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Adoptă un obiectiv turistic

Liceul „Lucian Blaga” participă cu
două echipe la un concurs intitulat
„Adoptă un obiectiv turistic”. „Este un
proiect de reabilitare a obiectivelor turistice, sub forma unui concurs. Principalele modalităţi de departajare sunt
informarea, mediatizarea, acivităţi de
ecologizare, de cercetare, documentare
şi inventivitatea. Totodată, prezentarea
unor modalităţi inedite pentru reintroducerea acestor obiective în circuitul turistic” a precizat Szèkely Rozalia,
profesor de istorie şi limba engleză.
De la secţia turism au preluat Castelul
din Brâncoveneşti, iar elevii de la profilul filologie, se ocupă de Castelul din
Gurghiu. Elevii au primit ideea concursului cu entuziasm, având în vedere
că la finele concursului se poate câştiga
o excursie în Bruxelles, în felul acesta
fiind motivaţi să lucreze şi să se implice.
În ceea ce priveşte echipa care se ocupă
de Castelul din Gurghiu este de menţionat faptul că elevii implicaţi încearcă

să promoveze cât mai mult acest obiectiv turistic. „Realizările echipei din
care fac parte, până acest moment, ţin
de înfiinţarea unei pagini de facebook
unde am postat informaţii utile despre Castelul din Gurghiu în opt limbi
până acum. Intenţionăm să continuăm această traducere în cât mai multe
limbi posibile. L-am rugat pe domnul
profesor Denes Josef să ne povestească

despre istoria castelului, deoarece dânsul a studiat acest castel mai amănunţit.
Am realizat trei filmuleţe cu un cântec
compus de noi, un dans de epocă şi un
film despre Castelul de vânătoare din
Gurghiu. Am mediatizat proiectul prin
intermediul unui post de radio. Pe baza
informaţiilor prezentate pe pagina de
facebook vom organiza şi un concurs”
a declarat eleva Coşkun Yasemin din
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clasa a X-a B, profil filologie, elevă implicată în proiect.
Cea de-a doua echipă a Liceului „Lucian Blaga” a adoptat Castelul Kemeny
din Brâncoveneşti „Noi vrem să facem
tot ce putem pentru a fi mai cunoscut
pentru lume pentru că are o istorie bogată şi este un loc mirific şi ne-a atras
stilul de construcţie complex. Avem şi
noi o pagină de facebook unde postăm
filmări, chiar am făcut un interviu cu
proprietarul castelului şi am organizat
un flashmob. O să facem şi curăţenie
la castel” a declarat Görbea Bea clasa a
XI-a E, profil turism.
Faza locală va avea loc la finele lunii ianuarie, când dintre cele trei echipe din
Reghin va fi aleasă una singură, ce va
merge mai departe la faza judeţeană,
unde se vor clasa nouă echipe. Dintre
acestea, una singură va reprezenta judeţul la faza naţională. (C.R.)
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SOCIAL

ŞTIRI
A condus un
autoturism fără permis și
sub influența alcoolului
În data de 11 ianuarie 2018, ora 21:10,
poliţiştii Postului de Poliție Solovăstru
și Hodac pe timpul efectuării serviciului de patrulare pe raza Secției de
Poliție nr. 8 Petelea, au identificat un
bărbat, din comuna Gurghiu, în timp
ce conducea un autoturism, pe DJ
153/C, pe raza localității Ibănești.
Din verificări a rezultat că acesta nu
deține permis de conducere, iar în
urma testării cu etilotestul i-a rezultat
o valoare de 0,78 mg/l alcool pur în
aerul expirat, motiv pentru care a fost
condus la Spitalul Municipiului Reghin
în vederea prelevării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub
influența alcoolului. (C.R.)

Percheziţii în domeniul
silvic
Poliţişti din cadrul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Mureş, cu sprijinul
poliţiştilor din Satu Mare au efectuat în
data de 15 ianuarie, 8 percheziții domiciliare. Dintre acestea, şase au avut loc
pe raza judeţului Mureş şi două pe raza
judeţului Satu-Mare, la sediile unor societăţi comerciale cu obiect de activitate în domeniul silvic.
Din cercetările efectuate, a rezultat faptul că în perioada 2013 - 2014, o societate comercială, din judeţul Mureş, ar fi
efectuat mai multe transporturi de material lemnos către diverși beneficiari,
după care avizele de însoțire ar fi fost
returnate emitentului și anulate sau refăcute pentru cantități inferioare celor
livrate în realitate.
În urma perchezițiilor au fost identificate şi ridicate documente contabile,
registre și avize de însoţire, în vederea
probării activităţii infracţionale.
Poliţiştii efectuează cercetări pentru
comercializarea de aproximativ 660
mc de material lemnos, în valoare de
660.000 lei.
Cercetările sunt continuate de către
poliţişti pentru documentarea întregii
activităţi infracţionale.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, din
cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş. (C.R.)

Posibilitate de finanţare pentru
reducerea consumului de energie
Codruţa ROMANŢA

Întâlnire cu preşedinţii asociaţiilor
de proprietari

Strategia Uniunii Europene este
reducerea consumului de energie
cu 20% față de anul de referință
2005, conform Strategiei Europa
20 20 20. Reabilitarea energetică a clădirilor de locuit poate
contribui semnificativ pentru a
atinge acest scop.
În acest sens, administraţia locală
din Reghin are în vedere accesarea
finanțărilor europene, iar unul din
elementele esențiale este contribuția
simultană a tuturor locuitorilor imobilului. În acest sens, la sediul Primăriei
municipiului Reghin a avut loc o întâlnire informativă cu preşedinţii asociaţiilor de proprietari, unde le-a fost
prezentată această oportunitate pentru
a vedea dacă există interes pentru acest
aspect şi în ce condiţii.
Reabilitarea termică a clădirilor colective este prin finanţare europeană, 60%
de la UE, iar 40% trebuie acordat la nivel local – 25% asociaţiile de proprietari şi 15% de administraţia locală. „Se
tinde ca sursa din care provine energia
să fie regenerabilă, iar izolarea clădirilor să fie mai bună, folosirea surselor
alternative, cum ar fi panourile solare,
conduc către o mai bună eficienţă ener-

getică. De exemplu, în unele cazuri,
ventilaţia este foarte importantă, controlul ventilaţiei cu schimb de căldură,
aerul care iese să preîncălzească aerul
care intră. La această întâlnire ne-am
referit la clădirile colective pentru care
există oportunitate de finanţare şi unde
este nevoie de o contribuţie a proprietarului de circa 25%. Cei prezenţi au
făcut observaţii foarte bune, unii dintre
ei şi-au reabilitat deja blocul, nemaifiind interesaţi în acest caz. Există şi situaţii în care oamenii nu îşi permit acea
contribuţie, o cheltuială suplimentară
ca şi aport. Însă dacă tragem o linie
este vorba despre economie, adică investind acum, facem economie pentru

următorii ani. O altă problemă ridicată
este faptul că unii locatari sunt plecaţi
în străinătate şi sunt greu de contactat.
Au mai fost discuţii legate de suma necesară pe care fiecare familie ar trebui
să o plătească. La acest aspect, ceea
ce putem face este să obţinem un preţ
mediu pentru reabilitarea termică a
blocurilor pentru a vedea care sunt
preţurile medii, care revin pe metru
pătrat de apartament. Acum am vrut
să vedem cine doreşte să contribuie şi
dacă să luăm în calcul o viitoare aplicare la viitoarele sesiuni de finanţare” a
declarat Klaus Birthler, arhitect-şef în
cadrul Primăriei Municipiului Reghin.

Metoda accidentul face victime şi în
rândul reghinenilor
„În ultimele două luni de zile ne-am
confruntat cu o problemă prin care am
înregistrat mai multe dosare penale de
înşelăciune prin metoda accidentul.
Îndeosebi sâmbăta şi duminica, există
grupuri de persoane care apelează în
mod special pe telefonul fix, dar şi pe
mobil, sute de numere luate din cartea
de telefoane de pe raza oraşului Reghin. Respectivii se prezintă ca fiind
procuror prin care spune că fiul sau
fiica lor a avut un accident în urma căruia au suferit leziuni grave ori au lovit
o altă persoană care este în stare gravă şi că urmează să fie arestat/ă. După
această poveste, în joc intră avocatul,
care solicită o sumă de bani pentru ca
fiul ori fiica să nu fie arestat” au spus

reprezentanţii poliţiei la întâlnirea cu
preşedinţii asociaţiilor de proprietari
din Reghin.
Organele de poliţie au dorit să aducă
o informare şi să avertizeze reghinenii că pot cădea în capcana escrocilor.
Există trei dosare penale prin care s-au
dat mai multe sume de bani şi nu este
vorba de sume infime, ci de sume care
ajung chiar la 12.000 de euro. „Avem
alte zeci de dosare penale de tentative,
adică fapte care nu s-au consumat. În
momentul în care răspunde acestei înşelăciuni, victima este rugată să îşi dea
adresa, urmând ca la domiciliul lor să
se prezinte o persoană pentru a ridica
suma de bani cerută” au adăugat organele de ordine.

