financiar. Însă la reţeaua elec-
trică nu am identificat încă sursa de fi-
nanţare, dar dacă Dumnezeu îmi ajută 
și voi fi reales primar, la alegerile din 6 
iunie, în toamna aceasta voi electrifica 
acea stradă de circa 600 de metri. Iar 
dacă tot vorbim de electrificare vom 
demara o lucrare de electrificare de la 
Ideciu de Sus, de la intersecţia drumu-
lui spre Idicel înspre Ideciu de Jos, e un 
tronson de 1 km care va fi electrificat 
înspre Ideciu de Sus și între Ideciu de 
Sus și Ideciu de Jos către drumul jude-
tean unde se află Centrala Fotovoltai-
că dintre localităţi, pentru care repet 
avem banii necesari. 
Rep: Ar mai fi proiecte care v-au ob-
sedat pe perioada mandatului dvs. și 
care încă nu aţi reușit să le finalizaţi?
M.P.: Ar mai fi multe lucruri care tre-
buie puse la punct. De exemplu, avem 
un drum forestier de 6 km care trebu-
ie să îl trecem în proprietatea noastră 
pentru a-l putea repara, fiind foarte 
important pentru locuitorii comunei. 
În Deleni nu avem apă și mă gândesc 
la o extindere a reţelei de apă potabilă 
și canalizare în baza proiectului deja 
existent în comună. Am depus 7 pro-
iecte și aștept să văd că toate zbaterile 
noastre, ale administraţiei locale, nu au 
fost zadarnice. E ciudat dacă faci pro-
iecte, investești niște bani, cu care, la o 
adică, poate ai fi putut face un obiectiv 
măcar, dar pe de altă parte, dacă nu 
produci proiecte cu certitudine nu vei 
obţine niciodată bani guvernamentali 
sau europeni. 
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Mihail Petruţ vrea să aducă 3 milioane de euro din finanţare 
externă pentru Staţiunea Balneo Climaterică Ideciu Băi

Robert MATEI

Actualul primar al municipiului Tîr-
gu-Mure, Dorin Florea și-a anunţat în 
data de 20 aprilie candidatura pentru 
al cincelea mandat. Însoţit de un grup 
de susţinători din care au făcut parte 
reprezentanţi ai cultelor religioase și ai 
instituţiilor de învăţământ din munici-
piu, Dorin Florea a spus că va candida 
independent, dar este susţinut de PNL. 
El a spus că decizia a fost luată pentru 
a transforma Tîrgu-Mureș-ul într-un 
oraș european, spune Dorin Florea  
„Am hotărât să candidez pentru un 
nou mandat pentru că sunt multe lu-
cruri importante și este o provocare 
la care nu pot lipsi. În momentul în 
care instituţiile de cultură, de învăţă-
mânt, toţi cei cu care într-adevăr am 

dus orașul înainte, m-au determinat să 
iau această decizie și să o onorez. Sunt 
multe lucruri de făcut, vreau să onorez 
așa cum se cuvine și la cei 400 de ani 
de sărbătorire a orașului liber, dar ţin 
neapărat să fiu alături de voi, să făurim 
un oraș sigur și fără conflicte și un oraș 
care la 100 de ani de la Marea Unire să 
arate României că este un oraș euro-
pean”. 
Florea, urmărit penal pen-
tru luare de mită de procu-
rorii DNA 
Potrivit unui comunicat postat în 20 
aprilie pe site-ul DNA, procurorii din 
cadrul Direcţiei Naţionale Anticorup-
ţie – Secţia de combatere a infracţiuni-

lor asimilate infracţiunilor de corupție 
au dispus extinderea și efectuarea în 
continuare a urmăririi penale faţă de 
primarul municipiului Tîrgu Mureș 
Dorin Florea , suspect de săvârșirea  in-
fracţiunii de luare de mită, faţă de fiul 
primarului, Dan Aurel Florea, pentru 
complicitate la luare de mită și  spăla-
re de bani, dar și față de omul de afa-
ceri Mircea Musgociu, pentru dare de 
mită și spălare de bani. Faptele ar fi fost 
comise în anul 2011 și au legătură cu 
proiectul Prelungirea Căii Sighișoarei. 
Potrivit DNA, suspecţilor li s-au adus 
la cunoștinţă calitatea procesuală și 
acuzaţiile. 

Vali Russu 

În ziua în care e chemat la DNA, Dorin Florea îşi anunţă candi-
datura la Primăria Tîrgu-Mureş
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