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CSS Reghin pe podium la naţionalele 
de lupte libere

Academicianul Ovidiu Bojor - 95 de ani 
sărbătoriţi la Reghin alături de prieteni
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EDITORIAL de Codruta ROMANTA

Pregătiri de iarnă pentru 
drumurile din Reghin

Mă cuprinde o melancolie… Când şi cum au 
trecut atât de repede zece ani? 
Dacă ar fi să mă întorc în timp şi să răspund 
la clasica întrebare “Cum te vezi peste zece 
ani?” cu siguranţă nu m-aş fi văzut atât de 
departe. La vârsta aia, puţin peste 20 de ani, 
nu ştiam ce voi face în ziua următoare, dară-

mite peste ani şi ani! 
Era zi de vineri, 27 noiembrie 2009, când 
prima ediţie a ziarului Glasul Văilor a văzut 
lumina tiparului. Scrisesem pe atunci primul 
editorial pentru Glasul Văilor, un ziar care 
avea să devină parte din mine, locul unde şi 
alături de care am petrecut cea mai mare par-
te a timpului. 
Când Daniel Gliga, fondatorul ziarului Gla-
sul Văilor mi-a spus “Vreau să fac un ziar şi 
tu să te ocupi de el!” am luat-o la început ca 
pe o glumă, gândindu-mă oarecum “La ce îi 
mai trebuie ziar dacă are deja o televiziune?”. 
Ba mai mult, aveam puţină experienţă în 
presa scrisă, lucru ce mi-a dat emoţii. “Cum 
aş putea eu, un copil până la urmă, să mă 
ocup de un ziar? Ce şi cum trebuie să fac?”. 
Însă Daniel Gliga a avut încredere în mine, 
într-un necunoscut, iar “nebunia” asta mi-a 

plăcut. “Dacă el are curajul să lase un ziar 
pe mâna unei puştoaice, eu de ce nu aş avea 
încredere în mine?”. Şi de aici a început to-
tul... Copilul a crescut un “copil”... metaforic 
vorbind, desigur. Pentru că da, Glasul Văilor 
este primul meu copil, pe care l-am crescut 
şi plămădit alături de oamenii care au crezut 
în mine. Ziarul ăsta m-a maturizat, iar el a 
crescut alături de mine. 
În zece ani n-am făcut averi, dar m-am îm-
bogăţit sub o altă formă, poate mult mai în-
semnată decât partea financiară. În toţi aceş-
ti ani, am cunoscut cu ajutorul acestui ziar 
multe persoane, care astăzi îmi sunt prieteni, 
care-mi vor deschide cu siguranţă uşa, atunci 
când va fi nevoie. De ce? Pentru că le pasă! 
Pentru că nouă ne pasă... Povestea continuă. 
Glasul Văilor merge mai departe alături de 
voi! 

Proiectul nu a fost gândit pe termen lung, iar 
faptul că a supravieţuit atâția ani într-o lume 
în care presa scrisă este umbrită într-o oare-
care măsură de presa online, unde informa-
ţia apare mult mai repede, îmi dă speranţă. 
Orice ar fi, mirosul de ziar proaspăt scos de la 
tipar, foşnetul paginilor, cerneala tipografică 
ce-mi rămâne pe mâini atunci când distribui 
ziarul, vor rămâne mereu parte din mine. 
Nu ştiu ce-mi prevede viitorul, nu ştiu cât 
de departe vom merge, unde mă va arunca 
viaţa peste alţi zece ani, însă ce ştiu sigur este 
faptul că acestui ziar şi celui care l-a fondat îi 
datorez ceea ce sunt astăzi. 

De zece ani citim acelaşi glas – Glasul Văilor
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Ziua a început cu o vizită la Liceul “Ioan 
Bojor”, liceu care poartă numele tatălui său, 
unde academicianul Ovidiu Bojor a fost în-
tâmpinat în curtea instituţiei şcolare de elevi 
şi profesori. După o discuţie cu elevii, acade-
micianul, însoţit de prieteni, s-a deplasat la 
sediul Primăriei Municipiului Reghin, unde 
i-au întâmpinat o sală plină de oameni. 
A fost o întâlnire amicală, presărată cu amin-
tiri, unde cei prezenţi i-au cântat la mulţi ani 
şi au ciocnit un pahar de şampanie, iar solis-
ta Maria Neag a pregătit pentru Ovidiu Bo-
jor un scurt program artistic. 
„Aş vrea să nu uitaţi un lucru: pe măsură ce 
înaintaţi în viaţă, încet, încet întoarceţi-vă 
la copilărie, la vârsta cea mai pură, cea mai 
frumoasă. Cu această copilărie veţi intra în 
veşnicie. Să iubiţi tot timpul începând de la 
firul de iarbă, până la Dumnezeu” spune aca-
demicianul Ovidiu Bojor. 

 „Este un eveniment deosebit care onorează 
municipiul Reghin pentru că acest om mi-
nunat, de răsunet internaţional, doreşte să-
şi sărbătorească ziua de naştere în Reghin. 
Gândiţi-vă că vine la vârsta asta din Bucu-
reşti, însoţit de prieteni, de familie, să fie ală-
turi de noi. Suntem onoraţi şi recunoscători 
pentru că este atât de legat de municipiul 
nostru şi de oamenii din Reghin, ceea ce ne 
obligă să facem şi noi mici lucruri pentru 

dânsul, precum ideea de astăzi de a face un 
muzeu, care să-i poarte numele unde să-i 
putem admira produsele. Sper să avem oca-
zia să ne întâlnim mulţi ani de acum înainte 
pentru că viaţa pe care o duce şi sufletul plin 
de bucurie şi iubire, lipsit de ură şi de invidie 
îi dă puterea să trăiască atât de frumos şi să 
fie un simbol şi exemplu pentru noi” a de-
clarat Maria Precup, primarul Municipiului 
Reghin. 

„Este o zi importantă pentru Municipiul Re-
ghin pentru că unul dintre cei mai iluştri fii 
ai săi se întoarce astăzi acasă, într-o zi speci-
ală pentru domnia sa. Ne bucurăm să îl regă-
sim tânăr în suflet, că regăsim copilul din el. 
Împreună cu Biblioteca Municipală „Petru 
Maior” şi Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” ne-
am străduit să organizăm această vizită, in-
vitându-l pe domnul academician să-şi săr-
bătorească din nou ziua de naştere acasă la 
domnia sa. Ovidiu Bojor este un izvor viu de 
înţelepciune pentru noi. L-am însoţit la Lice-
ul „Ioan Bojor”, unde am fost plăcut impresi-
onat în momentul în care domnia sa, cu ma-
turitate, cu înţelepciune le-a vorbit din inimă 
tuturor, mai ales elevilor cărora le-a dat în-
demnuri pentru viaţă. Trăim într-o perioadă 
în care e nevoie de modele, iar Ovidiu Bojor 
reprezintă un model demn de urmat pentru 
societatea românească contemporană. Are o 

vitalitate deosebită, un tonus deosebit şi cu 
siguranţă toate acestea rezultă dintr-un stil 
de viaţă echilibrat, dintr-un mod de a trăi 
după principii morale şi sănătoase de viaţă. 
Îi adresăm de pe acum invitaţia ca şi pe viitor 
să se întoarcă la Reghin pentru a fi cu noi la 
zile de sărbătoare” a precizat Florin Bengean, 
directorul Bibliotecii Municipale „Petru Ma-
ior” din Reghin. 