Suma de bani negociată ajunge să fie
depusă de victimă într-un cont bancar
menţionat de infractor sau este ridicată
de un curier de la domiciliul victimei
sau de la un loc de întâlnire stabilit anterior la telefon.
Este important ca lumea să ştie că în
momentul în care sunt sunaţi şi li se
solicită sume de bani, să nu răspundă
acestor cerinţe pentru a nu cădea în
capcană, să închidă telefonul şi să sune
de urgenţă la 112.
Ţine minte: accidentele de circulaţie nu
„se rezolvă” la telefon!
(C.R)
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ADMINISTRAŢIE

Klaus Birthler, noul arhitect şef al
Municipiului Reghin
Codruţa ROMANŢA

După o perioadă în care administraţia locală din Reghin
a rămas fără arhitect şef, iată
că de câteva luni, mai precis
din septembrie 2017, biroul a
fost ocupat de Klaus Birthler.
Tânărul reghinean lucrează în
domeniu din anul 2009 şi a fost
implicat în foarte multe proiecte
ce ţin de urbanism.
Rep: Care este importanţa arhitectului într-o primărie?
K.B: Expresia de arhitect vine din greaca arkhi - sef + tekton - constructor.
Șeful constructorilor, răspunde de toate specialitățile și de tot procesul până
la finalizarea construcției.
Profesarea ca arhitect în administrație
publică este diferită de cea liberală, dar
din punctul meu de vedere, își păstrează caracterul integrator sau coordonator pentru toți factorii care conduc către un mediu construit pentru oameni.
Arhitectul este cel care coordonează
lucrările în construcţii. Arhitectul nu
este un visător, ori un artist, ci este
şeful constructorilor, este o persoană
care îmbină partea socială, artistică, cu
partea tehnică şi are o viziune de ansamblu.
Lipsa arhitectului în Reghin se vede.
O consecinţă sunt zonele rezidenţiale
haotice, nu doar în Reghin, ci în multe orașe din țară. Spun asta pentru că
unele străzi nu au lăţimea suficientă.
Bineînţeles că în acele zone, unele dintre ele au fost realizate prin Planuri Urbanistice Zonale. Cred că este esenţial
modul în care lansezi tema pentru a
face un PUZ pentru că mi-am dat seama că este important ca fiecare cetăţean din zona respectivă să fie implicat.
Se întâmpla cam aşa: un cetăţean dorea
să construiască, dar nu putea pentru că
nu avea infrastructură. Nu avea drum,
nu avea apă şi-atunci ideal ar fi fost ca
el să fie scânteia pentru un proces de
planificare în întreaga zonă. Deci să
avem planificată strada, zonele pietonale, chiar şi infrastructură ciclabilă
urbană, iluminat public. Majoritatea
cetăţenilor au preferat să nu se complice cu vecinii, şi-asta este principala cauză pentru dezvoltarea urbană haotică.
În schimb, dacă vorbim despre dezvoltare urbană durabilă, este vorba despre
a comunica cu vecinii şi a face împreună lucruri astfel încât toţi să câştige
când tragem linie. Iar acest lucru nu
s-a întâmplat în Reghin. Arhitectul ar
fi trebuit să tragă un semnal de alarmă
că aşa nu se mai poate.
Rolul arhitectului-şef este de coordonare, fie că implică partea de construcţii, social, cultură. Dacă se amplasează
o clădire în oraş, el trebuie să o integreze în spaţiu şi societate. Este posibil
ca unii arhitecţi-şefi să nu fie de acord
cu părerea mea, și că noi trebuie să ne

Klaus Birthler - arhitect şef în cadrul
Primăriei Municipiului Reghin
ocupăm şi să vedem doar dacă au toate
actele la dosar şi atât.
Rep: Care este legătura dintre Ţinutul Reghinului şi arhitectură?
K.B: Ţinutul Reghinului este o colecţie
de informaţii istorice, un fel de bază de
date urbană. Prin legea urbanismului,
arhitectul-şef este obligat să creeze o
bancă de date urbană, şi dacă mă uit în
ţară, foarte puţini arhitecţi-şefi au realizat asta. Şi-atunci, ceea ce fac eu aici,
este să preiau şi informaţia de la asociaţia pe care am condus-o. Această bancă
de date este un lucru care va economisi foarte mult timp, energie şi va oferi
ştiinţă. Este o aglomerare de informaţii
sub formă electronică pe care le foloseşti atunci când ai de rezolvat o problemă. De exemplu, tot la 5, ori 10 ani,
am făcut fotografii caselor din Centrul
Istoric pentru a urmări istoria casei.
În paralel, cercetez în arhivele statului
despre istoria urbană a Reghinului şi
am descoperit astfel foarte multe planşe istorice şi planuri cadastrale. Aşa am
observat ce s-a schimbat în oraş. Au
dispărut poduri şi ape curgătoare din
oraş. De exemplu, sub Biserica Săsească era un pârâu care curgea în pârâul
Trandafirilor, strada Stadionului era
legată de strada Sării, undeva la mijloc
printr-o trecere pietonală, care a fost
înfundată. În zona Pipa exista un pârâu
între strada Sării şi Rândunelelor.
De ce au dispărut acestea? Pentru că
fiecare generaţie a dorit să îmbunătăţească ceva şi probabil anumite generaţii nu au conştientizat importanţa
acestor valori şi protecţia reală a patrimoniului.
Rep: Cum stau cetăţenii la capitolul
înţelegere, referindu-ne la cei care
vor să facă anumite lucrări şi sunt
obligaţi să respecte anumite criterii,
legi?
K.B: Acum câţiva ani am elaborat un
ghid pentru intervenţii în zona istorică
protejată prin care aduc exemple pozitive şi negative de intervenţie. Arătându-le cetăţenilor acest ghid, ei înţeleg
despre ce este vorba. Atunci când vedem lucruri care nu sunt la locul lor
din punct de vedere arhitectural este

vorba despre lipsa de informare. Dacă
oamenii înţeleg de ce este protejată o
zonă, atunci fac lucruri foarte bune şi
conform legii.
De sărbători au venit în Reghin oameni plecaţi în străinătate pentru a-şi
construi pe viitor o casă. Aceştia au
fost foarte dezorientaţi, având în vedere faptul că nu cunoşteau procedurile. Asta este una dintre problemele pe
care le-am moştenit când am preluat
funcţia, şi-anume haosul în informare
sau lipsa de informare, lipsa de ghidaj.
Lumea nu cunoaşte procedurile, cine
este responsabil pentru construcţii.
În acest sens, ce vom face în perioada
următoare este un ghid de construire,
care să aducă în prim-plan, paşii prin
care trebuie să treci atunci când vrei să
construieşti.
Rep: Din ce motive se respinge o autorizaţie?
K.B: Din puţinul timp de cât sunt aici
pe această funcţie, pot spune că în mare
parte, motivele pentru care se respinge
o autorizaţie de construcţie sunt greşelile de proiectare. Fie că nu corespunde
un desen cu altul, fie nu sunt respectate anumite normative cum ar fi accesul persoanelor cu dizabilităţi, asta în
spaţiile cu acces public. De asemenea
din pricina nerespectării legii locuinţei, adică suprafeţe mult mai mici decât
sunt normale, nerespectarea distanţei
faţă de vecini, modul de redactare, de
exemplu, când nu sunt trecute culorile,
materialele din care se construieşte ori
chiar faptul că se propune construcția
şi nu se ţinea cont de zona protejată.
Rep: Cât durează eliberarea unei autorizaţii de construcţie?
K.B: Conform legii, termenul este de
30 de zile, însă în unele cazuri se depăşeşte această perioadă pentru că documentaţia nu este completă, şi-atunci
solicităm completări la autorizare.
Documentaţia rămâne în primărie,
urmând ca solicitanţii să aducă restul
actelor necesare.

