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Au crescut preţurile imobilelor din Reghin
În plină criză, se pare că oferta pe piaţa
imobiliară este din ce în ce mai mare, preţurile fiind şi ele pe măsură. Sumele cerute
în această perioadă, faţă de anii precedenți,
sunt astronomice, iar cumpărătorii le consideră exagerate şi nejustificate.

Am dat o tură virtuală pe anunţurile de mică
publicitate de pe site-urile de profil, căutând
ofertele de preţuri. Primul lucru pe care l-am
observat a fost că localizarea unei proprietăţi, influenţează automat şi preţul acesteia.

Boom imobiliar
Cele mai căutate zone sunt cartierele Unirii,
Libertăţii, Rodnei, în timp ce zonele precum
Pomilor, Gării şi Salcâmilor sunt evitate de
reghineni. Tocmai de aceea, aici preţurile
sunt mult mai mici. Pe anunţurile de mică
publicitate găsiţi apartamente care pornesc

chiar de la 12.000 de euro.
În zonele de interes, pentru un apartament
cu două camere de 56 de metri pătraţi, vânzătorii cer chiar şi 35.000 de euro. Totuşi
sunt şi oferte pentru apartamentele cu trei
camere, care depăşesc preţul unui apartament cu patru camere, şi-anume 54.000 de
euro. Însă în aceste cazuri, vânzătorii îşi
justifică preţul prin faptul că apartamentul
este recent renovat, pregătit pentru pretenţioşi. Pentru un apartament cu patru camere,
cumpărătorii ar trebui să scoată din buzunar
până în 47.000 de euro.
Nici garsonierele nu se arată a fi prea prietenoase din punct de vedere financiar, având
în vedere zonele în care pot fi găsite. Pe site-urile cu anunţuri, preţurile pornesc de la
8.000 de euro şi pot ajunge chiar și la 15.000
de euro.
Însă, toate aceste preţuri diferă de la apartament la apartament, fiind influenţate de fac-

tori cum sunt în principal zona, vechimea
blocului, etajul la care se află, dacă este mobilat ori ba, îmbunătăţirile realizate. Concret, mai puţini bani vor scoate din buzunar
cei care vor să-şi cumpere apartamente în
cartierele Pomilor şi Salcâmilor. În Pomilor
puteţi cumpăra apartament cu două camere
cu preţuri ce pornesc de la 15.000 de euro şi
pot ajunge până la 20.000.
De ce ni se par exagerate preţurile? Pentru
că Reghinul nu este ieşit cu nimic din tipare,
iar economia locală nu pare înfloritoare în
această perioadă. Nici veniturile nu sunt cele
mai bune, cu care să ne mândrim. Singurul
fapt ce ar duce la aceste măriri de preţuri ar
putea fi intensificarea cererilor de locuinţe.

Închirierile de apartamente...
tot cu preţuri piperate!
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Cei care au nevoie de un apartament de închiriat, nu sunt feriţi de preţurile mari. Asta
pentru că suma solicitată de cei care au apartamente de închiriat este una destul de mare,
raportându-ne la municipiul Reghin.
Şi aici, preţul variază în funcţie de zona în
care este situat apartamentul de închiriat.
Astfel că pentru un apartament cu două camere, situat în zonele bune ale Reghinului,
chiriaşii se văd nevoiţi să plătească chiar şi
200 de euro. Apartamentele se închiriază
mobilate sau nemobilate, iar dacă acestea
vin la pachet cu tot necesarul de mobilă,
preţul este şi el unul pe măsură. Majoritatea cer o garanţie în momentul închirierii
unui imobil, în valoarea preţului unei chirii
ori mai multe. La toate acestea se adaugă şi
faptul că cererea este în euro, în contextul în
care salariile reghinenilor sunt în lei.
(C.R.)
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ŞTIRI
Raportul Poliţiei
Municipiului Reghin pe
parcursul anului 2017
În anul 2017, la nivelul Poliţiei Municipiului
Reghin au fost sesizate un număr de 981 infracţiuni, cu 5 mai puţine decât în perioada
similară a anului 2016. Infracţiunile economico-financiare se menţin la acelaşi nivel:
39 în anul 2017 respectiv 39 în anul 2016,
infracţiunile judiciare au scăzut de la 706 în
anul 2016 la 648 în anul 2017. Infracţiunile
de altă natură au crescut de la 241 în anul
2016 la 294 în anul 2017.
La infracţiunile sesizate contra persoanei se
constată o scădere, fiind sesizate 315 infracţiuni faţă de 321 în perioada similară a anului precedent. Lovirea sau alte violenţe scade
de la 147 la 136, uciderea din culpă creşte de
la 6 infracţiuni la 7, lipsa de libertate în mod
ilegal creşte de la 2 la 4, ameninţarea creşte
de la 34 la 37, vătămarea corporală din culpă
scade de la 120 la 115, infracţiunile de şantaj
cresc de la 1 la 6, infracţiunile contra autorităţii cresc de la 0 la 2, iar infracţiunile de fals
au scăzut de la 10 la 7.
În ceea ce priveşte criminalitatea gravă, cu
violenţă, în perioada analizată au fost înregistrate 10 fapte săvârşite cu violenţă faţă de
18 în perioada similară a anului precedent.
Tâlhăriile au scăzut de la 14 la 9, iar violul a
scăzut de la 4 la 1. (C.R.)

Criminalitatea contra
patrimoniului

La infracţiunile contra patrimoniului se
constată o scădere cu 12,5%, fiind sesizate
476 infracțiuni, faţă de 544 în perioada similară a anului precedent. Infracţiunile de
furt se prezintă pe un trend descendent faţă
de perioada similară a anului precedent, fiind sesizate 363 infracţiuni faţă de 419. Au
scăzut cu 27,78% infracţiunile de furt din
locuinţe, fiind înregistrate 52 de infracţiuni faţă de 72. Tot o scădere s-a înregistrat
şi la furturile din societăţi comerciale, fiind
înregistrate 23 infracţiuni faţă de 30, dar au
crescut furturile din societăţile comerciale
de pe raft, fiind înregistrate 65 de infracţiuni
în 2017, faţă de 42 în anul 2016. O scădere
se observă la furturile din curţi, anexe gospodăreşti cu 10,81%, înregistrate fiind 33 de
infracţiuni faţă de 37. Furturile din buzunare, poşete şi genţi au crescut cu 40%, fiind
înregistrate 28 faţă de 20, dar au scăzut furturile din auto cu 41,54%, fiind înregistrate
38 faţă de 65.
Infracţiunile contra siguranţei circulaţiei pe
drumurile publice au crescut cu 92,98%, şianume 110 infracţiuni faţă de 57. (C.R.)

Un număr mare de clădiri din centrul
Reghinului nu respectă reglementările zonei
istorice protejate
Când locuim într-un oraş care are în spate o
istorie ce trebuie protejată, suntem responsabili să o păstrăm pentru generaţiile viitoare.
Centrul istoric al Reghinului, fiind zonă
protejată, are nevoie de o imagine care să îl
scoată în evidenţă, atât din punct de vedere
arhitectural, cât şi turistic.
Toate intervenţiile pe care le fac proprietarii
clădirilor din această zonă asupra imobilelor, trebuie făcute respectând legislaţia şi
mai ales să dispună de autorizaţie de construire cu avizul deconcentratelor Ministerului Culturii.

Tâmplăria din PVC nu are ce
căuta în zona centrală
Fără termopane ce „atârnă” în locul ferestrelor tradiţionale, aşa ar trebui să arate centrul
Reghinului. Dar asta este o problemă naţională până la urmă, ce poate fi rezolvată pas
cu pas. Ba mai mult, la o scurtă plimbare
prin zona centrală, e suficient să ridici ochii
şi te loveşti de un morman de cabluri, asemeni lianelor din junglă, atârnând pe stâlpi
şi pe faţadele clădirilor. Însă, spre bucuria
noastră, acest aspect nu este neglijat de autorităţile locale. Pentru această problemă,
administraţia locală lucrează la un proiect

pentru introducerea reţelei electrice în subteran. „Proiectul mai trebuie îmbunătăţit şi
integrat cu alte măsuri, deoarece sunt multe
lucrări ce trebuie făcute. Având în vedere că
stâlpii aparţin de Electrica, dar multe dintre
fire sunt de date, aparţinând altor distribuitori de cablu şi internet, trebuie găsite soluţii
prin care toate firele să fie mutate deodată în
subteran. Şi iluminatul public merge mână
în mână cu acest proiect, pentru că, dorindu-se modernizarea acestui serviciu şi acele
cabluri trebuie amplasate în subteran” a precizat Klaus Birthler, arhitectul şef al municipiului Reghin.
Concret, în momentul de faţă, se caută măsuri pentru a repara deciziile luate greşit în
trecut. „O problemă destul de mare pe care
o avem în zona centrală este faptul că în ultimii 20 de ani s-au făcut mici modificări, care
astăzi au dus la producerea unor schimbări
majore. De exemplu, înlocuirea ferestrelor
din tâmplărie de lemn cu cele din plastic.
Ceea ce contravine regulamentului pentru
zona protejată. Acest regulament, nu-l avem
de acum 20 de ani, ci mai recent! Astfel că ce
găsim astăzi în zona centrală este o modificare, ceea ce nu corespunde cu regulamentul local de urbanism. O mare parte dintre
cazuri sunt cu iluzia că acele ferestre au o
izolare mai bună, dar se înşală” spune Klaus
Birthler.
Astfel că centrul istoric al Reghinului are nevoie de revigorare. De ce este nevoie de acest
lucru? În caz contrar ajunge să arate ca un
curcubeu, clădirile având culori puternice şi
nepotrivite, iar clădirile îşi vor pierdea valoare prin intervenţii prost gândite.
Cum s-a ajuns la acest lucru? Reabilitarea
haotică, fără a respecta paletarul şi proprietarii care au mers pe principiul „e casa mea,
fac ce vreau cu ea”, necunoscând faptul că fiind o zonă protejată, imobilele au nevoie de
intervenţii făcute cu cap şi nu după ureche.