Despre Ovidiu Bojor:

Ovidiu Bojor este un fitoterapeut român, 
doctor farmacist, membru de onoare al Aca-
demiei de Ştiinţe Medicale. Este deţinător 
al titlului de Senior Honoris Causa, brevet 
acordat de către Forumul Preşedinţilor Pa-
tronatelor din România şi Diploma de Merit 
Academic, acordată de preşedintele Acade-
miei Române. Ovidiu Bojor este un renumit 
farmacist şi deopotrivă fondator al fitotera-
piei moderne în România 

EVENIMENT 2

Academicianul Ovidiu Bojor - 95 de ani sărbătoriţi la Reghin
 alături de prieteni
La invitaţia conducerii Bibliotecii “Petru Maior” din Reghin şi a conducerii Liceului “Ioan Bojor” din Reghin, academicianul Ovidiu Bojor a făcut o vizită în municipiul nostru în data de 1 
noiembrie, chiar în ziua în care a împlinit 95 de ani.

Codruţa ROMANŢA

Festival Naţional de Teatru pentru Elevi desfăşurat la Reghin 
Reghinul a găzduit Festivalul Naţional de 
Teatru „EmDiF” pentru elevii de liceu de 
la secţia maghiară, eveniment aflat la prima 
ediţie, fiind organizat de Liceul Tehnologic 
„Lucian Blaga”. Festivalul s-a desfăşurat în 
perioada 7 – 8 noiembrie, unde au participat 
şapte trupe de teatru din Oradea, Odorheiu 
Secuiesc, Târgu-Mureş şi Reghin. Joi, 7 no-
iembrie, a avut loc întâlnirea trupelor par-
ticipante în cadrul Festivalului, iar vineri, 8 
noiembrie, s-a desfăşurat evenimentul pro-
priu-zis.  
„Ne dăm interesul ca elevii să se simtă bine 
la acest Festival şi ne dorim să continuăm 
şi cu alte ediţii, cu participarea mai multor 
trupe de teatru. De ce un astfel de festival 
la Reghin? Întotdeauna am avut un vis de a 
organiza un astfel de festival, iar acum pot 
spune că visul mi s-a îndeplinit, un vis care-
mi doresc să-l duc mai departe. Eu lucrez cu 
o echipă de teatru în cadrul Liceului Tehno-
logic „Lucian Blaga”, „Fantazia”, o trupă înfi-
inţată în 2007. Foarte mulţi elevi s-au înscris 
în această trupă, de unde mulţi s-au orientat 
la facultate de teatru. Este foarte important 
că elevii care se înscriu în această trupă se 

simt bine, este o recreere pentru ei. Deşi une-
ori este greu pentru ei, deoarece repetiţiile le 
desfăşurăm după terminarea orelor de curs, 
totuşi ei se simt foarte bine. 
Legat de acest festival, trebuie să menţionez 
faptul că este aprobat de Ministerul Educaţi-
ei Naţionale. Din juriu au făcut parte actori 
de la Teatrul Naţional din Târgu-Mureş” a 
precizat Sukosd Levente, profesor la Liceul 
Tehnologic „Lucian Blaga”, unul dintre orga-
nizatori. 

Sponsorizările pentru desfăşurarea Festiva-
lului-Concurs de Teatru vin din două pro-
iecte obţinute de la o fundaţie şi unul de la 
Primăria Municipiului Reghin, dar şi de la 
diferite societăţi din Reghin şi zonă. 

La finalul Festivalul Concurs de Teatru 
pentru elevi, rezultatele au arătat astfel:

Locul I – trupa „Letra” din Oradea
Locul II – trupa „Fantázia” din Reghin 

Locul III – trupa “Kemény János” a Casei 
Municipale de Cultură “Eugen Nicoară” din 

Reghin 

Menţiuni:
trupa “Kamaszok Ifjúsági Színtársulat” – 

Târgu Mureş
trupa Gimnaziului Reformat “Kaméleon - 

Lorántffy Zsuzsann” – Oradea 

Premiu Special:
trupa “Áriel Szinjatszók” - Târgu Mureş

Cel mai bun rol feminin:  Kozma Kincső - 
Létra, Oradea 

Cel mai bun rol masculin: Kor Márk - Attila 
- Létra, Oradea 
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Crăciunul în fiecare zi, în inima ta
Codruţa ROMANŢA

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Municipiul Reghin şi Muzeul Etnografic “Anton Badea”, împreună cu partenerii, vor organiza evenimentul intitulat “Crăciunul în fiecare zi în inima ta”.

Este vorba despre un proiect caritabil, des-
făşurat în perioada 12 noiembrie – 21 de-
cembrie 2019, ce va cuprinde mai multe ac-

tivităţi printre care ateliere de confecţionat 
ornamente de brad, întâlniri în şezătoare la 
Muzeul Etnografic în perioada 12 – 29 no-

iembrie, desfăşurate cu voluntari.
De asemenea se va organiza un Târg de Cră-
ciun în perioada 19 – 21 decembrie între ore-
le 12 – 20 în curtea restaurantului Intim. 
“Proiectul vizează pe de o parte contextul 
educaţional de creare a unor medii de învă-
ţare, dobândirea unor cunoştinţe teoretice şi 
practice, facilitarea înţelegerii semnificaţiilor 
unor tradiţii şi sărbători, însuşirea şi forma-
rea unor valori precum solidaritatea, empa-
tia, compasiunea, altruismul prin implicarea 
voluntariatului, dar şi valorificarea efortu-
rilor în scop caritabil. Proiectul desfăşurat 
în perioada sărbătorilor de iarnă, profund 
legat de semnificaţia acestora, este un prilej 
de a crea legături, conexiuni, de a dezvolta 
o atitudine de cooperare şi solidaritate între 
oameni, valori care au, de altfel, rădăcini în 
cultura populară. Una dintre preocupările 
omului tradițional era față de semeni, mani-
festată mai ales la finalul anului, ca un bilanț 
general care viza nu doar animalele din gos-

podărie şi recolta, ci şi oamenii care aveau 
nevoie de îngrijire. 
A devenit o tradiție în lumea satului ca oa-
menii, la sfârşitul anului, să se ajute între ei, 
dar mai ales să îi ajute pe cei nevoiaşi, fami-
liile cu mulți copii, văduvele, bolnavii. Toți 
primeau ajutor, în special haine şi hrană, 
uneori cântece şi jocuri, nimeni nu era uitat. 
Darurile erau făcute după posibilități, bucu-
ria era a celui care oferea, funcționa vecină-
tatea, întâietatea grupului şi fiecare avea un 
loc în inima celorlalți. 
Ca şi atunci, şi acum, nevoia de a obține şi de 
a oferi sprijin a rămas vie, nu bogăția pe care 
o avem ne oferă, în cele din urmă, măsura 
în care dăruim, ci inima” a precizat Roxana 
Man, directorul Muzeului Etnografic “Anton 
Badea” din Reghin. 