ŞTIRI
Cupa Călimani la ski de
tură
A şasea ediţie a „Cupei Călimani” la
ski de tură se va desfăşura la sfârşitul
lunii ianuarie, mai precis sâmbătă, 27
ianuarie de la ora 10:00. Evenimentul
este organizat de Asociaţia Salvamont
Topliţa, în parteneriat cu Primăria Municipiului Topliţa şi Serviciul Public
Salvamont Salvaspeo al Consiliului Judeţean Harghita. Organizatorii reuşesc
să adune la start de fiecare dată, zeci de
iubitori ai acestui sport de iarnă, atât
amatori cât şi profesionişti.
Startul se va da de la Cabana Lomaş.
Aşa cum ne-au obişnuit organizatorii,
traseul va fi unul spectaculos şi provocator.
În regulament este prevăzut faptul că
„traseul pe care sa va desfăşura concursul este neamenajat şi neprotejat,
în zonă montană, în condiţii de iarnă,
în zone care pot să prezinte pericol de
avalanşe, lovire sau căderi de pietre sau
zăpadă, obstacole (arbori, crengi), alunecare necontrolată sau cădere în gol.
Organizatorii prin măsurile luate, amenajarea pasajelor dificile, semnalizarea
şi înlăturarea obstacolelor, alegerea
unui traseu relativ sigur şi parcurgerea
acestuia înaintea cursei, vor încerca să
minimizeze aceste riscuri, dar ele nu
vor putea fi excluse în totalitate. Toate
acestea necesită din partea participantului, experienţă şi cunoştinţe specifice,
cum ar fi: experienţa generală despre
munte, pregătire fizică şi tehnică în ski
de tură şi ski alpinism, abilitatea de a
parcurge în siguranţă un traseu întro zonă alpină în condiţii de iarnă, un
bun simț al direcţiei în teren montan,
chiar şi în condiţii de vreme rea şi vizibilitate redusă. Aceasta înseamnă că
fiecare participant să fie capabil să folosească o hartă şi informaţiile despre
trasee pentru a ajunge în siguranţă, să
cunoască regulile de comportament
în caz de pericol în zona montană, să
dea dovadă de fair play şi prietenie şi
să acţioneze în consecinţă atunci când
situaţia o cere”.
Înscrierile se vor face on-line conform
celor precizate pe site-ul http://concurs.
lomas.ro. Validarea înscrierilor on-line,
precum şi înscrierile direct la locul de
desfăşurare a concursului au loc vineri
26 ianuarie, între orele 16.00 - 21.00 şi
sâmbătă 27 ianuarie, de la 8.00 la 9.30.
Pentru înscrişi şi validarea înscrierii
on-line se va prezenta cartea de identitate, se va semna luarea la cunoştinţă
a regulamentului şi declaraţia pe proprie răspundere în caz de accident, se
va ridica numărul de concurs. Taxa de
înscriere este de 50 de lei.
Categoriile de participare sunt: feminin: 14-18 ani, 19-35 ani, 35+ ani, iar la
masculin: 14-18 ani, 19-35 ani, 36-45
ani, 45+ ani.
(C.R.)
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Centrul de Informare şi Promovare Turistică din
Reghin - poartă spre promovare
vă poate oferi acest Centru de Informare. Concret, aici şi prin acest birou
deschis în zona centrală a municipiului
Reghin, se promovează tot ce înseamnă patrimoniu cultural, natural al localităţii, dar şi al zonelor din împrejurimi
şi chiar România.

Ce veţi găsi aici?

Rolul Centrului de
Informare şi Promovare
Înfiinţat la sfârşitul anului 2015, Turistică Reghin
Codruţa ROMANŢA

Centrul de Informare şi Promovare Turistică din Reghin îşi îndeplineşte zi de zi rolul pentru
care a fost creat. Menirea acestuia este de a oferi celor interesaţi,
dar şi celor aflaţi în impas de orientare, informaţiile necesare.

Nimic mai simplu. Să spunem că sunteţi vizitator în municipiul Reghin,
tranzitaţi oraşul şi vreţi să vedeţi principalele obiective turistice, dar nu ştiţi
ce puteţi vedea ori sunteţi în căutarea
unui loc de servire a mesei şi nu ştiţi în
ce direcţie să o luaţi. O mână de ajutor

În momentul în care veţi trece pragul
Centrului de Informare şi Promovare
Turistică Reghin, veţi fi întâmpinaţi de
patru feţe vesele, cu zâmbetul pe buze,
angajaţi nerăbdători să vă ofere toate
informaţiile de care aveţi nevoie. Ei
sunt acolo să vă ajute. Pun la dispoziţie
materiale informative şi de promovare
cum ar fi hărţi turistice ale Reghinului
concept realizat chiar de angajaţii Centrului, vederi cu Reghinul şi obiectivele turistice ale oraşului, pliante, toate
acestea fiind o bună sursă de informare
pentru vizitatori şi turişti.
Angajaţii Centrului sunt în permanentă acţiune de promovare, astfel încât se
implică în tot felul de activităţi cum ar

fi programul „Şcoala Altfel” prin care
elevii au avut ocazia de a învăţa orientarea pe hartă. Angajaţii Centrului au
stat de asemenea la dispoziţia turiştilor
români şi străini, oferind servicii de
ghidaj în Reghin, dar şi în ţară, în oraşe
precum Târgu-Mureş, Sighişoara, Bistriţa, Braşov.
Din rândul străinilor ce ajung în Reghin şi poposesc la acest Centru, francezii şi nemţii sunt interesaţi de tot ce
înseamnă fabricarea de instrumente
muzicale şi de vizitarea lutierilor.
Centrulul de Informare şi Promovare Turistică Reghin s-a preocupat şi
de îmbunătăţirea infrastructurii de
semnalizare turistică prin semnalizarea obiectivelor turistice cu panouri
de informare cum ar fi: panoul informativ Prigoria de la Pădurea Rotundă
şi panourile semnalizare cu simbolul
„i” pentru semnalizarea Centrului de
Informare şi Promovare Turistică Reghin.

Proiect de milioane de euro cu finanţare europeană în Deda
Deda este în continuă dezvoltare,
în continuu progres. Administraţia locală îşi doreşte o comună
frumoasă, în care sunt asigurate
toate serviciile pentru deservirea populaţiei, și care trebuie
să continue demersurile pentru
dezvoltarea comunei, pentru a
aduce investiţii noi.

Cultura nu se uită în comuna Deda
Un proiect depus pe fonduri europene, proiect pentru care deja s-a semnat
contractul de execuţie a lucrărilor cu o
firmă din Reghin face referire la Bibliotecă, Căminul Cultural şi Sala de spectacole, acestea fiind instituţii care se
situează în centrul comunei, fiind nevoie de modernizarea lor la parametri
cerinţelor europene. „Proiectul pentru
care am obţinut finanţare este în valoare de 600 de mii euro şi ceva lucrări
de interior se execută în momentul de
faţă, urmând ca din primăvară, lucrările să continue şi să fie acestă instituţie
a Căminului Cultural, a Sălii de spectacole şi Biblioteca cu sală de lectură, o
instituţie care să asigure continuitatea
activităţilor noastre culturale, ducerea
mai departe a tot ceea ce înseamnă
oameni de cultură din comuna Deda.
Iar cărţile pe care le realizăm, urmare
a simpozioanelor ce au loc în comuna
Deda să rămână în bibliotecile noastre şi să ducă pentru tinerii noştri mai
departe această zestre culturală şi educativă. Acesta este scopul pentru care
facem proiecte şi ne dăm interesul pentru ca tinerii să înveţe şi să cunoască ce
a fost Deda, ce este şi ce vrem să devină” a declarat Lucreţia Cadar, primarul
comunei Deda.