Studiul de parament
necesar în zonele istorice
Unul dintre elementele importante în renovarea faţadelor este studiul de parament,
deoarece culorile intense nu sunt recomandate pentru renovarea faţadelor, preferânduse în schimb culorile pale. „Mulţi oameni se
crucesc când aud de acest studiu, spunând

continuare pe pagina 3
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că ei vor doar să zugrăvească faţada. De ce
se cere acest lucru? Pentru că acest studiu de
parament scoate la iveală culorile anterioare
şi dacă avea sau nu, decoraţii acea clădire.
Acest studiu se face de personal atestat, în
general pictori/restauratori. În principiu
erau folosite culori naturale, iar asta înseamnă culori obţinute din oxid de fier, oxid
galben, oxid de crom. Caracteristica acestor culori este faptul că sunt culori pale şi
nu stridente. ” explică arhitectul şef, Klaus
Birthler.

Picătura de ploaie
Reamenajarea zonei centrale ţine de mai
multe lucrări, care merg mână în mână, în
strânsă legătură una cu alta. „Codul Civil
vorbeşte de picătura de ploaie, spune că apa
trebuie să se scurgă pe parcela proprie sau în
canalizarea pluvială. Observăm în zona centrală faptul că burlanul de apă merge corect
în subsol, dar s-a spart la nivelul trotuarului
fiindcă s-a înfundat probabil în subsol, iar
apa curge pe trotuar. Şi-atunci conform Codului Civil e interzis ca apa să se scurgă pe
trotuar ori pe altă proprietate decât cea privată, tocmai pentru că astfel, mai ales iarna,
se formează gheaţă. Orice suprafaţă pavată,
impermeabilă cu altceva decât pământ, are
nevoie să-i fie asigurată scurgerea apei. Altfel rămân bălţi. Momentan în zona centrală
nu avem suficiente guri de scurgere pentru
tot ce este asfaltat. Primul lucru care trebuie

asigurat în zona centrală este sistemul pluvial de jur împrejur cât şi perimetral” spune
Klaus Birthler.

Schimbarea tencuielilor şi
îndepărtarea decoraţiilor
În zona centrală a Reghinului există cazuri
unde s-a intervenit fără supraveghere de
specialitate, astfel încât au fost acoperite
elementele decorative ale faţadelor. Nici tencuielile nu sunt conforme cu regulamentul,
pentru că cele tipice sunt pe bază de var cu
nisip, şi aşa ar trebui să rămână.
Nici agenţii/operatorii econimici din zona
centrală nu ies din această schemă haotică,
referindu-ne aici la nerespectarea spiritului
arhitectural prin placarea faţadelor cu plăci
de faianţă ori gresie, folosirea unor materiale
precum imitaţie de piatră ori placaj de piatră
spartă neregulată, ce nu au nicio legătură cu
zona în care sunt amplasate.
„Principala problemă este că cetăţenii nu
ştiu că imobilul lor se află în zona protejată.
Şi-aici încercăm pe viitor să îmbunătăţim situaţia prin realizarea unor broşuri pe care să
le dăm fiecărui locatar din zona centrală. O
broşură care le arată pas cu pas cum trebuie
făcută intervenţia pe clădire şi care sunt paşii legali de autorizare. E nevoie de această
broşură pentru că orice abatere în zona protejată, orice intervenţie la clădiri este de fapt
un caz penal. A distruge un obiect de patri-

iunie 2013
moniu este ireversibil. O mare schimbare a
avut loc în perioada comunistă, când multe
faţade care aveau decoraţii au fost rase. Policlinica avea câteva decoraţii deosebite, dar
au fost rase” ne explică arhitectul şef.

Clădiri monument istoric
În centrul municipiului Reghin există o singură clădire care şi-a păstrat caracterul rural, iar aceasta se află în apropierea staţiei de
taxi. Încă nu există semnul distinctiv, cred că
nici proprietarii nu ştiu asta. Însă din păcate, asupra acestei clădiri monument istoric
s-au făcut intervenţii ilegale. „Am făcut un
referat de necesitate pentru a se face inventarierea clădirilor monument şi ca pe acea

clădire să fie amplasat un semn distinctiv” a
menţionat Klaus Birthler.
Clădirile din centrul istoric, deşi sunt vechi,
sunt rezistente, asta pentru că pereţii au fost
supradimensionaţi. Puţinele clădiri care ar
avea probleme au legătură cu tasări inegale
şi umiditate. „Umididatea în case a crescut
odată ce oraşul s-a asfaltat. În trecut, străzile pavate permiteau eliminarea apei din sol,
aveau o zonă permeabilă, din piatră de râu,
astfel încât apa nu era forţată să iasă prin perete, dar odată cu asfaltarea, apa nu mai are
pe unde să iasă, decât prin pereţi, provocând
astfel igrasie şi degradarea clădirii”.
Probleme sunt şi în ceea ce privesc învelitorile clădirilor, tocmai pentru că acoperişul în
zona centrală trebuie să fie din ţiglă din lut
ars. În momentul de faţă este un amestec de
forme şi culori, care contravin regulamentului de urbanism. „Asta pentru că unii au
reabilitat fără să întrebe şi fără să fie prinşi
de poliţia locală” a adaugat Klaus Birthler.
Toate aceste probleme pot fi rezolvate pe
măsură ce se fac intervenţii. „De exemplu,
vorbind despre ferestre, acolo a fost investit.
Şi pe măsură ce îi va creşte valoarea zonei
protejate şi stabilim o regulă în zona centrală, o urmărim şi informăm oamenii de acea
regulă, zona protejată va avea o valoare mai
mare. Deocamdată, fiindcă a fost necontrolat în trecut, nu beneficiezi atât de mult de
o zonă istorică generoasă, astfel că imaginea
nu mai este autentică şi atunci au toţi de
pierdut”.
O Hotărâre de Consiliu Local, prevede faptul că cetăţenii care nu îşi întreţin clădirile şi
terenurile din intravilan vor plăti impozite
de 500%. Tocmai din acest motiv, casele ce
au probleme, tencuiala ori decoraţiile cad,
iar proprietarii le ignoră, intră sub incidenţa
acestei Hotărâri. „În acest an, facem inventarierea pentru care lucrăm la metodologia
de evidenţiere a clădirilor în urma căreia
vom da un termen, în care cei care nu îşi repară acoperişul şi faţada va fi taxat cu 500%”
a conchis Klaus Birthler.

pagină realizată
de Codruţa ROMANŢA

Bugetul Primăriei Municipiului Reghin a fost aprobat de
consilierii locali
Bugetul Reghinului a trecut de votul consilierilor locali în şedinţa ordinară din data
de 15 februarie, chiar dacă cei trei consilieri PNL s-au abţinut. Motivul invocat de
consilierul Iulius Făgărăşan vizează lipsa de
convocare a consilierilor PNL la consultările privind bugetul „Prima observaţie este
că materialul transmis este iligibil, primele
fraze nu am putut să le citesc, dar este vorba despre impozitele şi taxele pe proprietate
care sunt bugetate cu 13.672.000 de lei. Pe
execuţia bugetară trecută am avut încasări
în proporţie de 81%. Care este impactul
bugetar în cazul în care vom avea aceleaşi
procente de realizare? Văd că pe fondul de
rezervă nu avem niciun ban prevăzut, probabil nici nu este necesar. La secţiunea de
funcţionare, mi-aş fi dorit să fi investit mai
mult în şcoli. Văd că se investeşte masiv raportat la execuţia bugetară de anul trecut, se
suplimentează la secţiunea cultură şi recreere” a intervenit consilierul Iulius Făgărăşan
înainte de votul bugetului.
Discuţiile s-au aprins în momentul în care
preşedintele de şedinţă, Dragoş Pui, l-a
rugat pe Iulius Făgărăşan să fie succint cu
întrebările şi să nu facă o analiză pe buget
pentru că „toţi colegii au citit materialul de
şedinţă, iar dacă aveţi amendamente, vă rog
să le formulaţi”.
Totuşi, consilierul Iulius Făgărăşan a ţinut să
adauge faptul că „s-a promis şedinţele trecute consultări pe buget, dar nu au existat.
Am primit acest buget. Pe comisii am purtat
o parte din discuţii, cum era corect. Acum
dacă dumneavoastră consideraţi că aveţi

dreptul să cenzuraţi dreptul meu de a analiza
bugetul neexistând un cadru propice pentru
aşa ceva, aveţi dreptul, sunteţi preşedinte de
şedinţă şi puteţi face, teoretic, ce doriţi. Am
primit o ciornă ieri de la doamna Mariş, dar
e succintă şi nu ştiu în care măsură pot să o
iau în considerare. Eu mă abţin pentru toate
punctele şi voi respinge acest buget pentru
că e făcut aşa, ca un bilet la loto, dacă ne dă
Guvernul bani” a fost menţiunea adusă de
Iulius Făgărăşan.
Înainte ca membrii consiliului local să-şi
dea votul pentru acest proiect care vizează
bugetul general al Reghinului pentru anul
2018, primarul Maria Precup a adus câteva
lămuriri: „Sumele la învăţământ sunt mai
mici pentru că de anul acesta toate salariile
din învăţământ sunt bugetate de Ministerul
Învăţământului prin ISJ şi aici intră doar
cheltuielile materiale. Pentru igienizări vom
cuprinde în rectificarea dinaintea de începerea vacanţei”.
Pentru afirmaţiile consilierului Iulius Făgărăşan, privind lipsa banilor din fondul
de rezervă, Angela Mariş, de la serviciul de
contabilitate al Primăriei Reghin a precizat
că „există un fond de rezervă de 410.000
lei prevăzut la capitolul alte servicii publice
generale. Apoi ca procent învăţământul are
14%, iar cultura 16%, dar în condiţiile în
care la vară se vor mai aloca bani pentru igienizări sumele se vor echilibra. Asta în condiţiile în care învăţământul nu are cheltuieli
de salarii din acest buget”.
Bugetul general se ridică la capitolul venituri
totale, la suma de 58.356.000 de lei, din care

45.384.000 lei sunt la secţiunea funcţionare şi 12.972.000 lei la secţiunea dezvoltare.
La capitolul cheltuieli, suma totală este de
59.047.000 lei, cheltuielile secţiunii de funcţionare sunt de 45.384.000 lei, iar cheltuielile
secţiunii de dezvoltare sunt 13.663.000 lei.