Pregătiri de iarnă pentru 
drumurile din Reghin

Administraţia locală din Reghin se pregă-
teşte pentru sezonul rece. În cadrul şedin-
ţei de Consiliu Local s-a aprobat planul de 
deszăpezire pentru sezonul 2019 – 2020 şi 
a construirii Comandamentului local pen-
tru combaterea fenomenelor meteorologice 
specifice sezonului de iarnă. Acest comanda-
ment este format din patru persoane. 
Reţeaua de drumuri şi străzi administrată de 
Consiliul Local al Municipiului Reghin este 
în lungime de 94 de km. Activitatea de des-

zăpezire va fi executată de angajaţi proprii, 
cu utilaje şi echipamente specifice acestei 
activităţi. Pentru perioada de iarnă s-au pro-
curat 300 de tone de sare şi 2000 de tone de 
nisip, iar dacă va fi nevoie, această cantitate 
se va suplimenta. 
De reţinut faptul că străzile Foişor şi Izvoru-
lui sunt străzi cu o înclinaţie mai mare, aces-
tea vor fi închise în perioada 15 noiembrie 
2019 – 15 martie 2020.  
„Cu deszăpezirea avem o luptă cu ANRSC-ul 
care ne obligă de câţiva ani să externalizăm 
acest serviciu şi să-l dăm la o firmă privată. 
Eu m-am opus mereu. În ultimii doi ani în 
Reghin am întâmpinat puţine probleme deo-
sebite şi dacă faci contract cu o firmă de des-
zăpezire plăteşti sume enorme din noiem-
brie până în martie. Noi avem achiziţionat 
antiderapant, avem rămas şi de anul trecut, 
avem dotate utilajele noastre şi 35 de oameni 
care lucrează la Secţia de Drumuri şi Poduri. 
Aşadar suntem pregătiţi atât cu utilaje, cât şi 
cu antiderapant şi personal” a declarat Maria 
Precup, primarul Municipiului Reghin. 

Burse pentru elevii reghineni, 
aprobate de consilieri
Consilierii reghineni au aprobat în Şedinţa 
Ordinară din data de 20 noiembrie, Proiectul 
de Hotărâre privind aprobarea cuantumului 
şi a numărului de burse acordate elevilor din 
învățământul preuniversitar de stat din Mu-
nicipiul Reghin în anul şcolar 2019 - 2020.
Peste o mie de elevi vor beneficia de burse, 
fiind stabilită valoarea lor, cuprinsă între 40 
şi 100 de lei, în funcţie de categorie. 
Vor fi oferite 30 de burse de performanţă în 
cuantumul de 100 lei/lună: 19 burse la Liceul 
Tehnologic “Lucian Blaga”, 1 bursă la Liceul 
Tehnologic “Petru Maior”, 5 burse la Şcoala 
Gimnazială  “Alexandru Ceuşianu “, 5 burse 
la Şcoala Gimnazială  “Augustin Maior“. 
897 burse de merit în valoare de 75 lei/lună: 

239 burse la Liceul Tehnologic “Lucian Bla-
ga”, 150 burse la Liceul Tehnologic “Petru 
Maior”, 40 burse la Liceul Tehnologic “Ioan 
Bojor”, 126 burse la Şcoala Gimnazială “Ale-
xandru Ceuşianu“, 92 burse la Şcoala Gim-
nazială “Florea Bogdan”, 250 burse la Şcoala 
Gimnazială “Augustin Maior”. 
24 de burse de studiu în valoare de 50 lei/
lună: 4 burse la Liceul Tehnologic “Lucian 
Blaga”, 10 burse la Şcoala Gimnazială “Ale-
xandru Ceuşianu”, 10 burse la Liceul Tehno-
logic “Ioan Bojor”. 
133 burse sociale în cuantum de 40 lei/lună: 
20 burse la Liceul Tehnologic “Lucian Blaga”, 
17 burse la Liceul Tehnologic “Petru Maior”, 
24 de burse la Şcoala Gimnazială “Alexan-
dru Ceuşianu”, 19 burse la Şcoala Gimna-
zială “Florea Bogdan”, 36 de burse la Şcoala 
Gimnazială Nr. 4 Apalina, 17 burse la Şcoala 
Gimnazială “Augustin Maior”. 

(C.R.)

Buget aprobat pentru „Fulgi de 
nea” şi „Vin colindătorii”
Peste 7000 de copii de la creşă, grădiniţă, clasele primare, gimnaziale şi liceu, vor primi şi în 
acest an pachete cu dulciuri oferite de Primăria Municipiului Reghin. Acest lucru face parte 
din proiectul „Fulgi de nea” un proiect demarat de administraţia locală în urmă cu câţiva 
ani. Pentru aceste pachete oferite elevilor care frecventează o formă de învăţământ din Re-
ghin, consilierii locali au aprobat suma de 150.000 de lei. Pe lângă aceşti bani, s-au aprobat şi 
15.000 de lei pentru evenimentul „Vin colindătorii”, sumă necesară cheltuielilor ocazionate 
de primirea colindătorilor la sediul Primăriei Municipiului Reghin. „Vin colindătorii este un 
eveniment cultural, care îşi propune să păstreze vie tradiţia specifică sărbătorilor de iarnă. 
Ţinând cont de faptul că în anul 2018, un număr de peste 2500 de colindători din Reghin, lo-
calităţile lomitrofe şi chiar de peste hotare au trecut pragul Primăriei Municipiului Reghin, în 
anul 2019 ne aşteptăm ca numărul colindătorilor să crească” se arată în proiectul de hotărâre. 
„Am comandat deja produse de bună calitate pentru copii, pe care le vom oferi de Moş Ni-
colae. Am fost şocată când unii dintre colegi mi-au spus că sunt copii care aruncă pungile 
cu totul. Nu mi-a venit să cred pentru că eu văd şi simt bucuria copiilor când primesc aceste 
pacheţele. Poate că sunt şi copii care nu se bucură, poate că sunt suprasaturaţi, dar chiar dacă 
unul aruncă, 99% se bucură. Fulgi de nea este o obligaţie morală de a-i stimula şi a avea o 
plăcere de a primi un cadou de Moş Nicolae. 
În ceea ce priveşte evenimentul „Vin colindătorii”, trebuie să vă spun că perioada colinzilor 
este pentru mine cea mai frumoasă perioadă a anului. Se vor face din nou înscrieri pentru 
a putea concepe un program şi a fi şi noi pregătiţi şi pentru a nu se suprapune grupurile de 
colindători care vin la primărie” a precizat Maria Precup, primarul Municipiului Reghin.  
(C.R.)

După ce în ultimii trei ani administraţia lo-
cală a închiriat un patinoar, pe care l-a pus la 
dispoziţie doritorilor, în acest an s-a luat de-
cizia de a cumpăra unul. S-a ajuns la această 
decizie deoarece costurile pentru închirierea 
acestui patinoar sunt destul de mari. 
„Suntem în faza de licitaţie a unui patinoar. 
Având în vedere că închirierea este foarte 
scumpă, cu banii pe care-i dăm pe trei ierni, 
putem să cumpărăm un patinoar propriu şi 
să nu mai depindem de alţii. Ne gândim să 
găsim şi o clădire pentru păstrarea lui peste 
vară. Vom avea în timp util acest patinoar 
funcţional, dar totul depinde şi de vremea de 
afară. 

Reghinul va avea
propriul patinoar



NR 149

CSS Reghin pe podium la naţionalele de lupte libere

Clubul Sportiv Şcolar Reghin a participat cu 
o delegaţie de şapte sportivi care au avut o 
comportare foarte bună, întorcându-se acasă 
cu rezultate deosebite. 
Andrei Păcurar a obţinut titlul de campion 
naţional la categoria 38 kg, Darius Sas a fost 
medaliat cu bronz la categoria 38 kg, Tamas 
David medaliat cu bronz la categoria 46 kg. 
La copii, Darius Horvath a ieşit vice campi-
on naţional la categoria 38 kg, Mario Doczi 
medaliat cu bronz la categoria 32 kg şi Rareş 
Bucur medaliat cu bronz la categoria 27 kg. 