De la marginalizare la

integrare
Încă un proiect ce merită adus în atenţia cititorilor este situat pe locul patru
pe plan naţional şi care are ca scop
diminuarea fenomenului de excluziune socială şi sărăcie în comunitatea
marginalizată din comuna Deda. „Este
o mândrie pentru noi pentru că am
putut accesa acest proiect POCU (Programul Operaţional Capital Uman)
din cele 123 de proiecte depuse la nivel
naţional, 23 au fost selectate, iar printre acestea a fost şi proiectul comunei
Deda. Ca şi valoare, ne situăm pe locul
patru pe ţară, un proiect de şase milioane de euro, ceea ce însemnă un lucru
extraordinar pentru cetăţenii comunei
Deda. Acest proiect înseamnă investiţii
noi, creare de locuri de muncă, crearea
a 20 noi antreprenori care să angajeze
20 de persoane care să lucreze în activităţile pe care le vor crea prin acest anteprenoriat, înseamnă sprijinirea unui
grup ţintă de 565 de persoane, dintre
care 30% sunt rromi şi 70% sunt pentru
români. Solicitantul proiectului este
primăria comunei Deda, dar avem alături trei parteneri, unul dintre ei fiind
Liceul Tehnologic „Vasile Netea” din
Deda, o firmă din comună şi o firmă
din Bucureşti care reprezintă partea
de rromi. Problemele sociale vor fi în
mod deosebit rezolvate, se vor face 150

de dotări pentru uz casnic pentru 150
de gospodării, dotări însemnând aragaz, maşină de spălat, tv, alte produse
necesare unei gospodării. Înseamnă
20 de locuinţe noi pentru persoanele
care sunt într-o situaţie socială delicată. Construirea de 20 de acoperişuri,
de împrejmuiri de locuinţe şi totodată
întăbularea a 150 de gospodării care
nu au întăbulat terenul şi casa în cartea funciară sau în cadastrul funciar.
La școală se va realiza pregătirea profesională a unui grup de 24 de persoane vârstnice care nu au terminate cele
8 clase şi care le sunt necesare. Avem
deja înscrişi pe listă. Totodată programul „Şcoala după şcoală” asigura masa
şi 1800 de lei pentru fiecare elev care
este cuprins în acest grup ţintă din proiectul respectiv. Se vor asigura şi tabere
școlare.
De asemenea, vom beneficia de realizarea unei construcţii în care se va
desfăşura întreaga activitate ce ţine de
acest proiect, fiind reabilitată în acest
sens o construcţie veche, situată în centrul comunei în parcul central.
Deasemenea vom beneficia de iluminat public pe led-uri în valoare de 5
milioane de lei pentru comuna Deda.

Puţine dosare de ajutor
social în comună

Numărul dosarelor de ajutoare sociale
se va micşora, dar în Deda avem foarte
puţine, şi-anume 22 de dosare pentru
ajutor social. „Vreau să afirm cu toată
mândria că cetăţenii comunei Deda
s-au schimbat foarte mult. Faptul că
avem drumuri bune, faptul că instituţiile de cultură, şcoala, centrul medicosocial, serviciul de evidenţă a populaţiei, poliţie locală, asistenţă comunitară,
SMURD, pompieri, toate acestea au
creat condiţii de dezvoltare a comunei,
dar şi de civilizare a oamenilor mai nevoiaşi şi chiar a rromilor, care sunt în
număr de 900 dintre 4300 de locuitori
cât e populaţia comunei. Asigurând și
acest proiect pentru comuna Deda, eu
cred că se vor schimba total modul de
gândire, de viață și desfășurare a stilului de trai pentru că oamenii văd că
merg spre bine” spune Lucreţia Cadar,
edilul comunei Deda.

Centru Medical la Deda

Prin proiectul de marginalizare şi integrare se va realiza şi îmbunătăţirea
situației medicale la nivel de comună.
Pe durata implementării proiectului ce
se desfăşoară pe durata a trei ani, este
inclusă şi asigurarea sănătăţii populaţiei. „În acest moment, dispensarul
medical comunal pe care îl avem nu
face faţă necesităţilor şi problemelor la
care comuna Deda a evoluat. În acest
sens, am realizat un nou proiect pentru un dispensar medical rural, care va
cuprinde două cabinete ale medicilor
de familie, un cabinet stomatologic,
un laborator dentar cu toate dotările
necesare şi de asemenea, va asigura
locuinţe pentru medicii de familie. În
acest sens, am achiziţionat un teren cu
o valoare de 120 de mii de lei în centrul
localităţii, o casă veche care a fost pusă
în vânzare şi pe acel teren am realizat
proiectul” a conchis Lucreţia Cadar.
(C.R.)
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Persoanele de vârsta a treia îşi petrec timpul liber la
Clubul Pensionarilor

Clipe petrecute alături de prieteni

Concentrare maximă la Clubul
Pensionarilor

Bucuria clipei printr-un joc de table

Codruţa ROMANŢA
M-am tot întrebat ce fac pensionarii, cum îşi petrec timpul liber,
aşa că primele zile din noul an
m-au găsit poposind la poarta Clubului Pensionarilor din
Reghin.
Deşi nu se simte nimic din stradă, în
interior e mare activitate. Unii râd,
alţii stau atenţi în faţa televizorului,
urmărind cele mai noi ştiri, în timp
ce alţii preferă să se implice în diverse
jocuri de societate cum ar fi table, şah,
rummy. Mă privesc pe furiş când eu, la
30 de ani, pătrund în sanctuarul lor, în
locul lor de relaxare.
Aici se leagă prietenii, toţi se cunosc
între ei şi nu ratează nicio zi fără a se
vedea, lipsesc doar în cazuri excepţionale.
1100 de membrii sunt înregistraţi, dintre care 600 activi şi cu plata cotizaţiei
la zi, care participă la toate activităţile
desfăşurate de Liga Pensionarilor, filiala Reghin. Pentru a fi parte din Club,
doritorii trebuie să prezinte actul de
identitate și cuponul de pensie ori şomaj.

Distracţii pentru vârsta a
treia

Cele 50 de locuri de la mese, sunt ocupate aproape zilnic. Mai ales acum în
perioada sezonului rece, când timpul
trece parcă altfel, iar temperaturile de
afară nu le permit să stea prea mult
prin frig. Vara, în schimb, e altfel, o
parte din ei stau în parc, profitând de
razele soarelui. „Sunt câteva persoane
ce nu lipsesc de la Club şi vin aici zilnic, ca şi cum ar avea abonament. Tare

mult mă bucură asta, îmi place să-i văd
aici pe toţi şi că nu stau prin baruri.
Vin aici şi discută, se joacă” ne-a declarat Vian Bonţ, preşedintele Ligii Pensionarilor, filiala Reghin.
Azi, mare parte dintre ei joacă table.
Sunt cu privirile atente la masa de joc.
Stau cu mâinile pe masă, nu fac prea
multe gesturi. În sală e linişte, poate de
la prea multă concentrare.
Discuţii peste discuţii, ştiri, bârfe; orice
îi face să se simtă bine. Un lucru nu pot
face la acest club: politică. Şi poate aşa e
cel mai bine. „Politică nu se face pentru
că le-am spus că asta duce la supărări
şi certuri. Aşa că se uită la televizor,
la meciuri ori citesc ziare şi reviste şi
dezbat ultimele ştiri. Se râde, se spun
bancuri” a adăugat Vian Bonţ.
Clubul nu este lipsit de activităţi. Anul
ce tocmai s-a încheiat a fost unul plin,
cu diferite evenimente organizate în
funcţie de preferinţele grupurilor de
oameni ţintă. „Anul trecut am încheiat un an foarte bogat în activităţi. În
preajma sărbătorilor de iarnă am fost
cu ansamblul nostru format din 15 femei „Crenguţă de Brad” la Mănăstirea
Recea unde am fost primiţi cu deosebită căldură. De acolo am mers la Valea Izvoarelor la aşezământul pentru
bătrâni. Am găsit acolo trei persoane
din Reghin, care au fost membri ai
clubului. Le-am făcut o mare bucurie
tuturor” spune Vian Bonţ.
Deşi aproape trei sferturi din totalul

Vian Bonţ - preşedintele Ligii
Pensionarilor filiala Reghin
membrilor sunt femei, acestea nu prea
frecventează clubul, însă sunt implicate
în restul acţiunilor organizate. „Avem
promisiuni de la administraţia locală
că ne va sprijini în găsirea unui spaţiu
pentru a face un club al femeilor pe
care-l vom numi „Clubul Femina” pentru ca acolo să-şi poată şi ele desfăşura
activitatea, să socializeze, să-şi ţină zile
de naştere” a precizat Vian Bonţ.
Din programul de activităţi pentru
2018, cele mai apropiate ca perioadă
sunt „ora de psihologie” unde un specialist se va prezenta în data de 19 ianuarie de la ora 16:00 în faţa membrilor clubului, pentru a purta discuţii cu
aceștia privind importanţa activităţilor
şi socializarea în rândul pensionarilor
şi în special a persoanelor văduve şi
combaterea anxietăţii.
În 3 februarie la Banfy – Topliţa, conducerea va organiza Cupa Municipiului Reghin la sky şi săniuş pentru copii,
tineret şi seniori, unde premiile vor
consta în cupe şi diplome. Acest eveniment va fi organizat în colaborare cu
Asociaţia Sportul pentru Toţi.
Ziua Femeii va fi marcată şi în acest an

la un restaurant din oraş, unde vor lua
parte doamnele însoţite de partenerii
de viaţă. Aici vor avea parte de multe
suprize muzicale, dar şi de o tombolă
cu premii.
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Chiherenii din nou în sprijinul Casei Sfântul Iosif din
Odorheiu Secuiesc
Sora Emilia este sufletul Casei
Sfântul Iosif