Totalul listei de investiţii pentru anul 2018
al Primăriei Reghin din bugetul local este
de 13.128.000 lei, suma propusă pentru a
demara diferite proiecte în acest an:
1. PUG Reghin – 108.000 lei
2. Licenţe – 8000 lei
3. Proiecte (documentaţii tehnice) – 400.000
lei
4. Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi
dotarea Cinematografului „Patria” – 126.000
lei – buget de stat (CNI) – 7.992.310
5. Container CPU – 580.000 lei
6. Înlocuire conductă de apă şi branşamente
strada Muncitorilor – 1.000 lei
7. Construire Hală Agroalimentară în Municipiul Reghin – 935.000 lei + finanţare CNI
6.863.536
8. Extindere reţele de iluminat public în Municipiul Reghin – 100.000 lei
9. Modernizarea străzilor Cimitirului şi Margaretelor din Municipiul Reghin – 1.250.000
lei
10. Modernizarea unor străzi în municipiul
Reghin Lot. II (str. Muncitorilor) – 1.520.000
lei
11. Bloc locuinţe sociale, str Ierbuş nr 37B –
385.000 lei + 1.200.000 bugetul de stat
12. Extindere reţele de apă şi branşamente în

municipiul Reghin (str. Koss Ferenc, Simion
Bărnuţiu) – 200.000 lei
13. Modernizarea străzii Orizontului din
municipiul Reghin - 8000 de lei + 179.000
buget de stat
14. Site web municipiul Reghin – 30.000 lei
15. Statuia poetului naţional Mihai Eminescu
– 43.000 lei
16. Panou afişaj meteo – 38.000 lei
17. Sistem de alarmare la efracţie Casa de
Cultură „Eugen Nicoară” - 7000 lei
18. Sistem de supraveghere video Casa de
Cultură „Eugen Nicoară” – 11. 000 lei
19. Licenţă Casa de Cultură „Eugen Nicoară”
– 1000 lei
20. Reţele de canalizare menajeră şi racorduri
în municipiul Reghin – 200.000 lei
21. Multifuncţională – 12.000 lei
22. Interfon şi sistem de alarmare la Creşa
„Universul Prichindeilor” - 13.000 lei
23. Amenajare intersecţie strada Axente Sever cu strada Gării – 956.000 lei
24. Reabilitare Parc Central în Municipiul
Reghin – 800.000 lei
25. Plan de mobilitate urbană durabilă –
32.000 lei
26. Extinderea şi reabilitarea corpurilor C6 şi
C7 la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” – 1.895.000 lei
27. Şcoală cu 5 săli de clasă (Augustin Maior)
– 1.565.000 lei
28. Extindere canalizare menajeră str. Salcâmilor – 512.000 lei
29. Sistem de supraveghere video – 3000 lei
30. Sistem control acces – 10.000 lei
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Ina şi Ariciul Pit – aventuri în aparatul de fotografiat
Codruţa ROMANŢA
„E foarte greu să scrii poveşti pentru
copii”spune scriitorul Radu Ţuculescu. Însă
cu toate acestea, a reuşit să vadă lumina tiparului prima carte de poveşti pentru copii,
a cărui autor este. „La prima vedere poate
părea uşor pentru că scrii despre piticuţi,
despre miculuţi, iepuraşi şi şoricei. Dar datorită nepotului şi copiilor mei, la un momentdat am început să inventez poveşti. Nu
le citeam pentru că eu adormeam, iar copiii
râdeau. Am inventat câteva poveşti pentru
Vladimir, nepotul meu. La un moment dat,
i-am povestit despre ideea mea unui bun
prieten critic, istoric literar, care a spus „Măi
Radule, este o idee atât de originală, încât ar
trebui să ai grijă să nu ţi-o fure cineva” povesteşte amuzat, Radu Ţuculescu.
Eroina principală, care este o fetiţă, total
plictisită, ceea ce e mare lucru, de televizor
şi desene animate, împreună cu un arici alb,
(pe care chiar nepotul autorului l-a avut)
intră în aparatul de fotografiat al bunicului
Inei. Aici, în aparatul de fotografiat, caută
împreună locuri prin care bunicul aventurier a umblat, iar de aici încep aventurile Inei
alături de arici. Bunicul o iubea foarte mult,
era singurul care nu-i spunea doar că e fru-

Radu Ţuculescu - scriitor
moasă, ci şi că e o fetiţă deşteaptă şi curajoasă. „Va rezolva tot felul de situaţii dificile
prin diferite tărâmuri pe unde a trecut şi bunicul, pentru că în aparatul cu burduf au rămas foarte multe imagini.”a adaugat autorul.
Aşa au apărut patru poveşti, dar care vor
apărea în două volume. Este o aventură şi cu

apariţia acestei cărţi în ideea în care autorul
a trimis poveştile trustului Corint, de unde a
primit răspuns că „le pare rău, cunosc activitatea mea literară, dar ei nu publică autori
români. Apoi, după două săptămâni am fost
contactat spunându-mi-se că atât de mult
le-au plăcut poveştile, încât fac o excepţie.

Atunci s-au hotărât să le publice în două volume, pentru că eu, care nu am experienţă
cu poveştile pentru copii, am uitat că trebuie
să fie şi ilustrații” adaugă Radu Ţuculescu.
Ilustraţiile cărţii sunt realizate de Ana Alfianu. „Este o doamnă pe care nu o cunosc
pentru că nu a putut ajunge la lansarea de
la Gaudeamus şi nu o cunoaşte nici editura. Trăieşte în Braşov, este grafician şi autor
de cărţi pentru copii. Ilustraţiile ei sunt delicioase, este cartea care m-a emoţionat cel
mai tare pentru că-mi văd personajele cum
arată” spune Radu Ţuculescu.
Animalele din poveştile lui Radu Ţuculescu, au prins formă de prăjituri, asta după ce
editura a găsit o cofetărie în Bucureşti care
poartă chiar numele personajului principal
„Ina”, prăjituri pe care cei prezenţi le-au putut servi la marea lansare de la Gaudeamus.
Cartea a apărut la editura Corint şi o puteţi
găsi în librării sau o puteți comanda online
de pe diferite site-uri de profil. Este o carte
apărută în superbe condiţii, iar portretul de
pe coperta patru îi aparţine artistului reghinean Eduard Ciupan „este un portret care
merge bine cu ilustraţiile, tocmai din acest
motiv nu am pus o poză” a conchis autorul.

Tabără Naţională de Pictură „Vasile Gliga” la Reghin

Artiştii plastici şi-au dat întâlnire la Tabăra de Pictură
O nouă ediţie a Taberei de Pictură „Vasile
Gliga” s-a desfăşurat în perioada 5 – 10 februarie la Reghin. Evenimentul mult aşteptat
de pictorii din judeţul Mureş şi nu numai a
ajuns în acest an la ediţia a IV-a.
Este un proiect organizat de familia Gliga,
în parteneriat cu Asociaţia Artiştilor Plastici
şi bineînţeles Casa Municipală de Cultură
„Eugen Nicoară” sub atenta îndrumare a
lui Marcel Naste şi Ilarie Opriş, preşedin-

tele Asociaţiei Artistilor Plastici din TârguMureş.
„Este un proiect măreţ, unic în comunitatea
noastră reghineană. Şi cu atât mai mult cu
cât şi anul acesta am adus artişti plastici din
toată ţara. E o tabără de pictură pe şevalet,
unde am abordat teme raportate la tradiţie, port popular, dar în special s-a abordat
subiectul Unirii pentru că suntem în anul
Centenarului şi ar fi păcat să nu abordăm şi
astfel de tematici pentru o astfel de expoziţie
naţională. Rolul acestor tabere este în primul rând socializarea, schimbul de experienţă, de împrietenire şi de ce nu, arta în sine
leagă oameni, construieşte valori, moralitate
şi emană frumosul pentru cei care privesc”

Maria Mera - participant la tabără
spune artistul plastic Marcel Naste.
La finalul Taberei de Pictură a avut loc un
vernisaj al lucrărilor realizate în decursul celor cinci zile de tabără, apoi toate lucrările
vor fi expuse timp de o lună la Casa de Cultură „Eugen Nicoară”.
„Din punctul meu de vedere, aceste tabere
nu au făcut altceva decât să ne deschidă ca
oameni, să cunoaştem artişti noi şi bineînţeles să îi ajutăm pe cei care sunt la început
de drum să devină artişti şi să le îndrumăm
paşii pentru viitor” a adăugat Marcel Naste.
Asociaţia Artiştilor Plastici din TârguMureş este una recunoscută la nivel naţional
ca fiind cea mai activă, din care fac parte atât
artişti profesionişti, cât şi amatori.