„Sunt rezultate foarte bune, având în vedere 
că şase din cei şapte sportivi au fost medaliaţi 
la acest campionat. M-am aşteptat la patru 
medalii, dar iată că am adus şase. În spatele 
acestor rezultate este o muncă imensă şi mari 
sacrificii. De exemplu, în vacanţă când alţi 
copii poate merg în excursii, sportivii luptă-
tori rămân în sală şi muncesc din greu. De 
sărbători când alţi copii mănâncă fel de fel de 
bunătăţi, sportivii luptători se abţin pentru 
a-şi menţine greutatea şi a obţine medalii la 
competiţii. Anul acesta, după 35 de ani, CSS 

Reghin s-a calificat cu doi sportivi la Cam-
pionatele Europene şi Campionatele Balca-
nice, prin sportivii Biblia Robert şi Andrei 
Păcurar. Biblia Robert s-a clasat pe locul III 
şi a obţinut medalia de bronz la Campionatul 
Balcanic, asta după ce a slăbit şase kilograme 
pentru a se încadra în categoria de 52 de kg. 
A învins favoritul categoriei, un sportiv din 
Turcia, apoi pe cel din Macedonia. Andrei 
Păcurar a obţinut locul IV după o acciden-
tare la umărul stâng avută cu sportivul din 
Turcia. Cine bate un sportiv din Turcia, pot 

să spun că este un sportiv de valoare. Ca an-
trenor, îmi doresc o medalie la Campionate-
le Europene şi de ce nu, şi la cele Mondiale, 
pentru că sunt copii extraordinari şi munci-
tori” a declarat Peres Miklos, antrenorul CSS 
Reghin pentru Ardeal TV. 

4SPORT

Codruţa ROMANŢA
În perioada 17 – 20 octombrie s-a desfăşurat la Medgidia, Campionatul Naţional de lupte libere, lupte greco-romane şi lupte feminine la copii şi juniori mici, competiţie la care au participat peste 
o mie de sportivi.  

Medalii de aur pentru sportivii de la Red Dragon 

Clubul Sportiv “Red Dragon” din Reghin a participat în perioada 2 – 3 noiembrie cu cinci 
sportiv antrenaţi de Gyori Tiberiu Ştefan la Cupa României la Ju-Jitsu 2019 (U14, U16, U18, 
U21 ani şi seniori/adulţi şi Cupa CSM Sfântu Gheorghe (U8, U10 şi U12 ani) desfăşurată la 
Sfântul Gheorghe în Sala Sporturilor “Szabo Kati”. Au participat 15 cluburi din ţară cu peste 
200 de sportivi, desfăşurându-se pe trei suprafețe de luptă pe două secţiuni fighting şi ne-
waza (lupta la sol stil brazilian ju-jitsu).
Această participare a adus cu ea şi rezultate remarcabile pentru sportivii reghineni, nouă 
medalii de aur şi cinci medalii de argint. 
(C.R.)

Locul I: 

Narcis Vlad Halaţiu – Ne – waza – 77 kg  - 
seniori
Mezo Andras - Ne – waza – 50 kg – U18
Mezo Andras - Ne – waza – 62 kg – U21
Mezo Andras - Ne – fighting – 62 kg U21
Baranka Lajos Paul - Ne – waza – U16, -50 
kg U16
Baranka Lajos Paul – fighting - U16 ANI , 
-50 KG - U16
Baranka Lajos Paul – fighting – 50 kg – U18 
Sattler Dumitriţa - Ne – waza + 66 kg – U14
Darius Fetescu – fighting – 66 kg – U14 

Locul II:

Narcis Vlad Halaţiu – fighting – 77 kg – 
seniori 
Baranka Lajos Paul- Ne – waza – 50 kg – 
U18 
Sattler Dumitriţa – fighting + 66 kg – U14 
Mezo Andras – fighting – 50 kg – U18 
Darius Fetescu – fighting + 50 kg – U12 
(Cupa CSM)
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Biodorf – un târg cu de toate pentru toţi 

Organizatorii au pregătit şi surprize pentru 
cei prezenţi, precum un workshop despre 
uleiurile esenţiale, dar şi o întâlnire muzica-
lă cu artistul Vizi Imre, care a încântat auzul 
celor prezenţi cu melodiile sale. 
„Chiar nu am mai fost de mult la Reghin, dar 
am fost foarte mult prin ţară şi străinătate, 
chiar dacă mi-am propus ca măcar o dată pe 
an să ajung la Reghin pentru că aici am co-
pilărit. A fost foarte bună ocazia asta, când 
Iringo m-a sunat să cânt puţin la târg. Nu am 
pregătit ceva special, o să cânt piesele mele şi 
nişte cover-uri. Îmi place foarte mult ideea 
acestui târg pentru că pare un eveniment pri-
etenos, văd feţe cunoscute. Cred că acest Bi-
odorf o să se facă mare, mai mare decât atât. 
Peste un an aş vrea să vin aici şi abia să pot 
să intru. Eu sunt mai mult cu mâncarea, aşa 
că am gustat îngheţata prăjită, dar o să încerc 
să cumpăr de la reghineni pentru că eu sunt 
cam patriot pentru că dacă vreau un măr, nu 
o să îl cumpăr niciodată din altă parte decât 
de la Batoş. Îi îndemn pe cei care încă nu au 
ajuns la acest târg să vină, să cumpere aces-
te lucruri frumoase şi să susţină meşteşuga-
rii locali, producţia locală” a specificat Vizi 
Imre. 
Printre comercianţi s-a numărat şi Muzeul 
Etnografic „Anton Badea” din Reghin, care a 
expus spre vânzare, globuri confecţionate de 
voluntari. Banii strânşi din vânzarea acestor 
globuri vor ajunge la Asociaţia „Micii Eroi”. 
„Am avut foarte mulţi voluntari care s-au 
implicat şi ne-au acordat o mână de ajutor în 

confecţionarea acestor globuri. O parte din 
globuri am reuşit să le vindem, au mai rămas 
destul de puţine, pe care sperăm cu ajutorul 
unor oameni inimoşi, să reuşim să adunăm 
bani pentru această asociaţie” a precizat Flo-
rina Oprea, muzeograf.
Cu zacuscă, murături, bulion, silvoi, dulciuri 
s-a prezentat şi reghineanca Koss Eniko care 
spune că „acest târg e o bună ocazie de a le 
arăta copiilor ce facem noi, pentru că au ce 
învăţa de la noi. Aceste produse tradiţiona-
le, dacă nu le arătăm copiilor, nu merg mai 
departe. Sper să fie clienţi cât mai mulţi pen-
tru a se obişnui cu produsele noastre făcute 
acasă”. 

Un alt stand care a avut succes a fost standul 
cu microplante „Aveţi în faţă microplante. 
Nu sunt germeni pentru că aceste plăntuţe 
sunt într-un stadiu mai dezvoltat decât ger-
menii, deoarece apar cotiledoanele de plante. 
Încă nu sunt frunze adevărate, planta începe 
să facă fotosinteză. Ca valoare nutritivă sunt 
la fel de sănătoase ca germenii, însă au gust 
mult mai intens. Le folosim pe sandvişuri, pe 
bruschete ori pur şi simplu presărate pe sala-
tă” a descris Bende Lajos din Bozeni, produ-
sele pe care le-a adus la Biodorf.
Următoarea ediţie a târgului Biodorf se va 
defăşura în data de 15 decembrie, tot în cur-
tea restaurantului Intim. Aşadar, dacă încă 
nu aţi pregătit cadouri pentru cei dragi, aici 
veţi găsi cu siguranţă cadoul potrivit. 