Codruţa ROMANŢA
Sunt aproape 18 ani de când
chiherenii continuă tradiţia ca
an de an să vină în sprijinul casei „Sfântul Iosif ” din Odorheiu
Secuiesc.
Maşinile cu ajutoare au pornit şi în
acest început de an, din faţa sediului
Primăriei din Chiheru de Jos cu destinaţia Odorheiu Secuiesc - Casa Sfântul Iosif, unde au dus produse agricole
cum sunt cartofi, fasole, borcane cu
murături şi zacuscă, gemuri, dar şi
bani.
Ajunşi la destinaţie, au fost primiţi cu
braţele deschise de sora Emilia.
„Cred că vin de 18 ani cei din comuna Chiheru de Jos şi ne ajută cum pot
ei.. An de an, vin cu ajutoare, alimente și bani. Este un lucru extraordinar,
simțim că nu suntem singuri, că Dumnezeu lucrează prin oameni şi El îi trimite aici. Puteau să facă altceva astăzi,
dar totuși au decis să vină aici, la Casa
„Sfântul Iosif ”, să ajute copiii, să ne
ajute să mergem înainte. Le mulțumim
din suflet și îi purtăm mereu în rugăciune și în gândurile noastre”. Cheltuielile pentru întreținerea casei sunt mari,
dar niciodată nu ne-am plâns. Fiind
casa lui Dumnezeu, El ne ajută! Punem
facturile la picioarele Sfintei Fecioare și
ea, ca Mamă, trimite oameni buni, astfel ca noi să putem merge mai departe”,
a spus emoţionată, sora Emilia.
Eremia Pop, primarul comunei Chiheru de Jos, impresionat de ceea ce
găseşte aici de fiecare dată când ajun-

ge la Odorheiu Secuiesc, a declarat că
„Gestul nostru de a ajuta cu ceea ce
putem Casa Sfântul Iosif din Odorheiul Secuiesc care ocrotește copii cu o
situația familiară precară și copii fără
aparţinători, este o acţiune pe care am
moștenit-o din mandatele anterioare
ale primarului Emanoil Hurdugaci,
pe care încercăm să o păstrăm. Aici,
copiii sunt crescuți şi educaţi foarte
bine, în condiții de căldură sufletească,
condiții materiale deosebite, condiții
de trai foarte bune. Sunt copii de toate confesiunile, de toate naționalitățile,
din toate zonele țării. Am fost extrem
de impresionat anul trecut când am
venit prima dată aici, de felul cum
sunt îngrijiți copiii, de felul cum sunt
educați. Ajutăm Casa Sfântul Iosif după
puterile noastre, printr-o chetă, la care
au participat mulți cetățeni din comună, cu produse și bani. Rămânem la fel
de bine impresionați de modul în care
se ocupă măicuţele de educaţia copiilor
pe care îi trimit la școală, la liceu, la facultate. Mi se pare cel mai mare lucru
care îl poți face, să ai grijă de sufletele
acestor micuţi și să-i duci la succes. Ei
nu au nicio vină pentru locul unde s-au
născut şi de lipsa de educație și condiții
materiale. Iată că prin grija unor instituţii de acest fel, copiii au o șansă mare
în viață”, a precizat Eremia Pop, primarul comunei Chiheru de Jos.
Sora Ionela a pus bazele Congregaţiei
“Inimi neprihănite”, care a luat fiinţă
în anii 1950 la Ministerul de Interne la
biserica catolică şi a fost 40 de ani în
silenzio. “După Revoluție am primit în
dar această casă, de la o fundație din
Elveția, Basel Hilft. Sora Ionela s-a ru-

Poză de grup cu ocazia vizitei chiherenilor
la Odorheiu Secuiesc

Descărcarea alimentelor
gat vreme de 40 de ani, „Doamne, dăne o casă!”. Când a văzut această casă
a spus: „Sfântă Fecioară, am cerut o
casă cu doar câteva camere”, iar Casa
„Sfântul Iosif ” are în prezent 200. Așa
a început activitatea aici la Casa „Sfântul Iosif ” în urmă cu peste 20 de ani.
La început am avut cinci copii, apoi 10,
50, iar în prezent avem 150 de copii cu
vârste cuprinse între 3 și 18 ani. Sunt
de diferite etnii, de diferite religii, dar
în fața lui Dumnezeu sunt toții copiii
Sfintei Fecioare și a lui Iisus. Avem pe
lângă cei 150 de copii şi 50 de studenți
care studiază în cinci centre universitare. Activitatea noastră de zi cu zi este
ca pe acești copii să-i scoatem din necazul, din nevoia de unde vin ei, și să-i
facem oameni. Oameni care să aibă
frică de Dumnezeu, care să aibă iubire,
respect şi să fie fericiți, să-și facă o familie. Toți termină aici Liceul „Marin
Preda”, toți își iau bacalaureatul, intră
la facultate sau se angajează, apoi se căsătoresc, le facem nunți. Apoi când se
întorc aici, mereu spun: “soră, venim
acasă”. Aceasta este viața lor de zi cu zi,

Impresionaţi de frumuseţea locului

Chiherenii întâmpinaţi cu braţele
deschise

cu rugăciune, cu studiu, cu munca de
zi cu zi. Eu zic că sunt cei mai fericiți
copii, iar ei îmi spun: “soră, aici avem
cea mai frumoasă casă din lume” spune sora Emilia despre Casa “Sfântul
Iosif ”.
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Mureşenii au petrecut la Balul Liberal

Codruţa ROMANŢA
Membrii Partidului Naţional
Liberal din Reghin au început
anul cu o petrecere pe cinste, organizată în Târgu-Mureş. Balul
Liberal este o întâlnire anuală a
organizaţiilor Partidului Naţional Liberal din judeţul Mureş, cu
scopul de a se cunoaşte mai bine,
de revedere şi socializare. Aceasta a fost cea de-a XXI-a ediţie a
Balului Liberal, la care au luat
parte preşedinţi de organizaţii,
consilieri locali, primari, oameni
de afaceri, oameni de vază ai
judeţului Mureş, dar şi apropiaţi
ai liberalilor.
Evenimentul a fost o bună ocazie de
a purta discuţii legate despre planuri,
strategii, echipă şi despre faptul că
2018 este an de organizare şi pregătire
a alegerilor care urmează în 2019.
Deschiderea a fost dată de preşedintele
PNL Mureş, senatorul Cristian Chirteş
care a declarat că „Anul 2017 a fost un
an greu din punct de vedere al organizaţiei Mureş pentru că am avut alegeri interne în fiecare organizaţie locală. Dar a fost şi un an cu împliniri şi pot
să spun că am reuşit ca împreună cu cei
32 de primari şi cei 292 de consilieri locali să demonstrăm că suntem un partid serios. Suntem cel mai mare partid
românesc ca şi număr de consilieri şi
primari din judeţul Mureş. Cu siguranţă 2018 va fi un an de muncă pentru că
deja intrăm în febra pregătirilor pentru
alegerile din 2019”.
Deşi 2017 nu a fost un an uşor, au rămas împreună optimişti, gata pentru
provocările electorale care urmează.