Mera Maria din Reghin a participat la toate
ediţiile acestei tabere şi a început să picteze abia de trei ani. „La fiecare ediţie a fost
o anumită tematică care ne-a stimulat creativitatea, modul de a lucra împreună. Am
învăţat multe unii de la alţii şi sper ca arta
noastră să rămână peste generaţii. În cadrul
taberei, l-am realizat pe Patriarhul Miron
Cristea. Asociaţia Artiştilor Plastici din Târgu-Mureş putem spune că este o adevărată
familie” a declarat Maria Mera.

Codruţa ROMANŢA
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Reghineanul Lucian Casoni luptă la Colosseum Tournament
„Sportul înseamnă premii, diplome, călătorii, lume mereu
nouă, fericire, împlinire şi multe altele. Aceasta este faţa care
se vede, este partea pentru care deseori sunt invidiat şi criticat. Însă viaţa de sportiv de performanţă are şi o altă faţă.
O faţă pe care nimeni din afară nu o cunoaşte. Această parte
din cariera unui sportiv este încărcată de durere şi trăiri pe
care doar cei apropiaţi le știu şi le simt. Înseamnă muncă,
efort, durere, bătălii cu propria persoană, sacrificii şi o permanentă nesiguranţă de accidentări” aşa îşi începe povestea
reghineanul Lucian Casoni. Iată că sportul de performanţă
aduce odată cu el, sacrificiul.
A făcut timp de opt ani fotbal, apoi la 20 de ani, tânâr şi
neliniştit, a intrat pentru prima dată într-o sală. O sală care
cu timpul s-a transformat într-un magnet de care nu se mai
poate elibera. Iată că sunt patru ani de când e zi lumină în
sala de antrenament, dedicat trup şi suflet sportului pentru
care trudeşte atât de mult: kickboxingul.
„Din momentul în care am decis că vreau să fac sport, viaţa
mea s-a schimbat. Alimentaţia este o parte care cere organizare. Antrenamentele sunt de cele mai multe ori o plăcere.
Însă există şi momente în care aş vrea să lenevesc în pat întro zi ploioasă. Pe lângă toate acestea, partea financiară este o
problemă pentru un sportiv. Kickbox-ul este un sport costisitor. Trezirea de dimineaţă şi... la sală! Două ore de efort
în care lucrez muşchii şi articulaţiile. Sală de forţă, împinsculcat, abdomene, flotări, tracţiuni, genoflexiuni, lucrat cu
corzi elastice, după care pauză câteva ore. Urmează alte două
ore de luptă cu sacul şi parteneri de sală. Într-o competiţie
pe care voi o vedeţi la TV, eu încerc să fac şi să dau tot ce e
mai bun” îşi continuă povestea sportivul reghinean.
De aproape o jumătate de an este membru al clubului Dacia
Martial Arts din Ploieşti, pe care-l şi reprezintă la meciuri.
Înaintea meciurilor, o perioadă bună de timp şi-o petrece la
acest club, având nevoie de pregătire de specialitate şi antrenament intens. Între competiţii, antrenamentele le desfăşoa-

ră la o sală din oraş. „Perioada de pregătire merge cam până
în ultimele trei săptămâni dinaintea unui meci, când începe
slăbirea şi trebuie să fiu foarte atent la ce mănânc şi ce beau.
Teroarea începe în ultimele zile dinaintea meciului pentru
că nu mănânci, nu bei apă”.
În momentul în care a câştigat primele meciuri, el era singur. Un lup singuratic, aruncat de adrenalină într-un meci
în care restul oponenţilor aveau alături de ei antrenori, care
îi îndrumau ori ajutau să-şi pună apărătorile „Eu nu ştiam
nici să-mi pun bandajul pe mână, dar cu toate acestea, am
câştigat meciul” îşi aminteşte Lucian Casoni.
S-a întors de la europenele din Grecia cu locul trei. Un loc
de care este foarte mândru, având în vedere că pentru toate eforturile financiare de a ajunge acolo, a fost nevoit să se
zbată de unul singur.
Vor fi lupte spectaculoase în ringul de la Galaţi, la Colosseum Tournament – eveniment de kickboxing profesionist,
unde printre participanţi se numără şi reghineanul Lucian
Casoni care va lupta contra lui Dan Petcu. Din păcate....
ori din fericire....tânărul sportiv va reprezenta un club din
Ploieşti. De ce? Pentru că Reghinul nu are un club axat pe
această ramură sportivă.
Îi place ceea ce face, însă faptul că nu are susţinere îl face să
dea un pas în spate. În orice sport, pentru a ajunge la rezultate deosebite, chiar dacă tu eşti un sportiv valoros, ai nevoie
de susţinere… Mai ales de susţinere financiară. Însă de acest
lucru Lucian Casoni nu se poate bucura pentru că sponsorii
la care a apelat, l-au refuzat. E singur pe drumul lui, un drum
care ar putea să-l urce pe înaltele culmi ale succesului. „Din
punct de vedere financiar nu mă susţine aproape nimeni din
oraşul meu, deşi reprezint cu mândrie ţara şi oraşul în care
m-am născut la toate competiţiile la care particip. Acum
mă pregătesc pentru o nouă competiție Colosseum Tournament care va avea loc pe data de 23 februarie în Galați,
pentru a deveni mai bun şi pentru a arăta că şi un oraş mic,
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poate scoate un campion în România” spune Lucian Casoni.
Colosseum Tournament este unul dintre cele mai importante competiţii de gen din România, unde se adună luptători
de top.
Meciurile următoare la care va participa Lucian Casoni
după acest Colosseum Tournament sunt în data de 7 aprilie
în Germania şi 27 aprilie la Iaşi.
(C.R.)

Poliţia Locală a Municipiului Reghin la Raport
Codruţa ROMANŢA
După un an 2017 plin de activităţi, conducerea Poliţiei Locale a municipiului Reghin
face bilanţul pentru anul trecut. Activităţile
pe care le desfăşoară sunt pe linie de ordine
şi linişte publică, precum şi paza bunurilor,
circulaţia pe drumurile publice, activitatea
comercială şi protecţia mediului, disciplina
în construcţii şi evidenţa populaţiei.
Poliţia Locală funcţionează cu 30 de persoane, dintre care doi funcţionari publici cu
funcţie de conducere, 27 funcţionari publici
cu funcţie de execuţie şi 1 personal contractual.
Din data de 1 septembrie 2017, în cadrul
serviciului a fost creat un dispecerat care
monitorizează activitatea în intersecţiile
principale din municipiul Reghin, pentru
identificarea din timp a situaţiile de blocaje
rutiere, identificarea persoanelor care distrug mobilierul stradal sau care nu păstrează
curăţenia pe raza municipiului.
1679 de procese verbale s-au întocmit în
anul 2017 în cadrul Serviciului de Poliţie
Locală, valoarea amenzilor aplicate fiind de

192.905 lei. Pentru un număr de 1025 procese verbale, sancţiunea a fost de avertisment,
ceea ce reprezintă 61% din totalul proceselor
verbale întocmite.

Biroul Ordine şi Linişte
Publică şi Pază Obiective
Cea mai diversificată activitate o are Biroul Ordine şi Linişte Publică şi Pază Obiective. În activitatea de constatare, agenţii au
aplicat următoarele sancţiuni: 602 procese
verbale, privind salubritatea şi menţinerea
esteticii municipiului, majoritatea pentru
urcare şi staţionare pe trotuare, aruncarea
deşeurilor în alte locuri decât cele destinate,
necurăţarea trotuarelor din faţa imobilelor.
Totodată, privitor la activitatea din pieţe, au
fost aplicate 96 procese verbale pentru staţionarea vehiculelor în alte locuri decât cele
amenajate, lipsa certificatelor de producător,
lipsă preţuri. Pentru sancţionarea faptelor de
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, au fost aplicate
83 de procese verbale, pentru refuz de legitimare, conturbarea ordinii şi liniştii publice,
cerşetorie. 247 procese verbale au fost întocmite privind regulamentul de organizare şi

funcţionare a sistemului de parcare cu plată
din municipiul Reghin.

Compartimentul disciplină în
construcţii şi evidenţa
Compartimentul Circulaţie persoanelor
pe drumurile publice
Poliţişti locali reghineni sunt prezenţi şi în
trafic unde colaborează pe linie rutieră cu
Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipale. Astfel că agenţii de circulaţie au întocmit
490 de procese verbale privind circulaţia pe
drumurilor publice. Majoritatea acestora au
fost întocmite pentru opriri şi staţionări în
locuri interzise, blocarea căilor de acces, urcarea pe trotuare. 12 procese verbale au fost
întocmite privind regulamentul de funcţionare a traficului greu pe raza municipiului
Reghin şi 1 proces verbal privind activitatea
de taxi.
De menţionat faptul că au fost eliberate 221
de autorizaţii de trafic greu, valoarea acestora fiind de 17.050 lei, dintre acestea şase
autorizaţii au valabilitatea de un an.