Cea de-a doua ediţie a târgului cu produse locale – Biodorf desfăşurat la Reghin, a adus în faţa reghinenilor mai mulţi comercianţi, cu o gamă diversificată de produse, începând de la mâncare 
până la produse artizanale, decoraţiuni şi bijuterii lucrate manual, confecţionate din diferite materiale.

Codruţa ROMANŢA
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Adăpost pentru caii abuzaţi sau abandonaţi 

Rep.: Să o luăm cu începutul.. De unde ide-
ea de a deschide un adăpost de cai?
Cristina Pop: Toată această idee de a deschi-
de un adăpost pentru cai a pornit de la pasi-
unea mea pentru ei şi de la un vis copilăresc 
în care îmi imaginam propria fermă de cai. 
Trecând anii, am avut neplăcerea să văd mai 
multe abuzuri stradale asupra cailor şi într-o 
bună zi, am luat inițiativă.

Rep.: O iniţiativă lăudabilă... Care au fost 
primii paşi?
C.P.: Ca şi primi paşi a fost necesar să mă 
documentez în legătură cu forma juridică 
pe care doresc să o aibă acest adăpost, apoi 
ca şi asociație a fost necesar să existe minim 
trei fondatori, să ne rezervăm o denumire. 
Alt pas a fost să cerem instanței competente 
acordarea de personalitate juridică, primirea 
codului de identificare fiscal şi, în decurs de 
câteva luni, am reuşit să îndeplinim toate cri-
teriile necesare.

Rep.: Acum există o Asociaţie... Ce se do-
reşte de fapt?
C.P.: Scopul acestei asociații este de a salva 
caii şi de a le crea condiții cât mai bune, de 
asemenea ne dorim să facem terapia cu cai 
pentru persoanele cu dizabilități, terapie an-
ti-stres, socializare pentru persoanele care 
se simt singure etc. Ne dorim şi să profităm 
de căsuța care se află acolo, folosind-o ca şi 
cazare pentru persoanele care ne vizitează. 
Acum că forma juridică nu mai este un ob-
stacol pentru noi, dorim să trecem şi la par-
tea mai “fizică”, adică să începem renovarea 

grajdului deja existent şi cu timpul, dorim să 
mai facem un hambar mai mare. 

Rep.: Aveţi un medic veterinar în cadrul 
asociaţiei?
C.P.: Am purtat discuții cu o persoană din 
Comisia Medicilor Veterinari exprimându-
şi dorința de a lucra cu noi. Aici mai este ne-
cesară întocmirea de documente prin care să 
ateste acest fapt.

Rep.: Unde va fi amplasat adăpostul?
C.P.: În privința adăpostului suntem cei mai 
norocoşi, din punctul meu de vedere, deoa-
rece zona este una de poveste, o zonă retra-
să, aparținându-ne trei hectare de pământ şi 
acolo natura este la ea acasă. Se află într-un 
sat numit Tireu, care aparține de comuna 
Ibăneşti, județul Mureş. 

Rep.: Câte cabaline poate găzdui?
C.P.: Grajdul are o capacitate de cinci cai 
momentan, intenționând ca pe viitor să ne 
extindem. În momentul de față nu sunt cai, 
se aşteaptă renovările şi sperăm să îi aducem 
cât mai curând. 

Rep.: Cum aflaţi de cabalinele maltratate?
C.P.: Minunăția aceasta de internet ne 
uşurează munca, în sensul că aflăm într-un 
timp relativ scurt despre cazurile de maltra-
tare sau abandonare a cailor sau pur şi sim-
plu cei care îi vând din lipsă de timp sau hra-
nă. Am rugat de asemenea apropiații să ne 
contacteze atunci când află de un caz special.

Rep.: Există cai abandonaţi în zona noas-
tră?
C.P.: Da, au existat cazuri în care au fost 
găsiți cai abandonați, fără cip de identifica-
re şi au fost nevoiți să întrebe din uşă în uşă 
cine doreşte să îl adopte. Din nefericire, nu 
foarte multă lume se angajează să aibă grijă 
de ei deoarece sunt animale mari, care con-
sumă multă hrană, apă şi de care trebuie să te 
ocupi o bună parte din zi.

Rep.: Cam cât de departe vreţi să vă extin-
deţi? Vă gândiţi la tot judeţul Mureş?
C.P.: Dorim să intervenim în cazurile speci-
ale (abandon, maltratare) pe tot județul, dar 
şi pe orice altă zonă unde se află un asemena 
eveniment şi nu sunt centre. Ținem legătura 
cu colegii din branşă, unde am creat o legă-
tură şi în caz de supraaglomerare sau cazuri 
în care din anumite condiții nu îi pot lua, să 
îi preluăm noi.

Rep.: Mă gândesc că nu toţi stăpânii cailor 
vor fi de acord să li se confişte caii... 
C.P.: Da. În aceste cazuri severe, reacția pro-
prietarului nu este de cele mai multe ori una 
plăcută, dar vom încerca să ajungem la un 
acord comun şi de partea aceasta se ocupă 
mai mult autoritățile.

Rep.: Cum poate cineva să devină volun-
tar?
C.P.: Este simplu! Dacă au pasiunea pentru 
cai sau doresc pur şi simplu să învețe care 
este mersul lucrurilor, îi aşteptăm să ia le-
gătura cu noi fie prin mediul online (web 

site, email, whatsapp, telefonic) fie prin pro-
gramarea unei întâlniri cu noi. Să explic ce 
presupune această muncă de voluntar: să 
ajute personalul cu îngrijirea animalelor (să 
îi ajute la hrănirea cailor, adăparea, să le facă 
codițe la coamă şi coadă, să se plimbe ală-
turi de ei, să le strângă hrană etc.). Până la 
această fază, avem nevoie de voluntari care 
să ne ajute la renovarea grajdului care începe 
în primăvara anului 2020. Avantajul este că 
voluntarii o să beneficieze de cazare gratuită, 
de mâncare şi perioada de voluntariat şi-o 
stabilesc în funcție de timpul de care dispun.

Rep.: Cum vrei sau crezi că ai putea aduna 
donaţii pentru ca acest proiect să meargă 
mai departe?
C.P.: Fiind un proiect nou, ne dorim să orga-
nizăm o inaugurare frumoasă, care va avea 
scopul de strângere de donații. Pe viitor o să 
mai organizăm diverse evenimente cu scop 
de strângere de donații, diverse licitații, o să 
participăm la târguri de promovare specifice, 
o să punem la dispoziție cai pentru terapie cu 
posibilitatea de a dona o sumă, vom închi-
ria doritorilor căsuța şi pot dona o sumă în 
funcție de posibilitatea lor, consider că surse 
de venit o să avem. Suntem optimişti! 