Proiecte lansate pentru
mureşeni
În cadrul balului au fost lansate câteva
proiecte pentru mureşeni, susţinute de
către PNL.
„Cred că în primul rând va trebui să ne

unim eforturile în anul 2018 pentru a
realiza ceea ce ne-am propus, câteva
proiecte pentru Mureş, câteva iniţiative ale organizaţiei Partidului Naţional
Liberal Mureş, care sunt dedicate de
această dată nu neapărat doar politicienilor, ci întregului judeţ Mureş, oamenilor din judeţul Mureş. De aceea,
cred că în primul rând, pentru noi ca
activ de partid, va trebui ca 2018 să fie
un an de pregătire şi organizare pentru
ceea ce înseamnă 2019, adică alegerile
europarlamentare şi prezidenţiale.Vă
chem alături de mine pentru a pune în
practică cele trei proiecte majore pentru anul 2018 pentru judeţul Mureş.
În luna februarie lansăm „Proiectul de
Judeţ.” Va fi o strategie pe care Partidul
Naţional Liberal Mureş o propune pentru dezvoltarea judeţului în perioada
2018-2020. De asemenea, tot la începutul lunii februarie, Partidul Naţional
Liberal Mureş va lansa proiectul „Anul
Centenarului Marii Uniri”, iar al treilea
proiect care se va lansa în primele luni
ale anului 2018, susţinut de Partidul
Naţional Liberal, este proiectul „Fabricat în Mureş”. Ce înseamnă acest proiect? De fapt vom crea un vehicul care
să îi reprezinte cu adevărat pe producătorii mureşeni şi furnizorii de servicii
mureşene ale căror afaceri sunt motorul dezvoltării judeţului Mureş.
Mă bucură faptul să vă prezint cele
două iniţiative pe care astăzi le lansăm
împreună aici, în mijlocul prietenilor
liberali. Prima iniţiativă este proiectul
social „Vreau să merg la şcoală”. Este
un proiect pe care toate organizaţiile
Partidului Naţional Liberal Mureş îl
vor desfăşura concomitent şi înseamnă identificarea a minim cinci copii în
fiecare organizaţie, pe care îi vom sprijini cu tot ce putem pentru a merge în
toamnă la şcoală. Trebuie să vă spun,
din păcate, judeţul Mureş este pe primul loc în ţară la abandonul şcolar,
ceea ce nu ne face cinste, şi noi, Partidul
Naţional Liberal, putem cât de puţin
să contribuim la identificarea acestor
copii care au probleme materiale. Un
al doilea proiect este o carte de vizită
nouă a Organizaţiei Mureş a Partidului
Naţional Liberal. Începând din acest

moment, puteţi accesa site-ul www.
ambasadoriimuresului.ro şi pagina de
Facebook cu acelaşi nume. Aceasta va
fi o platformă online prin care Partidul Naţional Liberal Mureş va aduce în
prim-plan oameni, fapte, tradiţii şi care
va constitui viitorul brand al judeţului
Mureş” a afirmat în cadrul discursului
său, Cristian Chirteş.
În mijlocul liberalilor s-a aflat şi Ludovic Orban, preşedintele PNL, căruia
Cristian Chirteş i-a înmânat din partea
organizaţiei Partidului Liberal Mureş
primul card ca “susţinător de onoare
al campaniei “Vreau să merg la şcoală” ediţia 2018. Asemenea carduri vor
ajunge în fiecare organizaţie.
Ludovic Orban s-a arătat bucuros că a
reuşit să participe la Balul Liberalilor,
care arată că Partidul Naţional Liberal are eleganţă, stil şi capacitatea de
a scoate la iveală frumosul care există
în societatea românească. “Anul 2017
a fost un an important, un an în care
după un eşec electoral drastic, am reuşit, sigur, apelând la democraţie, la ceea
ce este normal şi firesc, ca prin alegeri
să dăm o legitimitate la toate nivelurile structurilor de conducere ale partidului. Pot să vă spun că după congres,
Partidul Naţional Liberal şi-a revenit şi
astăzi suntem la un scor electoral despre care trebuie să vă spun că nu mă
aşteptam nici eu să fie. 28, 29, poate
30%. Important este că suntem pe un
trend ascendent şi mai ales că avem capacitatea, dacă suntem înţelepţi, dacă
suntem harnici, dacă suntem aproape
de oameni şi venim cu propuneri şi
soluţii, care să vină în întâmpinarea rezolvării problemei oamenilor, cred că
avem capacitatea să readucem Partidul
Naţional Liberal în situaţia de a putea
câştiga alegerile”.

Premiul de Excelenţă
pentru Dr. Horaţiu
Suciu
Preşedintele PNL Mureş, Cristian
Chirteş a înmânat primul Premiu de
Excelenţă “Emil Dandea” chirurgului
Horaţiu Suciu, şeful Clinicii de Chi-

rurgie Cardiovasculară din cadrul
Institutului de Urgenţă şi Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu-Mureş
„în semn de distinsă apreciere pentru
întreaga activitate profesională”. Această Distincţie de onoare, va fi un premiu
anual de excelenţă, care va fi acordat
unor personalităţi ale vieţii publice
mureşene cu merite incontestabile în
activitatea lor profesională. Acest premiu poartă numele unui om politic şi
demnitar român, membru marcant al
Partidului Naţional Liberal, primar în
două mandate a Municipiului Târgu
Mureş şi unul dintre iniţiatorii TârguMureşului modern.
După primirea distincţiei, dr Horaţiu
Suciu a declarat “Sunt extrem de emoţionat, nu ştiam de această surpriză.
Sunt onorat să fiu primul dintr-o serie
de persoane care vor primi acest premiu. Este pentru mine o mândrie, dar
în acelaşi timp, o obligație de a continua activitatea mea. Vreau să o dedic
tuturor celor prezenţi în această seară,
fără de care tot ce am făcut, nu s-ar fi
putut împlini.Vă transmit toată dragostea mea, ştiţi unde mă găsiţi, oricând
gata să vindec o inimă bolnavă. Vreau
să ştiţi că sunt în continuare alături de
voi, atât la bine, dar mai ales la greu” a
conchis doctorul Horaţiu Suciu.
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Ilie Chiş Bălan - „Anul 2018 îmi doresc să fie mult
mai bun decât 2017 şi mult mai slab decât 2019”
Ilie Chiş Bălan, edilul comunei
Ruşii-Munţi, păstoreşte această
comună de 17 ani, semn că a
făcut-o şi o face în continuare cu
dăruire şi interes pentru comunitate. Ruşii-Munţi este o comună
unde nu mai există drumuri
neasfaltate, însă despre asta şi
despre alte realizări şi planuri
de viitor, primarul comunei Ilie
Chiş Bălan ne oferă mai multe
detalii.

Rep: Cum a fost 2017 din punct de vedere administrativ?
Ilie Chiș Bălan: Despre realizările
anului 2017 sunt multe de povestit
pentru că anul 2017 a fost un an foarte
bun pentru comuna Ruşii-Munţi. Am
finalizat o investiţie de 1.600.000 de lei
la care se adaugă TVA-ul pentru şanţuri betonate şi rigole carosabile pe o
lungime de cinci kilometri pe o parte
şi pe alta a drumului judeţean. Spaţiul de rulare s-a lărgit pe ambele părţi
ale carosabilului, între 1 şi 5 metri. În
primăvară vom trasa cu marcaj cu linie continuă, piste pentru biciclişti şi
pietoni. Sunt zone în care nu putem să
executăm trotuare pentru că distanţa
dintre case şi rigolă este foarte mică, şiatunci între rigolă și suprafața pe care
am asfaltat-o noi în plus, va fi pistă de
bicicletă şi cale de acces pentru pietoni.
Sigur că această investiţie nu a fost unică în cadrul comunei pentru anul 2017.
Am reabilitat prin macadam doi kilometri de drum forestier rămas neasfaltat prin proiectul 125b, pentru că nu
era cuprins în amenajament. În Maio-

Ilie Chiş Bălan - primarul comunei
Ruşii-Munţi

reşti am făcut un kilometru de trotuar,
oferindu-le şi cetăţenilor acestei localităţi ocazia ca pe marginea drumului european să aibă trotuare şi să nu
se mai întâmple accidente. Avem şi în
Morăreni şi Maioreşti, sate pe unde trece drum european şi-atunci trebuie să
asigurăm trotuarele pentru deplasarea
pietonilor în siguranţă.
La un an şi jumate din cel de-al cincilea mandat şi în general după fiecare
mandat, privesc în spate şi sunt bucuros că las ceva în urma mea ca primar
şi a consilierilor ce au fost în mandatul
respectiv. Astfel că la sfârşitul anului
2016, Ruşii-Munţi avea toate uliţele,
drumurile comunale asfaltate, canalizare, apă potabilă, iluminat cu leduri.
Practic noi avem toate condiţiile, iar
infrastructura este de mediu urban.
Şi-atunci sigur că la Ruşii-Munţi au
crescut preţurile la locuinţe şi terenuri
pentru că mă repet, este confort de mediu urban.
Rep: Cum sprijiniţi pe cei care vor să
muncească în agricultură?