În domeniul disciplinei în construcţii şi afişaj stradal, s-au efectuat un număr de 275
controale în locaţiile sau şantierele pentru
care s-au eliberat certificate de urbanism şi/
sau autorizaţii de construire. În şapte situaţii de încălcare a normelor privind regimul
construcţiilor s-au înaintat Parchetului de
pe lângă Judecătoria Reghin plângeri penale.
S-au aplicat sancţiuni contravenţionale privind disciplina în construcţii în număr de
29 de procese verbale, 12 procese verbale au
fost întocmite privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români şi 1 proces verbal privind protejarea monumentelor istorice.
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Reghinul – capitala portului popular

Codruţa ROMANŢA
Putem spune că timp de două zile, Reghinul
a fost capitala portului popular şi al dansului
popular. Asta pentru că vreme de două zile,
iubitorii de tradiţii au renunţat la modernism şi au dat mâna cu tradiţia şi istoria
locală, întâlnindu-se la ediţia a XI-a a Balului Însuraţilor de la Reghin, ediţie dedicată
Centenarului Marii Uniri.
Balul Însuraţilor, un eveniment unde an de
an se adună sute de persoane îmbrăcate în
costum popular, este marcă înregistrată de
Vasile Gliga din anul 2010.
Aşa cum ne-am obişnuit, an de an, primirea
este făcută cu pâine şi sare, de diferite grupuri. Dacă în anii precedenţi au întâmpinat
oaspeţii grupuri din Solovăstru, Hodac, Ibăneşti sau Nadăşa, în acest an a venit rândul
grupului din Reghin sub coordonarea lui
Ilie şi Valerica Frandăş să-i primească pe
invitați.
În deschidere, rapsodul popular Vasile Crişan şi-a spus „cuvântul” în stilul său caracteristic, prin sunetul tulnicului, iar binecuvântarea evenimentului a fost dată de preotul
Eugen Oprea din Ibăneşti.
Fiecare participant a primit câte o cocardă
tricoloră, în semn de amintire, iar invitaţii
au fost aşteptaţi să scrie în cartea de onoare
impresii legate de eveniment. „Fără emoţie
şi fără trudă un lucru deosebit nu se poate
realiza. În jurul tău trebuie să ai o echipă şi
o fată ca Dumitriţa care este creierul Balului
Însuraţilor de la Reghin. Toţi participanţii
din sală au dat emoţie şi s-au simţit bine. Au
venit aici pentru a trăi româneşte. În fiecare
an ne propunem să facem ceva deosebit, iar
în acest an, ideea de a celebra cea de-a XI-a
ediţie sub egida Centenarului Marii Uniri a
venit ca o mănuşă, motiv pentru care zic că a
fost cea mai reuşită ediţie. Lumea se întrece
în a îmbrăca costume noi, creaţii noi şi zic
că deja s-a creat o piaţă în a se crea costume
populare. Sunt bucuros şi optimist că acest
Bal al Însuraţilor lasă urme peste veacuri” a
declarat Gliga Vasile Ghiorghe gazda şi organizatorul evenimentului.
În cele două zile de bal, numeroşi participanţi au răspuns prezent, venind din toate
colţurile ţării, cât şi din străinătate, reprezentând cu drag zona din care provin, prin
costumul popular, pentru a scrie o frumoasă
poveste despre tradiţii şi autenticitate.

Comuna Deda susţine
tradiţia
Nu au lipsit de la Balul Însuraţilor edilii
comunelor de pe Valea Mureşului, Valea
Gurghiului şi Valea Beicii. Lucreţia Cadar,
primarul comunei Deda, a fost şi în acest an
prezentă la eveniment, reprezentând comuna cu mândrie. „Acest eveniment cultural
este poate cel mai mare din judeţul nostru
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şi poate chiar din România, cu o participare deosebită. Pune în valoare şi promovează
potenţialul artistic, turistic, cultural al Văii
Mureşului Superior, Văii Gurghiului şi a
Reghinului. Acestui eveniment ne-am alăturat şi noi, cei din comuna Deda an de an,
prezenţi la fiecare ediţie pentru că la noi, în
Deda, este tradiţie, este continuitate şi cultură. Primăria comunei Deda susţine tot ce
este istorie, tradiţie, tot ce înseamnă costum
popular, tot ceea ce este frumos şi de aceea
ne numărăm printre participanţii la acest
bal deosebit. Comunitatea noastră a obţinut
şi titlul de comună culturală la jumătatea
anului 2017 şi prin aceasta ne mândrim că
Ansamblul „Cununa Călimanilor” prezent
astă-seară în scenă, a adus frumuseţea jocului şi a portului popular, ei numărându-se
printre cei care au fost desemnaţi ca şi dansatorii cei mai buni şi care ne-au adus titlul
de comună culturală a României” a declarat
Lucreţia Cadar.

„Sper ca acest Bal să scrie
istorie”
Maria Precup, primarul municipiului Reghin „Este un eveniment deosebit şi chiar
dacă sunt în convalescenţă după o răceală
şi zece perfuzii mă simt extraordinar. Acest
Bal al Însuraţilor, am hotărât ca în acest an
să-l numim Balul Unirii tocmai pentru Centenar. Faptul că sunt atât de multe persoane
din alte localităţi, nu doar din Reghin, îmi
încântă sufletul şi spun că Balul Însuraţilor
a trecut granița judeţului şi aduce parteneri
din toate zonele ţării, ceea ce înseamnă că
n-a fost degeaba efortul celor unsprezece
ediţii. Îi felicit pe organizatori, ştiu ce efort
mare au făcut şi le mulţumesc participanţilor că întotdeauna au răspuns pozitiv la invitaţie şi sper ca acest bal să rămână veșnic şi
să scrie istorie, istoria municipiului, aşa cum
a început ca Reghinul să fie oraşul Viorilor şi
al Dansului Sportiv, să fie şi oraşul Portului
Popular şi al Însuraţilor.

„Identitatea poporului
român nu se pierde”
Vicepreşedintele
Consiliului
Judeţean
Mureş, Alexandru Cîmpeanu nu a lipsit de
la marele eveniment al Reghinului, îmbrăcând cu drag şi mândrie costumul popular
„Într-o mare identitate românească nu pot
decât să mă simt excelent. Iată că identitatea
acestui frumos popor, care vine din negura
timpului, nu se pierde. Au trecut o sută de
ani de la Primul Război Mondial, a trecut şi
al Doilea Răboi Mondial peste acest popor,
dar el şi-a păstrat identitatea. Aici o mână de
oameni adevăraţi, vin şi fac dovada că suntem în măsură să păstrăm această identitate
şi să o ducem în istorie cât va exista umanitatea”.

Dumitru Fărcaş
impresionat de eveniment
Bucate alese au fost servite la mesele petrecăreţilor, iar muzica populară adusă de
artişti locali precum Sorin Pantea, Maria
Neag, Doru Pop, Mihaela Botoș Lateş, Alexia Aştelian, Anuţa Toncean-Crişan, Florina
Oprea, Nelu Şopterean, dar şi artişti de talie
naţională precum Dumitru Fărcaş, Veta Biriş, Sava Negrean Brudaşcu, le-au încântat
sufletele sutelor de invitați, aceștia greu desprinzându-se din hore şi învârtite.
Dumitru Fărcaş a mărturisit că „Sunt fericit că mă aflu astăzi aici, aproape de Valea
Mureşului, o zonă care mi-a rămas atât de
dragă încă din anii studenţiei, făcând ore
de oboi cu regretatul Pavel Tornea. Atunci
am cunoscut nobleţea sufletească a acestor
oameni. Iar la această invitaţie de serate româneşti, închinate Centenarului, am participat cu mare bucurie. Mă simt extraordinar
de bine înconjurat de atât de mulţi oameni
îmbrăcaţi în straie populare, în haine de
sărbătoare. Le doresc tuturor românilor, indiferent unde se află, gânduri bune şi dra-

goste pentru ţara lor. Şi să nu uite niciodată
că lumea asta e plină de ţări, dar numai una
e a lor, cea în care s-au născut şi trebuie să o
iubească”.
Parte a Balului Însuraţilor a fost şi expoziţia cu obiecte tradiţionale expuse de meşterii populari din Idicel Pădure, Pietriş, Filea,
Morăreni, Bistriţa şi Cluj-Napoca, care au
adus cu ei costume populare, covoare, ştergare, linguri de lemn sculptate, icoane, păpuşi îmbrăcate în costume populare.
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Proiecte pe fonduri europene în comuna Beica de Jos

Maria Moldovan - primarul comunei Beica de Jos
Comuna Beica de Jos a semnat în cursul
lunii ianuarie două proiecte cu finanţare

pe fonduri europene. Contractele au fost
semnate cu Ministerul Dezvoltării, unul în

valoare de 998.600 lei pentru construirea
unui dispensar în Beica de Jos, iar altul în
valoare de 5.500.645 lei pentru asfaltarea
tuturor străzilor din comună, pe raza celor
şase sate şi două drumuri comunale: Căcuci
– Sânmihaiul de Pădure şi drumul comunal
Beica – Habic.
Deşi există un dispensar în localitatea Căcuci, care este administrat de primărie şi
unul în Beica de Jos, dar care nu este administrat de administraţia locală, investiţia a
fost necesară pentru a oferi pacienţilor bune
condiţii medicale „Am luat această decizie
deoarece era necesar un dispensar şi pentru că vrem să asigurăm condiţii bune de
tratament pentru oamenii din comună, să
aducem medici specialişti” a declarat Maria
Moldovan, primarul comunei Beica de Jos.
Dispensarul va fi amplasat în centrul comunei, în zona parcului. Lucrarea urmează să
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fie scoasă la licitaţie şi se speră ca lucrările să
poată fi demarate cât de repede.

Apă şi canalizare în Beica de
Jos
La Ministerul Mediului, tot în luna ianuarie, a fost semnat un act adiţional pentru
modificarea unor lucrări pentru investiţia
privind apa şi canalizarea în localitatea Beica de Jos. Lucrarea este în proporţie de 80%
finalizată, unde comuna Beica de Jos a mers
pe partea de cofinanţare cu 20%, o lucrare
pe care administraţia locală speră să o finalizeze în următoarea jumătate de an „Sper să
curgă apa cât de repede în Beica” a precizat
Maria Moldovan.