Contact: 
Pe facebook: Asociatia Tirana Land
e-mail: cristinapop92@gmail.com
site: https://tirana-land-ro.webnode.ro/

Pe Valea Gurghiului, departe de agitaţia urbană, o tânără iubitorare de animale a demarat un proiect lăudabil. Iniţiativa aparţine tinerei Cristina Pop, care şi-a îndeplinit visul de a deschide un 
adăpost pentru cai: Tirana Land.  Despre acest subiect vorbim în rândurile de mai jos: 

Codruţa ROMANŢA
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Şi în acest an, consilierii reghineni au apro-
bat organizarea Târgului de Iarnă ce se va 
desfăşura în zona centrală a Municipiului 
Reghin, în perioada 1 decembrie 2019 – 7 
ianuarie 2020. 
Agenţii economici interesaţi să îşi desfăşoare 
activitatea economică la acest eveniment, vor 
putea vinde atât produse alimentare, cât şi 
produse nealimentare specifice sărbătorilor 
de iarnă. „Sper să fie de bun augur acest târg, 
care mie îmi este drag pentru că este în cen-
trul oraşului. Iarna, parcul nostru este întot-
deauna foarte frumos. Este mai viu. Da, sunt 
şi comentarii negative, dar ştiu că seara, ora-
şul nostru învie când organizăm acest târg. 
Lumea se întâlneşte aici, socializează. Trebu-
ie să facem ceva şi pentru sufletele noastre, 
chiar dacă afară este frig. Încercăm să limi-
tăm, să nu vindem kitsch-uri ci să fie pro-
duse destinate sărbătorilor de iarnă, pentru 
a nu-l transforma într-un bazar cu lucruri 
de nimic” a declarat Maria Precup, primarul 
Municipiului Reghin. 
Nici iluminatul festiv nu va fi uitat, motiv 
pentru care autorităţile locale se pregătesc 
pentru sărbătorile de iarnă, iar pentru asta 
se lucrează la montarea elementelor ce fac 

parte din sistemul de iluminat festiv. „Deja 
se lucrează, am făcut o inventariere, o să mai 
completăm unde este nevoie, astfel încât 
aproape tot oraşul să aibă iluminat festiv. Noi 
nu facem doar pe centru, cum fac alte muni-

cipii, ci ne extindem şi în cartiere, pe străzile 
mărginaşe, pentru că şi acolo sunt cetăţenii 
noştri şi să simtă că vin sărbătorile” a pre-
cizat primarul Municipiului Reghin, Maria 
Precup. Iluminatul Festiv va fi pornit în data 

de 1 Decembrie cu ocazia manifestărilor pri-
lejuite de Ziua Naţională a României.  

(C.R.)

8EVENIMENT

Târgul de Iarnă şi iluminatul festiv pornesc la începutul 
lunii decembrie

O competiţie importantă se va desfăşura la 
Reghin, sâmbătă, 30 noiembrie, în sala de 
sport din Parcul Tineretului.  Este vorba des-
pre turneul „Premiul Master Karate Reghin”, 
competiţie organizată de Clubul Sportiv 
Master Karate Do, în colaborare cu Primă-

ria Municipiului Reghin. Pentru susţinerea 
acestui eveniment, consilierii locali au apro-
bat suma de 10.000 de lei. 
Turneul se va desfăşura la probele de kata 
individual feminin şi masculin, începători şi 
avansaţi şi joc tehnic kumite individual femi-

nin şi masculin WKF. Evenimentul va începe 
la ora 9:00, urmând ca festivitatea de premi-
ere să aibă loc la ora 19:00. 
Această ediţie va fi una aniversară, în contex-
tul în care Clubul Sportiv Master Karate Do 
din Reghin împlineşte 30 de ani de activitate. 

În decursul celor 30 de ani, Clubul Sportiv 
Master Karate Do a participat la numeroase 
competiţii naţionale, europene, dar şi mon-
diale unde a obţinut rezultate remarcabile.  
(C.R.)

„Premiul Master Karate” la Reghin

„Caritate pentru educaţie” marca Rotary Reghin 

O nouă ediţie a Balului „Caritate pentru edu-
caţie” organizat de Clubul Rotary Reghin 
s-a desfăşurat joi, 14 noiembrie, ajungând 
în acest an la cea de-a şaptea ediţie. Scopul 
acestui eveniment este acela de a oferi pri-
lejul membrilor Clubului Rotary din Reghin 
să se  întâlnească, să socializeze pentru a 
aduna fonduri. „Scopul acestor întâlniri sunt 
de a aduna fonduri pentru a rezolva anumite 
probleme. O să ne axăm pe zona de educa-
ţie pentru a avea şi noi o contribuţie la bu-
nul mers al lucrurilor în Reghin şi să punem 
ceva în plus faţă de ce este. Educaţia are un 
rol hotărâtor în ceea ce se întâmplă în socie-
tate. Orice ban investit în educaţie aduce un 
plus pentru comunitate” a declarat Mircea 
Oltean, fondatorul Clubului Rotary Reghin. 
În acest an, membrii clubului Rotary Reghin 
au licitat pentru mai multe obiecte cu scop 
caritabil. 
„Sigur că educaţia este principalul nostru de-
ziderat, dar se apropie sărbătorile. În fiecare 
an avem o tradiţie în a sprijini familiile ne-

voiaşe din oraş printr-o acţiune pe care noi 
am numit-o „Coşul de Crăciun” unde fami-
liile vor fi alături de noi şi le vom face cum-
părături într-un supermarket din oraş. Este 
foarte important să vii în sprijinul lor. Avem 
şi proiecte individuale, am ieşit în întâmpi-
narea comunităţii de fiecare dată când am 
considerat că trebuie să ne implicăm, cum 
a fost cazul micuţului Eduard unde comu-
nitatea locală, judeţeană şi chiar naţională 
s-a mobilizat extraordinar. Avem un proiect 
la care noi ţinem foarte mult, tot spre copii 
îndreptat: este vorba despre hipoterapie, un 
proiect în colaborare cu familia Barabas” 
spune Ovidiu Ilisan, membru al Clubului 
Rotary Reghin. 

(sursa foto: facebook Rotary Club Reghin)

(C.R.)
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„Avem în derulare un proiect de apărare a 
zonei împotriva producerii inundaţiilor în 
perioadele cu cantităţi însemnate de preci-
pitaţii şi realizarea unui peisaj urban cores-
punzător al Municipiului Reghin. Lucrările 
sunt amplasate în albia Canalului Morii şi a 
afluentului său principal, Pârâul Trandafi-
rilor, în intravilanul municipiului Reghin” 
spun reprezentanţii Administraţiei Bazinale 
de Apă Mureş. 
Proiectul „Amenajare complexă Canalul 
Morii şi afluenţi la Reghin, judeţul Mureş” 
este o lucrare importantă şi de interes pentru 
reghineni, mai ales pentru cei care locuiesc în 
această zonă, care din pricina mizeriei arun-
cate în Canalul Morii şi Pârâul Trandafirilor, 
îndură un miros greu de suportat.
Pentru amenajarea Canalului Morii lucrările 
sunt dispuse pe o lungime de 3 km, iar pen-

tru amenajarea albiei pe Pârâul Trandafirilor 
o lungime de 2,7 km. 
„Este o investiţie pe care Reghinul o cere de 

mult timp pentru că suntem stresaţi de mi-
ros şi mizeria de pe Canalul Morii şi Pârâul 
Trandafirilor. Vina o purtăm şi noi, cetăţenii 

municipiului Reghin, care deversăm şi arun-
căm gunoaiele în aceste cursuri de apă, care 
ar putea fi o sursă de relaxare şi de distracţie 
pentru noi, gunoaie pe care le-am putea pune 
la poartă pentru a fi ridicate de operator. 
Acum avem lucrările de decolmatare. Vedem 
ce se mai poate face în acest an, iar de la anul 
vor începe betonările şi lucrările de amploare 
pe tot cursul acestor ape. Am făcut controale 
cu Poliţia Locală şi operatorul în aceste zone 
şi am vorbit cu locuitorii de acolo să îşi rezol-
ve problema cu deversarea. Este o investiţie 
mare pe care Municipiul Reghin niciodată nu 
ar fi putut-o face” a declarat Maria Precup, 
primarul Municipiului Reghin. 
Se estimează că aceste lucrări vor fi finalizate 
în luna noiembrie 2020.