I.C.B.: În atenţia noastră sunt şi gospodăriile particulare, micii fermieri
sau producătorii agricoli pentru care
intenţionăm prin sprijinul Direcţiei
Agricole, să elaborăm amenajamentul
pastoral şi pentru fâneţele cetăţenilor
pentru că sunt undeva la 600 de hectare de fâneţe care trebuie să aibă amenajament pastoral, pentru că altfel vor
risca să nu mai primească subvenţiile.
Am reuşit să scriem în cartea funciară
tot ce înseamnă păduri, 2380 de hectare şi 340 de hectare de păşune din
comuna Bilbor, proprietate a comunei
Ruşii-Munţi, iar la sfârşit de 2017 s-a
finalizat înscrierea în cartea funciară
a celor 1900 de hectare de pădure pe
care o avem pe raza comunei Răstoliţa,
plus înscrierea în cartea funciară a păşunilor din Ruşii Munţi care se ridică
undeva la 760 de hectare.
Rep: Investiţii în sănătate?
I.C.B.: Este licitat, s-a achiziţionat pe
SEAP proiectarea la dispensarul uman.
Urmează să demarăm procedura de
achiziţie publică a executării. Asta

chiar dacă suntem aprobaţi cu două
proiecte de la Guvern, prin Ministerul
Dezvoltării Rurale pentru dispensar în
valoare de 1 milion de lei şi extindere şi
reabilitare şcoală generală. Este nevoie
de aceste lucrări pentru că noi nu avem
autorizaţie de funcţionare de la pompieri pentru şcoală, şi-atunci trebuie să
reabilităm, să extindem, deşi avem toalete englezeşti, dar sunt în alt corp de
clădire, nu în cea a şcolii.
Aşa că trebuie să ne adaptăm la noile
condiţii pentru a obţine autorizaţia de
funcţionare. După cum vă spuneam,
suntem cuprinşi în programul guvernului pentru a primi bani pentru dispensar şi pentru şcoală, însă noi nu
aşteptăm acest program, aceşti bani,
deoarece noi executăm licitaţiile, demarăm lucrările pentru că eu vreau ca
în noiembrie dispensarul să fie bun de
tăiat panglica.
Rep: Cum vă doriţi să fie anul în care
am intrat?
I.C.B.: Anul 2018 îmi doresc să fie
mult mai bun decât 2017 şi mult mai
slab decât 2019. Fiind anul Centenarului, vrem ca tot ce ne-am propus să realizăm. Vreau să mulţumesc locuitorilor
comunei pentru felul în care au ştiut să
susţină şi să înţeleagă tot ce a fost legat
de comună, iar consilierilor locali pentru că este un consiliu alături de care
se poate lucra. Vreau să mulţumesc şi
aparatului Primăriei Rușii Munți, alături de care am făcut o treabă bună.
(C.R.)

Primarul Vultur Petru în continuă activitate pentru
dezvoltarea comunei Lunca Bradului

Vultur Petru - primarul comunei Lunca
Bradului
Planuri mari pentru un an întreg în
comuna Lunca Bradului, cu multe proiecte care intră în acest an în execuţie.
Încă de la preluarea funcţiei, Vultur
Petru, edilul comunei Lunca Bradului a fost interesat de aspecte precum
dezvoltarea comunei. „Lunca Bradului
este o comună grea, dar nu imposibil
de condus. Începând cu 2012, de la
preluarea primului mandat, au fost mai
multe probleme la nivel de administrare. Însă cum anii au trecut, de cum am
intrat în cel de-al doilea mandat, am
încercat să le rezolvăm în limita posibilităţilor cu personalul pe care îl avem,
facem eforturi să ieşim la liman şi cred
că am ieşit înainte de a candida pentru
al doilea mandat. Le-am promis cetăţenilor şi le mulţumesc că mi-au dat
ocazia să fiu în fruntea comunei. N-am

promis multe, dar ceea ce am promis
am şi făcut. Sper să finalizez proiectele
propuse şi începute în primul mandat”
spune Petru Vultur, primarul comunei
Lunca Bradului.
Acesta nu este un om de birou, deşi
deseori situaţia o cere. Îi place să fie
pe teren, să simtă pulsul, considerând
că aşa poate identifica mai uşor problemele comunităţii. „În momentul în
care am ajuns pe funcţie nu era nimic
întăbulat în comună. Am făcut foarte
multe întăbulări pentru suprafeţe pe
care comuna Lunca Bradului le deţine.
A fost nevoie de aceste lucruri pentru că nu putem implementa niciun
proiect dacă nu avem extract CF. De
exemplu, nu se poate face asfaltarea ori
nu putem băga apa şi canalul dacă nu
avem întăbulările la zi” a adăugat Petru

Vultur.
Patru proiecte pe fonduri europene, care vin din urmă, iar acum sunt
în faza de implementare sunt dotări
Cămine Culturale Lunca Bradului şi
Neagra pentru tot ce înseamnă sonorizare, mobilier, perdele etc. Există
deasemenea în derulare proiect pentru
asfaltările începute prin buget local,
„s-a depus proiectul la PNDL Bucureşti pe care l-am câştigat, o finanţare
de 1.700.000 lei. Asfaltare Fântânel,
Pârâul Bisericii, lucrare care este în
execuţie cu termen de finalizare 2018.
Avem implementat un proiect prin
PNDR pentru grădiniță în valoare de
aproximativ 600.000 euro pentru care
avem deja avansul în cont. Aceasta va fi
cu program prelungit, lângă sediul primăriei pe care sperăm să o finalizăm
anul acesta. De asemenea am făcut un
proiect pentru apă-canal pe localitatea
Lunca Bradului: tronsonul gara CFR,
tronsonul centru unde am fost eligibili.
Ce s-a putut face pentru apă şi canal se
va implementa până în 2019 când trebuie să le finalizăm. Lucrările sunt deja
în derulare, în momentul de faţă ne
aflăm la proiectul tehnic. Este o lucrare
mare de două milioane de euro motiv
pentru care sper să găsim la licitaţie un
constructor bun pentru că în toamna
acestui an trebuie să înceapă lucrările”
adaugă edilul comunei Lunca Bradului.

A mai fost depus un proiect pentru
renovarea capitală la Şcoala Generală
pentru că aceasta este o clădire veche,
„iar lucrările de reparaţii executate nu
s-au făcut cum se fac astăzi. Şi nu zic
asta pentru că acum sunt eu primar, ci
pentru că mie îmi place ca lucrările să
fie făcute şi cantitativ, dar şi calitativ”
menţionează Petru Vultur.
În 2017 s-au făcut aproximativ 600 de
metri liniari de trotuare pietonale, o
parte finalizate în Lunca Bradului pentru lucrările începute în 2015 – 2016,
iar pe Neagra s-au făcut 320 metri liniari de trotuar. Implicare a fost şi pentru
bisericile din comună, pe care administraţia locală le-a sprijinit financiar. Un
exemplu sunt casele mortuale, la Neagra casa mortuală fiind gata, urmând
să se realizeze una şi în Lunca Bradului. „Nu pot să nu amintesc faptul că
în 2012 când am preluat funcţia de
primar, comuna Lunca Bradului avea
un buget de 2.800.000 de lei şi datorii
de unsprezece miliarde şi jumătate şi
eram în executare silită, iată că în 2017
am avut un buget de nouă milioane de
lei şi nu mai avem datorii la nimeni” a
conchis, primarul comunei Lunca Bradului, Petru Vultur.
(C.R.)
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Primul născut în 2018 la Reghin este băiat ŞTIRI

Program prelungit la
ghişeele din Solovăstru

Codruţa ROMANŢA

Reghinenii au fost mai cumpătaţi în
timpul sărbătorilor de iarnă din acest
an, asta comparativ cu anii trecuţi,
având în vedere că numărul pacienţilor
care au ajuns la spital pentru consum
excesiv de alcool şi mâncare, nu a fost
foarte mare.
În anul ce tocmai s-a încheiat au fost
înregistrate un număr de 11.700 de
urgenţe la Serviciul de Ambulanţă Reghin, acest lucru fiind posibil cu ajutorul a trei echipaje dintre care una cu
medic, iar două cu asistent.
În primele patru zile ale acestui an, au
fost înregistrate 120 de urgenţe.