Lucrări propuse pentru anul 2018 în comuna Hodac
Deşi bugetul aprobat pe anul 2018 pentru
comuna Hodac nu este mulţumitor pentru
administraţia locală, asta pentru că este mai
mic cu aproximativ 17 miliarde de lei faţă de
2017, conducerea primăriei face eforturi ca
dezvoltarea comunei să continue.

rea să demareze lucrări pentru un astfel de
spaţiu. Prima localitate care va beneficia
de o capelă mortuară este Hodac, urmând
ca în timp să fie construită una şi în Toaca.
„Am cuprins în bugetul local pentru anul
2018 sume pentru construirea capelei din
localitatea Hodac, în valoare de 450.000 lei.
Anul viitor vom face şi la Toaca, dar acolo
întâmpinăm o problemă pentru că nu avem
teren. Suntem în discuţii cu câteva persoane
care au teren în zonă mai centrală pentru a
cumpăra un teren, astfel încât anul viitor să
facem o capelă şi la Toaca” a menţionat primarul comunei Hodac.

„Încercăm să ne descurcăm cum putem
până la o nouă rectificare când sperăm să
mai primim ceva bani pentru a putea face
tot ce ne-am propus” spune primarul comunei Hodac, Ioan Farcaş.

Reabilitarea Căminelor
Culturale
Printre proiectele de pe agenda primăriei
pentru anul 2018, se află şi reabilitarea Căminelor Culturale din comună. Concret,
Primăria comunei Hodac a depus un proiect de reabilitare a Căminelor Culturale din
Hodac şi Toaca ce va fi finanţat prin AFIR
pentru care urmează să fie semnat contractul de finanţare. „Proiectul este în valoare
de 2.293.000 lei. Se vor dota Căminele Culturale cu mese, scaune, costume populare,
instrumente muzicale. La ambele Cămine
vom schimba acoperişul, vom face instalaţia
de încălzire şi vom reface instalaţia electrică”
a precizat primarul Ioan Farcaş.
Interes se va acorda şi şcolilor. Unul dintre
cele două corpuri de la Şcoala Generală din
Toaca are probleme cu igrasia, iar pentru
rezolvarea acestei probleme, administraţia locală a depus un proiect la Ministerul

ANUNŢURI
Pierdut acord de funcţionare şi fişa de valabilitate aparţinând SC EQUINOXE SRL cu
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Ioan Farcaş - primarul comunei Hodac
Dezvoltării pe PNDL pentru reabilitare şi
extindere. „Este vorba despre un proiect
în valoare de 3.700.000 lei, ce va cuprinde
zece săli de clasă, laborator de fizică, chimie, informatică şi cabinet medical. Unul
din corpurile de clădire îl vom transforma
în sală de mese. Aşteptăm şi aici semnarea
contractului de finanţare pentru a putea demara lucrările. Tot cu gândul la tineret, pe
lista de priorităţi se află şi două parcuri ce
se doresc a fi realizate în decursul acestui an.
„Avem două spaţii mai mici, atât în Hodac,
sediul în Reghin, str Iernuţeni, nr 158, jud
Mureş cu valabilitate până la 31 decembrie
2017.

cât şi în Toaca, unde vrem ca în acest an să
amenajăm două părculeţe în zona centrală
din Hodac. Sunt necesare astfel de spaţii de
recreere atât pentru copii, cât şi pentru persoanele vârstnice” a adaugat Ioan Farcaş.

Capelă mortuară în Hodac
Un alt proiect depus prin PNDL face referire
la asfaltarea drumului Hodac – Dubişte pe o
lungime de 1,6 kilometri. Un proiect în valoare de 1.700.000 lei.
Având în vedere că în comuna Hodac nu
există capelă mortuară, aşa cum legea o
cere, conducerea primăriei a luat hotărâ-

CASETA REDACŢIEI
Director fondator: Daniel Gliga
Reporter:

Alexandra Cotoi
Dora Patron
Codruţa Romanţa

Corespondenţi: Ilie Frandăş
Liana Conţiu
Iuliu Moldovan
Raluca Creţ
Cezara Ştefan
Corectura: Alexandra Cotoi
Tel. redacţie: 0265 513 031
e-mail: glasulvailor@yahoo.com
ISSN 2067 - 2772

NR 129

9

SOCIAL

„Camera de refugiu” pentru bolnavi şi aparţinători
Codruţa ROMANŢA

ajutorul unui sponsor care ne-a împrumutat
banii necesari. În acest sediu dorim să amenajăm o cameră pentru cei care sunt după o
intervenție medicală, dar nu pot fi internați,
însă sunt chemați a doua zi pentru control.
Mulți bolnavi vin la Târgu-Mureș din alte
oraşe sau sate şi nu au unde să locuiască în
această scurtă perioadă. Ideea ne-a venit din
faptul că sediul nostru din Târgu-Mures se
află chiar vis-a-vis de Clinica de Oftalmologie. Camera va avea două paturi supraetajate şi dorim ca aici să amenajăm o bucătărie
și o baie cu cabină de duș, pe care musafirii
noștri să le poată folosi la nevoie. Cazarea
prin „Camera de refugiu” așadar se adresează bolnavilor și/sau aparținătorilor aflați în
impas, camera fiind în inima orașului.

„Camera de refugiu” este un spaţiu cumpărat
de conducerea Asociaţiei Solidaris pe care, cu
ajutorul sponsorilor, doresc să îl transforme
într-un adăpost ocazional pentru bolnavi
ori aparţinătorii acestora. Pentru a înţelege
mai bine care este rolul acestei asociaţii şi
de ce este nevoie de o astfel de „Cameră” în
Târgu-Mureş, de ce are proiectul nevoie de
noi, aveţi mai jos un dialog cu fondatorul
şi administratorul Asociației Solidaris, Sajó
Norbert.
Rep: Cum şi când a luat viaţă Asociaţia Solidaris?
Sajó Norbert: La început a luat viață Serviciul Telefonic Reformat în data de 29 mai
2009, în incinta Eparhiei Reformate din Ardeal. Începând cu anul 2014 însă, Serviciul
și-a continuat activitatea ca Serviciul Telefonic acesta fiind sub umbrela Asociației Solidaris.
De atunci încontinuu în fiecare săptămână
primim apeluri atât în Cluj-Napoca în zi de
vineri la numărul de telefon 0264. 56.56.56,
cât şi în Târgu-Mureş în zi de joi, la numărul
de telefon 0265.55.55.55, în ambele zile programul fiind între orele 15.00 – 20.00. Serviciul dispune în momentul de față de aproximativ 30 de voluntari în ambele orașe și un
singur angajat şi uite aşa, din anul 2009 am
reușit să acordăm ajutor pentru circa 2600
de persoane. Ne dorim ca acest serviciu să
fie în primul rând o linie de criză pentru cei
care sunt într-un impas, și redirecționăm
persoane la biserici ori instituții care prin
colectivitate, le pot oferi ajutor pentru timp
mai îndelungat. Nevoile solicitate sunt de
foarte multe feluri, fiecare persoană având
probleme aparte, dar cele mai dese cereri
sunt legate de alimente, medicamente, vizită,
ajutor personal pentru cumpărături etc, dar
sunt și persoane care doresc doar să audă o
voce umană în fiecare săptămână.
Rep: Cum au primit locuitorii celor două
oraşe (Cluj-Napoca şi Târgu – Mureş)
acest serviciu de ajutor prin telefon?

Sajó Norbert - fondatorul Asociaţiei Solidaris
Sajó Norbert: Serviciul a dat dovadă de
mare interes, în momentul de față la Târgu
– Mureș se arată mai mare interes, apelurile sunt mai multe. Dorim extinderea programului ori a zilelor, asta ar însemna mai
mulți voluntari și mai mulți angajați. Extinderea însă o facem și prin programe extra.
De exemplu, 40 de copii din Târgu-Mureş
şi Cluj au ocazia în fiecare vară de a merge
într-o tabără organizată de noi. Sunt copii
din oraș între 7-14 ani care nu și-au petrecut
nicăieri vacanța. Totodată în luna decembrie a fiecărui an, organizăm o cină festivă
pentru aproximativ 450 de persoane, destinată celor nevoiași, oamenilor care sunt singuri, pentru familii, dar și pentru persoane
bine poziționate economic cum ar fi clerici,
sponsori, liderii orașului, aceasta fiind o seară unde mai multe clase sociale se întâlnesc,
fac cunoștință și sărbătoresc.
Rep: Cum putem atrage donatorii de partea dumneavoastră? Ce le transmiteţi?
Sajó Norbert: Ajutorul trebuie să fie localnic, adică trebuie să trăim într-o societate
în care putem să oferim surplusul pe care-l
avem, acesta fiind ori timpul nostru ori banii noștri. Fiecărei persoane care apelează
numărul nostru îi punem întrebarea cu ce
poate să ajute pe alții? Asta deoarece credem

că fiecare dintre noi, fie nevoiaș sau nu, poate să facă ceva pentru semeni.
Rep: De ce Camera de refugiu? Cui se
adresează?
Sajó Norbert: E o cameră de refugiu pentru
bolnavii aflați înaintea sau după o intervenție,
dar se adresează şi aparținătorilor. De curând am reușit să cumpărăm un sediu cu

Cei care vor să sprijine realizarea „Camerei
de refugiu” o pot face donând în contul pe care-l regăsiţi în imaginea de mai jos.
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Sprijin pentru Liga Pensionarilor filiala Reghin

Primar nou şi planuri măreţe pentru
conducerea comunei Solovăstru

T.I.C: Mai avem un proiect depus la Electrica legat de extinderea reţelei electrice în
zona de locuinţe de pe Mocear şi zona Obrejuţă. Se pare că în ultima săptămână a fost
aprobat la Braşov, aşa că va fi implementat.
Va fi o linie de medie tensiune adusă până pe
Obrejuţă, de unde se va extinde până unde
sunt casele construite pentru a-i încuraja
pe cei care au terenuri în zona respectivă să
construiască.