(C.R.)

Încep lucrările de modernizare a Canalului Morii din Reghin
9SOCIAL
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O investiţie mult aşteptată de cetăţenii din Reghin este reamenajarea Canalului Morii şi a Pârâului Trandafirilor, aceasta fiind suportată din fondurile proprii ale Administraţiei Naţionale Apele 
Române. Este vorba despre un proiect în valoare de 26.600.398, 90 de lei. 

Administraţia Locală din Reghin intenţio-
nează să înlocuiască Monumentul Eroilor 
din Parcul Central. Pentru acest lucru s-a 
luat legătura cu artistul Simion Moldovan, 
care a prezentat în faţa Consiliului Local trei 
variante. „Sper să fim în consens toţi consi-
lierii, să alegem varianta acceptată de toată 
lumea fără discuţii şi fără polemici politice 
ori religioase. Din acest motiv, am solicitat 
sculptorului nostru reghinean, Simion Mol-
dovan, să vină cu variante pentru a putea ale-
ge una pe care mai apoi să o transformăm în 
Monumentul Eroilor, pe care Reghinul nu îl 
are. Mergând pe teren, atât în judeţ, cât şi în 
ţară, toate comunele, să nu mai vorbesc de 
oraşe, au un Monument al Eroilor, dar Re-
ghinul nu. Le mulţumesc colegilor consilieri 
care îşi doresc acelaşi lucru şi sper ca până la 
sfârşitul mandatului meu să avem inaugura-
rea monumentului şi să nu ne mai fie ruşine 
când depunem coroane de Ziua Naţională, 
Ziua Eroilor ori Ziua Imnului. Sunt trei va-

riante foarte frumoase, de aceea am hotărât 
împreună cu colegii consilieri să le punem pe 
site-ul primăriei şi să facem un sondaj unde 
să aleagă şi cetăţenii Municipiului Reghin va-
rianta care este cea mai dorită” a precizat Ma-
ria Precup, primarul Municipiului Reghin.

„În Parcul Central al Municipiului Reghin 
se păstrează cele trei cruci de lemn realizate 
cu implicarea directă a primarului de atunci, 
profesorul Ion Tuşnea. Consider că după 30 
de ani, în memoria tuturor Eroilor din toa-
te perioadele, ce s-au jertfit pentru ideea de 
libertate şi unitate, este nevoie de un monu-
ment de o mai mare încărcătură emoţională 
şi spirituală. Pentru mine, sculptor reghinean 
ajuns la o maturitate plastică este o provo-
care, o responsabilitate şi o onoare” spune 
sculptorul Simion Moldovan. 

(C.R.)

Demersuri pentru un nou Monument al Eroilor la Reghin 

Şi turul al doilea al alegerilor prezidenţiale 
i-a prins pe mureşeni fără acte de identitate 
valabile. Pentru cei a căror cărţi de identitate 
au fost expirate, în zilele de 23 şi 24 noiem-
brie, punctele de lucru a Evidenţei Populaţiei 
din judeţ au fost deschise. 
„La nivelul judeţului, în zilele de 23 şi 24 no-
iembrie 2019, serviciile publice comunitare 
de evidenţă a persoanelor au soluţionat cere-
rile depuse de cetăţeni, fiind eliberate un nu-
măr total de 700 acte de identitate, din care 
673 cărţi de identitate şi 27 cărţi de identi-
tate provizorii” se arată într-un comunicat 
de presă transmis de Direcţia Judeţeană de 

Evidenţă a Populaţiei Mureş. 
Astfel, au fost eliberate în 23 noiembrie 2019, 
un număr de 219 acte de identitate, din care: 
213 cărţi de identitate şi 6 cărţi de identitate 
provizorii. În ziua alegerilor, 24 noiembrie 
2019, au fost mai multe solicitări, fiind eli-
berate un număr de 481 acte de identitate, 
din care: 460 cărţi de identitate şi 21 cărţi de 
identitate provizorii. 
În această perioadă au fost efectuate 2 depla-
sări în teren cu camera mobilă. 

(C.R.)

700 de acte de identitate 
eliberate în preajma alegerilor prezidenţiale

Primăria şi Consiliul Local Reghin, Biblioteca Municipală „Petru Maior”, Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Reghin, Despărţământul Reghin al Astrei organizează joi, 28 
noiembrie, la biblioteca municipală de la ora 17:00, Conferinţa cu tema „Astra Reghineană şi Marea Unire”, coordonată de prof. dr. Florin Bengean. În cadrul aceluiaşi eveniment va avea 
loc un recital muzical susţinut de artiştii Maria Neag, Andreea Petruţ, Corul Parohiei Ortodoxe „Petru şi Pavel” Reghin. (C.R.)

Conferinţă cu tema „Astra Reghineană şi Marea Unire”
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Dacă la nivel naţional rezultatele trec de 60% 
pentru Klaus Iohannis, la nivel judeţean vic-
toria e mult mai clară, Klaus Iohannis câş-
tigând detaşat: 73,60 %, în timp ce Viorica 
Dăncilă a obţinut 26,40 %.
La cele 568 de secţii la nivel judeţean, nu-
mărul total al alegătorilor prevăzut în lista 
electorală permanentă existentă în secțiile 
de votare a fost de 477,051, prezentându-se 
la urne  209,382 din care voturi valabil ex-
primate 203,472. Dintre acestea, 149,761 
a primit Klaus Iohannis şi 53,711, Viorica 
Dăncilă. 

Cum a decurs în Reghin?

Din cele 23 de secţii de votare, singura secţie 
de vot din Reghin unde voturile sunt în fa-
voarea Vioricăi Dăncilă, este secţia nr. 98 din 
Apalina, aici rezultatele arătând astfel: 215 
pentru Klaus Iohannis – 330 pentru Viorica 
Dăncilă. Rezultatele la nivelul municipiului 
arată astfel: 76,93% Klaus Iohannis (12.084 
voturi) şi 23,07% (3.623 voturi) Viorica Dăn-
cilă. 

Primarul Municipiului Reghin, Maria Pre-
cup a votat la secţia de votare nr. 87 de la 
Clubul Copiilor. „Am votat pentru linişte, 
pentru pace, pentru eliminarea urii dintre 
noi şi pentru a crea o atmosferă pe care noi 
românii ştim să o trăim, pentru că sunt stu-
pefiată de cât de mult ne-am dezbinat şi de 
lupta începută între români.  Nici nu ştiu ce 
se poate schimba pentru că am ajuns să îţi 
fie ruşine să spui că eşti membru PSD. Am 
făcut atât de multe lucruri bune, dar se spune 
doar rău despre noi” a declarat Maria Precup, 
primarul Municipiului Reghin în ziua alege-
rilor. 

Cum a decurs pe comune?

Dacă ar fi să facem o analiză a voturilor din 
comunele de pe Valea Gurghiului şi Valea 
Mureşului şi aici Klaus Iohannis s-a clasat pe 
primul loc, inclusiv în comunele unde sunt la 
conducere primari PSD. Fac excepţie câteva 
secţii de votare din comunele Deda şi Fără-
gău. Mai precis secţia de votare din Filea o 
arată pe Viorica Dăncilă în faţa contracan-

didatului, cu 231 de voturi faţă de 166 cât a 
primit aici Klaus Iohannis. Tot pe primul loc 
a ieşit Viorica Dăncilă şi la secţia de votare 
din Deda, cu 491 de voturi faţă de 451 cât a 
primit Klaus Iohannis. 
În comuna Fărăgău, la secţia de votare din 
Tonciu, Viorica Dăncilă a câştigat voturile a 
246 de alegători, în timp ce aici Klaus Ioha-
nnis a primit doar 103 voturi. La o diferenţă 
foarte mică, doar de un singur vot a câştigat 
Klaus Iohannis la secţia din Fărăgău, mai 
precis 158 de voturi faţă de 157 cât a primit 
Viorica Dăncilă. 