Naşterile de sărbători
Sărbătorile de iarnă au adus multă bucurie în familiile unde li s-au născut
pruncii.
Dacă de Crăciun, între 24 şi 25 decembrie 2017, nu a fost înregistrată nicio

naştere la Spitalul Municipal „Eugen
Nicoară” din Reghin, ultima zi din anul
2017 a fost zi de fericire pentru trei familii, venind pe lume înainte ca ceasul
să bată miezul nopţii, un băiat şi două
fete.
Un singur copil - băiat - s-a născut la
Spitalul Municipal „Eugen Nicoară”
din Reghin, în prima zi a Anului Nou,
acesta fiind adus pe lume de o tânără
mamă de doar 16 ani şi 11 luni.

Se spune că a fi primul născut al Noulului An înseamnă o viaţă plină de
cadouri şi succes, iar familia copilului
născut în Noul An va avea succes pe tot
parcursul anului.
Sursa foto: pixabay.com

ANUNŢURI
Pierdut certificat de înregistrare PFA,
29302104/2011. Îl declar nul.
Clinica privată de sănătate Terapia
Ultramed, oferă servicii medicale

(C.R.)

Concursul judeţean de
teatru „Vreau să fiu actor”

Spitalul Clinic Județean Mureș primește în
această primăvară un aparat de rezonanță
magnetică nucleară
Guvernul României a semnat la
București achiziția a 24 de aparate de
rezonanță magnetică nucleară, a 12
computere tomograf și a mai multor
echipamente de imagistică și sisteme de arhivare a imaginilor medicale (PACS) care vor ajunge în spitalele
județene din toată țara.
Printre centrele la care va fi alocat un
aparat RMN este și cel de la TârguMureș. Primele șapte aparate vor fi livrate peste șase săptămâni, urmând ca
până în martie inclusiv, să fie livrate și
celelalte aparate.
La Târgu-Mureș se va deplasa o echipă de experți, care va evalua spațiul de
instalare și vor stabili detaliile tehnice.
Aparatul va fi amplasat în Laboratorul
de radiologie și imagistică medical de
pe strada Gheorghe Marinescu nr. 1.
„RMN-ul este esențial în condițiile
actuale pentru un spital modern, este
o investigație de înaltă performanță,

Administraţia locală din Solovăstru
vine cu veşti bune pentru cetăţenii care
vor să plătească impozitele pentru anul
2018. Funcţionarii au înţeles faptul că
locuitorii de pe raza comunei Solovăstru nu se încadrează în programul de
lucru al Primăriei din Solovăstru, astfel
că, programul la casierie s-a prelungit.
În acest sens, cetăţenii ce vor să plătească taxele şi impozitele locale, o pot face
în fiecare zi de luni până joi între orele 8:00 şi 18:00, iar vineri de la 8:00 la
17:00. De reţinut faptul că dacă îşi plătesc integral impozitele şi taxele până
în data de 31 martie 2018, beneficiază
de o bonificaţie de 10%.

care ajută medicul în stabilirea cât mai
rapidă și cu cât mai mare acuratețe a
unor diagnostice și, prin aceasta, ajută la vindecarea mai rapidă a bolnavului. De asemenea, gradul spitalului
este acordat și în funcție de existența
sau non existența unei aparaturi de
înaltă performanță, cum ar fi, de
exemplu, CT și RMN. Deci ne păstrăm gradul II de performanță a Spitalului Clinic Județean Mureș. Acum,
pentru pacienții noștri care necesită
investigații RMN, avem contracte cu

Spitalul Clinic Județean de Urgență
Târgu-Mureș și, alternativ, cu centrele
private, și îi trimitem în alte locații,” a
declarat dr. Ovidiu Gârbovan, managerul Spitalului Clinic Județean Mureș.
Echipamentele au fost achiziționate
prin Proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar – Îmbunătățirea
Calității și Eficienței Sistemului Sanitar – Împrumut nr. 83620-RO, finanțat
prin Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD),
implementat de Ministerul Sănătății.

prin biorezonanță magnetică cu aparatul medical german MORA NOVA
pentru identificarea și combaterea
disfuncționalităților corpului uman.
Detalii și programări la adresa din
Târgu-Mureș, strada Piața Armatei, nr.
16, jud. Mureș sau la telefon 0740 391
974.

De vânzare Land Rover Freelander, an
fabricație 2009, volan pe dreapta,
ABS, ESP, 4x4, volan reglabil, senzori
de parcare, geamuri electrice,
oglinzi electrice heliomate, dublu climatronic. Preț 4800 euro.
Informații la telefon 0744551755

Adresat elevilor de liceu, Concursul
judeţean de teatru „Vreau să fiu actor”
ajunge în acest an la ediţia a treia şi se
va desfăşura în data de 3 mai. Concursul este organizat de Liceul Teoretic
„Gheorghe Marinescu” din TârguMureş în parteneriat cu Inspectoratul
Şcolar Judeţean Mureş şi Centrul Cultural „Mihai Eminescu”.
Juriul este format din personalităţi din
lumea teatrului şi profesori care nu au
îndrumat trupe de teatru, reprezentanţi
ISJ şi ai comunităţii locale.
Criteriile de jurizare pentru selecţia
câştigătorilor fac referire la omogenitatea trupei, armonizarea interpretării
actorilor, talentul actoricesc, stăpânirea limbajului scenic, impresia artistică (folosirea figurilor de stil, impactul
personal, costumaţie.
„Juriul are dreptul să ceară oprirea unui
spectacol dacă a fost depăşită durata,
dacă se consideră că ceea ce a văzut pe
scenă contravine regulamentului concursului sau dacă se consideră că vizionarea unui anumit număr de minute
din spectacol a fost relevant şi, implicit,
evaluarea trupei de teatru a luat sfârsit”
se arată în regulament.
Cei care doresc să se înscrie trebuie să
completeze o fişă cu numele liceului,
profesorul coordonator, numele trupei
de teatru, titlul şi autorul piesei interpretate, durata piesei, numele şi prenumele elevilor, precum şi rolul interpretat.
(C.R.)
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Balul Însuraţilor la Reghin
Lume, lume! Iubitori de tradiţie şi de frumos! Petrecăreţi
şi iubitori de folclor! Cel mai
aşteptat eveniment de către cei
care iubesc să îmbrace costumul
popular - Balul Însuraţilor, își
continuă tradiția!
În primul sfârșit de săptămână al lunii februarie, mai exact în zilele de 3
și 4 februarie, organizatorii celui mai
mare bal de acest gen, familia Gliga, vă
așteaptă să participați la cea de-a XI-a
ediție a balului care a prins rădăcini
puternice atât în ciclicitatea sa de a fi
organizat, cât și în sufletul celor care
poartă cu mândrie costumul popular
autentic și își doresc să fie părtași la
o nouă filă adăugată în istoria Balului
Însuraților de la Reghin. Invitații vor fi
întâmpinați cu mâncăruri tradiționale,
ca la mama acasă, dar și cu ceterași
renumiți, care nu fac altceva decât să
vă invite la joc și voie bună.

Pe parcursul anilor, gazdele evenimentului, familia lutierului Gliga Vasile
Ghiorghe, au reușit să transforme Balul Însuraților în cel mai așteptat eve-

niment al fiecărui an, forfota oaspeților
pentru alegerea ținutelor simțindu-se
încă de la început de ianuarie. Pentru
că fiecare își dorește să reprezinte zona

în care își are rădăcinile cât mai bine,
însurații caută în lada de zestre cele
mai alese straie populare, astfel încât,
la Balul Însuraților avem o adevărată
paradă a portului popular, în care vedetele sunt chiar oaspeții participanți.
Ne aşteaptă două zile unde voia bună
ne întâmpină chiar de la intrare, bucatele tradiţionale vor sta la loc de cinste
şi cu siguranţă, surprizele nu vor lipsi
nici în acest an.
Evenimentul se va desfăşura ca în fiecare an, în sala de evenimente a firmelor Gliga din Reghin, părtași fiind sutele de invitați din toate colțurile țării,
dar și din străinătate, la ultimele ediții
participând și oaspeți de peste hotare.
Aşadar, pregătiți-vă hainele de sărbătoare, îmbrăcaţi costumul popular şi
de ce nu, faceţi înainte câţiva paşi de
încălzire, pentru că vă aşteaptă două
zile de cântec, joc şi voie bună! Înscrieri se pot face la numărul de telefon:
0745.348.000. (C.R.)
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