Consilierii locali au aprobat Proiectul de
Hotărâre privind cooperarea dintre municipiului Reghin şi Liga Pensionarilor filiala
Reghin în vederea organizării şi desfăşurării
evenimentului „Femeia – soţie, mamă, bunică” ediţia a III-a, ce se va desfăşura în luna
martie a acestui an. Pentru acest eveniment
a fost aprobată suma de 4.800 de lei, reprezentând acoperirea cheltuielilor ocazionate
de organizarea evenimentului. Evenimentul
îşi propune să omagieze femeia printr-o serie de acţiuni dedicate doamnelor membre
ale Ligii Pensionarilor filiala Reghin.
(C.R.)

Planul de Mobilitate urbană
votat de consilierii locali
În şedinţa ordinară a Consiliului Local din
data de 15 februarie, pe ordinea de zi s-a
aflat şi Proiectul de Hotărâre cu provire la
Planul de Mobilitate Urbană. Proiectul a fost
votat de consilierii locali cu unanimitate de
voturi.
Un Plan de Mobilitate Urbană reprezintă un
plan strategic conceput pentru a satisface
nevoile de mobilitate ale persoanelor şi intreprinderilor din oraşele şi împrejurimile
lor, pentru o mai bună calitate a vieţii.
Dacă este să vorbim despre mijloacele de deplasare la locul de muncă pe care reghinenii
le folosesc, este de evidenţiat faptul că 60%
dintre aceştia folosesc maşina personală şi
abia 3% utilizează mijloacele de transport în
comun. Abia 7% dintre reghineni folosesc
bicicleta în timp ce 28% din populaţie se deplasează pe jos spre locul de muncă.
În cadrul Planului de Mobilitate Urbană durabilă, se doreşte realizarea câtorva proiecte.
Un prim proiect, a cărui termen de predare
a studiului de fezabilitate este stabilit pentru
luna martie, este cel referitor la transportul
în comun, care va prevedea achiziţia materialului rulant şi reorganizarea serviciului
de transport local. Un alt proiect important
se referă la realizarea centurii ocolitoare, cu
precizarea că pe viitor, se vor deschide linii
de finanţare în acest sens. Totodată, se doreşte realizarea unor proiecte pentru componenţa de pietonizare şi reţele pentru biciclete, însă acestea necesită o planificare cu
un grad mai mare de complexitate.
(C.R.)
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Tătar Ilie Chirilă - primarul comunei Solovăstru
Rep: A trecut mai bine de un an şi jumătate de când aţi preluat mandatul. Cum a
fost începutul dumneavoastră în această
funcţie?
Tătar Ilie Chirilă: Cu toate că am venit
complet din altă lume să zic aşa, cu ajutorul celor din primărie am început să îmi dau
seama despre ce este vorba şi chiar îmi place ce fac. M-am implicat foarte mult şi prin
implicare nu pot decât să învăţ multe lucruri
pe care, venind de la un alt loc de muncă, nu
aveam de unde să le ştiu. Fără sprijinul fiecărui compartiment, evident nu poţi să duci
la bun sfârşit niciun lucru pe care-l începi.
Contează foarte mult şi situaţia politică şi
situaţia de la nivel naţional, pentru implementarea proiectelor şi atragerea de fonduri.
M-am străduit să aduc cât mai mulţi bani
europeni, ceea ce am şi reuşit. Ca şi primărie
de gradul trei, să ai două investiţii de două
milioane şi jumătate de euro, zic că nu e la
îndemâna oricui. Din punct de vedere al
proiectelor de viitor, voi încerca pe cât posibil să mulţumesc pe toată lumea, voi sta în
continuare la dispoziţia oricărui cetăţean din
comună, le voi asculta părerile, proiectele şi
tot ce ţine de viitorul comunei şi voi încerca
să le pun ideile în practică, dacă acestea sunt
bune. Consiliul Local al comunei Solovăstru
trebuie să înţeleagă că tot ceea ce facem este
pentru comunitate, pentru cetățeni.
Rep: Cu ce proiecte aţi intrat în noul an?
T.I.C: Extinderea reţelei de apă şi canalizare
în comuna Solovăstru este în faza de evaluare a ofertelor. Am avut şapte participanţi la
licitaţie dintre care unul a fost exclus, aşa că
au rămas şase. Se evaluează partea tehnică
a ofertelor, iar în circa o lună de zile vom
cunoaşte şi câştigătorul. Valoarea lucrării
este de 1.460.000 de euro şi este finanţată
din fonduri europene. Odată cu implementarea acestui proiect, aproximativ 95% din
populaţia comunei Solovăstru va avea acces
la aceste utilităţi. O estimare a lucrărilor nu
aş putea să vă dau, cert este că până în anul

2020 trebuie să fie finalizat acest proiect, deoarece sunt bani europeni, ne-am asumat şi
un termen de execuţie a lucrării.
Rep: Există proiecte ce vizează infrastructura rutieră?
T.I.C: Un alt proiect pe care-l avem în derulare pe măsura 7.2, în valoare de un milion
de euro este tot din fonduri europene. Aici
avem şi o cofinanţare în valoare de 260.000
de euro din buget propriu. Este vorba despre 9,4 kilometri de asfalt şi un pod peste
râul Gurghiu, care va face legătura între drumul judeţean 153C şi 154E. Va fi de utilitate
pentru că va scoate o mare parte din traficul
greu, care străbate localitatea Solovăstru.
Acest proiect este la faza de licitaţie a proiectului tehnic, iar dacă toate lucrurile decurg normal şi acest proiect va putea ajunge
la faza de începere a lucrărilor în toamna
acestui an.
Rep: Trecând prin satul Jabeniţa, am văzut
lucrări la un nou Cămin Cultural. Despre
ce este vorba?
T.I.C: Aici este vorba despre o investiţie de
circa 200.000 de euro. Este în totalitate pe
bani guvernamentali, mai precis prin Compania Naţională de Investiţii, lucrare ce se va
finaliza până la mijlocul lunii martie. În cadrul acestui proiect, Căminul Cultural va fi
unul care va corespunde din punct de vedere al utilităţilor şi al confortului, la cerinţele
zilelor noastre. Va avea băi, încălzire centrală, apă, instalaţie electrică nouă, va fi dotat
cu un număr de 130 de scaune, izolat termic
pentru a fi eficient din punct de vedere al
costurilor şi un plus de siguranţă pe situaţii
de urgenţă, respectiv în caz de incendiu are
o trapă care se va declanşa automat, cu senzori de fum. Intenţionăm ca după recepţia
finală a lucrărilor să îi facem şi o inaugurare,
ne gândim undeva în luna aprilie.
Rep: Ce alte proiecte mai aveţi în derulare?

Rep: Iarna se ţine cu dinţii de noi încă. Cum
stați cu întreţinerea drumurilor în comuna Solovăstru?
T.I.C: Drumul Judeţean este sub contract cu
Consiliul Judeţean, iar cele comunale şi străzile interioare le deszăpezim şi întreţinem
cu utilajele noastre, respectiv un tractor cu
lamă cu plug tractat şi un buldoexcavator
cu lamă. Materialul antiderapant îl avem în
stoc tot timpul, pentru că ne facem singuri
amestecul de nisip cu sare pentru a reduce
costurile. Astfel că am reuşit de fiecare dată
să fim prezenţi pe drum pentru ca cetăţenii
să nu simtă că a căzut zăpada şi să nu îngreunăm traficul.
Rep: Sunteţi foarte activ pe facebook. Vă
simţiţi astfel mai aproape de cetăţean, distribuind informaţii în timp real legate de
comuna?
T.I.C. Facebook-ul este o sursă de informaţie pentru o parte din cetăţenii comunei.
Pentru ceilalţi sunt adunările cetăţeneşti,
care cel puţin de două ori pe an le-am făcut
în fiecare localitate, prin care am informat
populaţia despre ceea ce intenţionăm să
facem. Întorcându-ne la facebook, o parte
dintre cei care-mi urmăresc postările, sunt
chiar încântaţi pentru că, probabil prin alte
surse nu ajunge informaţia la ei.
Rep: De ce credeţi că mai are nevoie comuna Solovăstru? Ce îi lipseşte?
T.I.C: Îmi doresc să pot să construiesc două
parcuri cu locuri de joacă pentru că majoritatea cetăţenilor din comună au această
doleanţă. Într-adevăr, copiii nu au unde să
se joace. Totodată, un fix al meu, să-i zic aşa,
este curăţenia, iar aici am încercat de când
am preluat funcţia şi se pare că am şi reuşit,
să transmit oamenilor mesajul că o comună
curată este asemeni unei haine noi. Aşa că
am montat coşuri de gunoi în toată comuna
şi aşa au început să dispară hârtiile şi peturile aruncate la voia întâmplării.
Îmi mai doresc trotuare, toate şanţurile curăţate şi betonate pentru că dacă dispare mizeria ne simţim mai bine. Tot legat de dorinţe şi planuri de viitor, aş investi într-o sală de
sport pentru copii şi chiar un bazin de înot
pentru că în zonă nu este aşa ceva şi cred că
ar fi binevenit.

Instrumente muzicale donate pentru elevii din Chiheru de Jos

Eremia Pop - primarul comunei Chiheru de Jos
Cu dorinţa de a investi în copii şi în educaţia acestora, administraţia locală din Chiheru de Jos continuă susţinerea valorilor artistice. Elevii din comuna Chiheru de Jos, pasionaţi

de un instrument muzical se pot bucura de acum de ore de
muzică desfăşurate sub atenta supraveghere a unui profesor
de muzică. Cum este posibil acest lucru? Printr-un demers
al primăriei în colaborare cu şcolile din comună, în încercarea de a atrage elevii spre arta muzicală. „Am reuşit să materializăm intenţia de a susţine copiii din comună de la Şcoala
Gimnazială „Iuliu Grama” din Chiheru de a avea acces la
un instrument. Cu ajutorul şcolii am selectat copiii şi ne-am
bucurat de prezenţa domnului profesor Râmba Puiu, care a
făcut acţiunea de selecţie. Au trebuit întrunite trei condiţii:
talent, dorinţa copiilor, dar şi susţinearea părinţilor” a specificat Eremia Pop, primarul comunei Chiheru de Jos.
Apoi s-a trecut la acţiunea de a achiziţiona instrumente.
Prima fază a fost atragerea sponsorizărilor. „Cum de fiecare dată ajută oamenii, am găsit mare înţelegere la SC Hora
SA, care ne-au sponsorizat cu şapte instrumente cu corzi,

viori pentru copii mai mici, viori întregi, braci şi contrabas.
De asemenea, am primit două pianine din Bruxelles ce sunt
binevenite pentru copiii ce vor să înveţe aceste instrumente
cu clape. Ce mă bucură pe mine este că această idee este îmbrăţişată de foarte mulţi părinţi, care au fost de acord să plătească o sumă mică pentru a susţine copiii. O să încercăm să
găsim soluţii pentru a sprijini şi noi ca administraţie această
activitate, astfel încât până în vară să avem conturată o bună
activitate pe instrumente muzicale cu copiii din cele patru
sate” a adăugat primarul comunei Chiheru de Jos, Eremia
Pop. Cursurile au început, elevii au parte în momentul de
faţă atât de partea de teorie, cât şi de practică.

pagină realizată
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Lucrări de asfaltare a străzilor în comuna
Ibăneşti

În această primăvară încep lucrări de asfaltare a drumurilor din comuna Ibăneşti.
„Este vorba despre opt kilometri şi jumătate
de străzi de pe raza comunei Ibăneşti. Suntem în faza de atribuire a contractului şi sper
că odată cu venirea primăverii să înceapă lucrările, astfel încât până în toamnă să avem
asfaltaţi cei opt kilometri de străzi. Este vorba de un proiect ce are două componente,
asfaltare şi realizarea unui pod, în valoare de
un milion de euro la care se adaugă TVA-ul.
Am depus cerere şi la Ministerul Dezvoltării
pentru asfaltarea a încă 13 kilometri, să sperăm că va avea sorţi de izbândă ” a declarat
primarul comunei Ibăneşti, Dan Vasile Dumitru.
Şi pe partea culturală se lucrează în comuna
Ibăneşti, referindu-ne aici la cele două Cămine Culturale din Ibăneşti Sat şi Ibăneti
Pădure pentru care sunt semnate contractele de finanţare. Prin acest proiect se doreşte modernizarea, reabilitarea, consolidarea
clădirilor, schimbarea acoperişului şi dotarea acestora cu echipamente noi, la Ibăneşti
Pădure fiind inclus şi un pian pentru ca elevii să poată învăţa acest instrument. „Avem
deja intraţi bani în cont ca avans, urmează
să facem proiectul tehnic şi procedurile de
achiziţie publică. Probabil că în acest an nu o
să se lucreze efectiv decât la documente, dar
în mod cert anul viitor, fiindcă are termen de
execuţie” a menţionat Dan Vasile Dumitru.

Extinderea reţelei de apă şi
canalizare

Dan Vasile Dumitru - primarul comunei Ibăneşti
nisterul Dezvoltări în valoare de 2.600.000
lei. Este vorba despre o aducţiune de apă de
12,5 kilometri de undeva de pe Valea Fâncelului până la bazinele noastre de apă de
izvor de munte şi un proiect de extindere a
reţelei de canalizare, care funcţionează atât
reţeaua de canalizare, cât şi staţia de epurare,
dar extindem şi pe străzi încă şase kilometri
şi jumătate de reţea” spune Dan Vasile Dumitru, primarul comunei Ibăneşti. Pentru
acest proiect încă nu a fost semnat contractul de finanţare, sunt aprobate documentele
prin ordin de ministru, dar după semnarea
lor urmează procedura de achiziţie.

Indicatoare numerotate la
intersecţia străzilor

„Avem un proiect aprobat la finanţare de Mi-

A văzut sistemul în străinătate şi nu a ezitat
să îl implementeze şi în comuna pe care o
păstoreşte. A ieşit o treabă foarte bună, astfel încât, atunci când vom poposi în comuna
Ibăneşti, avem certitudinea că nu ne vom
rătăci şi vom găsi adresa dorită. „Am avut
probleme mari cu identificarea adreselor din
Ibăneşti pentru că nu sunt străzi cu nume,
şi-atunci am pus indicatoare la intersecţia
străzilor, cu numerele de casă de pe strada
respectivă şi numele satului. Pentru firmele de curierat e ceva ca pâinea caldă pentru
că rătăceau mult pe străzi şi sunau mereu la
primărie pentru a primi informaţii” a specificat primarul comunei Ibăneşti, Dan Vasile
Dumitru. Montarea celor câteva sute de astfel de indicatoare în comună, uşurează astfel
orientarea în Ibăneşti.

ŞTIRI
De Dragobete iubeşte
româneşte
Casa de Cultură „Eugen Nicoară” în colaborare cu Primăria Municipiului Reghin
organizează în data de 23 februarie de la ora
17:00 evenimentul intitulat „De Dragobete
iubeşte româneşte”. Este vorba despre un
spectacol folcloric, unde intrarea este liberă.
Pe scena Casei de Cultură „Eugen Nicoară”
vor urca interpreţi de muzică populară cum
ar fi: Ovidiu Furnea, Corina Florea Covaciu,
Alexia Aştelian, Paul Miclea, Daiana Suceava, Cosmin Cotârlă, Ioana Romanţi, Daiana
Ciurba, Iuliana Ciurba, Sebastian Şerban,
Diana Marin. Acompaniamentul va fi asigurat de către orchestra de muzică populară a
Casei Municipale de Cultură „Eugen Nicoară”, dirijor Ioan Conţiu.
Nu vor lipsi spectacolul de dansuri populare, prin prezenţa ansamblului „Hora” din
Ungheni – coregraf Iosif Titi Boantă şi ansamblul „Doina Mureşului” - coregraf Valeria Frandăş.
(C.R.)

Ziua Porţilor Deschise la
„Augustin Maior”
Grupul Şcolar „Augustin Maior” din Reghin
organizează în data de 2 martie „Ziua Porţilor Deschise” între orele 10:00 – 14:30 . Evenimentul este organizat sub sloganul „Vrei să
ne cunoşti? Vino să ne vezi!”.
(C.R.)

Proiect în valoare de un milion de euro la Suseni
Trei proiecte pe fonduri europene au fost semnate de conducerea Primăriei Suseni. Primul dintre ele, semnat de curând,
este un proiect de reabilitare a grădiniţei din localitate în valoare de 250.000 de euro, fiind în faza de execuţie, lucrările
urmând să fie demarate la începutul lunii aprilie. Grădiniţa
va fi modificată atât în exterior, cât şi în interior, se va reabilita acoperişul. Se vor executa lucrări pentru izolare termică,
iar în interior va fi dotată cu tot ce prevede o grădiniţă modernă, inclusiv jucării.
În perioada lucrărilor, copiii vor fi mutaţi în clădirea şcolii,
unde-şi vor desfăşura cursurile până la finalizarea lucrărilor.
Trei grupe de copii sunt la grădiniţa din Suseni la secţia română, plus o grupă la secţia maghiară. „Ne dorim ca în luna
septembrie grădiniţa să fie funcţională, urmând ca până la
sfârşitul anului să fie finalizată, să putem face recepţia” a declarat Mircea Mariş, primarul comunei Suseni.
Extinderea reţelei de apă potabilă şi înfiinţarea reţelei de
canalizare este un alt proiect important pentru această comună pe fonduri europene, la care conducerea primăriei a
lucrat aproape doi ani. „Este un proiect mare pentru care am
semnat contractul de finanţare, iar la ora actuală suntem în
faza de licitaţie, pentru execuţie urmând să finalizăm pro-

Asfaltare – infrastructură rutieră

Mircea Mariş - primarul comunei Suseni
cesul de licitaţie, dacă nu vor fi contestaţii până în luna mai.
Este vorba despre extinderea reţelei de apă în Suseni, modernizare staţii de pompare şi bazine şi înfiinţare canalizare
în Suseni” a precizat Mircea Mariş.

Proiect în valoare de un milion de euro a fost semnat de primarul Mircea Mariş. Contractul de finanţare a fost semnat
vineri, 9 februarie, urmând să fie demarată procedura pentru proiectul tehnic şi execuţie. „În acest proiect intră drumul Luieriului şi străzi în Suseni, totalul kilometrilor incluşi
în proiect fiind de 6, 7 km. Considerăm că în acest an am
avea şanse să facem o parte, începând cu drumul Luieriu,
deoarece în Suseni trebuie mai întâi introdusă canalizarea
şi ulterior să venim cu asfaltarea” menţionează primarul comunei Suseni, Mircea Mariş. Tot pe partea de asfaltare rutieră, a fost depus un proiect la PNDL în valoare de 4.400.000
de lei. „Proiectul este depus la PNDL şi am fost selectaţi cu
proiectul de asfaltare, unde am solicitat o finanţare pentru
extinderea reţelei de canalizare pentru satul Luieriu, dar care
nu s-a aprobat. S-a aprobat doar partea de asfaltare străzi în
Suseni şi Luieriu, un proiect care cuprinde alte străzi, înafara
de cele cuprinse în proiectul european” a adăugat primarul
Mircea Mariş.
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