Ce spun politicienii?

„Votul de astăzi este un vot pentru demo-
craţie, un vot pentru o Românie normală, 
pentru ceea ce vrem să însemne România în 
Europa şi în lume. Cred că este o datorie a fi-
ecărui cetăţean şi o onoare atunci când mergi 
la vot, acest drept să nu uităm a fost câştigat 
cu greu. Este pentru mine un sentiment chiar 
şi de mândrie că astăzi putem să ajutăm ca 
România să fie o ţară într-adevăr democrati-

că şi europeană” a declarat senatorul Cristian 
Chirteş, preşedintele PNL Mureş. 

„Am votat pentru viitorul nostru şi al copi-
ilor noştri, pentru revenirea la o Românie 
normală, o Românie în care statul să fie în 
slujba cetăţeanului şi nu invers” a precizat 
Ervin Molnar, preşedinte PNL Târgu-Mureş. 

„Am votat cu speranţa de a fi mai bine pen-
tru toţi românii, indiferent că sunt tineri, 
vârstnici, muncitori cu studii superioare ori 
nu, pentru toţi românii atât din ţară cât şi din 
străinătate. Am mari speranţe că Dumnezeu 
va lumina minţile românilor şi vor vota pen-
tru mai bine” a declarat Vasile Ghiorghe Gli-
ga, preşedintele PSD Mureş. 

„Am votat pentru un preşedinte care să ne 
reprezinte pe toţi, care să fie mediator care să 
ne facă cu adevărat să ne simţim într-o Ro-
mânie normală” a precizat deputatul Horea 
Soporan.  

(C.R.)
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Klaus Iohannis a câştigat detaşat în Reghin 
Rezultatele alegerilor prezidenţiale îl arată pe Klaus Iohannis câştigător, acesta obținând încă un mandat de preşedinte al României, la o diferenţă semnificativă faţă de contracandidata sa, Viorica 
Dăncilă. 



NR 149

Pierdut acord de functionare pe I.I. NADA-
SAN MARIA nr. 67/20.02.2018 din

loc. Reghin str. Mihai Viteazu nr. 33. Declar 
nul. 

Centrul de Limbi străine 
Eureka Reghin

Strada Pandurilor nr. 32
Organizează cursuri de limba engleză, ger-
mană, franceză pentru COPII, ELEVI şi 
ADULŢI, individual, în grup sau în tandem 
în anul şcolar 2019 – 2020. 
Informaţii şi înscrieri la tel: 0749.158.248

Vând apartament, compus din două garso-
niere având spațiu util 50mp, la parterul blo-

cului. Preț 21.500€ uşor negociabil. Telefon 
0744 336 121.

Vând apartament cu 3 camere în bulevar-
dul Unirii, bl. 19. Telefon 0744.472.812 sau 
0745.996.966

Piccolo Maestro SA

Angajează personal, sculptori şi modelatori 
pentru secţia de instrumente muzicale, situ-
ată în Reghin str. Gării nr. 78. Informaţii la 
tel. 0747.076.338
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ANUNŢURIFonduri europene de 4 milioane 
de lei, atrase de Consiliul Județean 
Mureş prin POCA

Subsemnatul MĂRGINEAN VASILIE-MIHAIL, domiciliat în com. Gurghiu, sat Caşva, nr. 
146, jud. Mureş, în calitate de petiționar în Dosar nr. 3749/289/2019, cu termen de judecată 
la data de 22.01.2019, având ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate asupra 
suprafeţei de 1840 mp. teren extravilan şi asupra suprafeței 1408 mp. teren extravilan,  prin 
uzucapiune, situate în com. Gurghiu, sat Păuloaia, f.n., jud. Mureş,  imobile ce fac parte din 
suprafaţa totală de 4320 mp. teren extravilan, înscris în C.F. nr. 51691 Gurghiu, rezultat din 
convertirea vechiului C.F. nr. 868 Caşva, sub  nr. top 555/a/2 , 556/2, având ca proprietari ta-
bulari pe numiţii Mărginean Măriuca, măritată Husar Gheorghe, Mărginean Anuca, măritată 
cu Frandeş Dumitru, Mărginean Vasile lui Mihăilă, Mărginean Flore lui Mihăilă, Mărginean 
Mihăilă lui Mihăilă şi Mărginean Victoria lui Mihăilă, în prezent decedaţi, anunț pe toate per-
soanele interesate să facă opoziție în termen de 1 lună de la publicare, la Judecătoria Reghin.

Subsemnata BUGA ANUȚA, domiciliată în com. Gurghiu, sat Păuloaia, nr. 40, jud. Mureş, 
în calitate de petiționară în Dosar nr. 3085/289/2019,  cu termen de judecată la data de 
22.01.2019, având ca obiect constatarea dobândirii dreptul de proprietate asupra suprafeței 
de 894 mp. teren intravilan din suprafața totală de 3.798 mp.,  prin uzucapiune, teren intra-
vilan  situat în com. Gurghiu, sat Păuloaia, nr. 40, jud. Mureş, înscris în C.F. 52331 Gurghiu, 
rezultat din conversia C.F. vechi nr. 1542 Caşva, sub nr.top. 475/2, având ca proprietar tabular 
pe defuncta Vultur Floarea şi asupra suprafeței de  31.347 mp., teren extravilan, prin uzuca-
piune, imobil compus din suprafața de 5.000 mp., înscris în C.F. nr. 51946 Gurghiu, provenit 
din conversia vechiului C.F. nr. 1091 Caşva, sub nr. top 430/1, cu suprafaţa de 6475 mp., 
având ca  proprietar tabular pe defunctul Simon Ioan, din suprafaţa de 11.347 mp., înscris în 
C.F. nr. 51861 Gurghiu, rezultat din conversia vechiului C.F. nr. 974 Caşva, sub nr. top 430/4, 
430/a/1, cu suprafaţa de 12.637 mp, având ca proprietari tabulari pe defuncţii Fola Mikloş şi 
soţia Pop Floarea, din suprafaţa de 5000 mp., înscris în C.F. nr. 51951 Gurghiu, provenit din 
conversia vechiului C.F. nr. 1193 Caşva, sub nr. top 430/3, cu suprafaţa de 6475 mp., având 
ca  proprietar tabular pe soția lui Husar Gheorghe, născută Mărginean Maria şi din suprafaţa 
de 10.000 mp.  înscris în C.F. nr. 51969 Gurghiu, provenit din conversia vechiului C.F. nr. 917 
Caşva, sub nr. top 430/5, cu suprafaţa de 17.985 mp., având ca  proprietar tabular pe defunc-
tul Husar Laszlo (Vasile), situat în com. Gurghiu, sat Păuloaia, f.n, jud. Mureş, anunțăm pe 
toate persoanele interesate să facă opoziție în termen de 1 lună de la publicare, la Judecătoria 
Reghin.

Subsemnații BUCIN VALERIU-CORNEL şi soția BUCIN MARIA, domiciliați în mun. Re-
ghin, str. Unirii, nr. 53, jud. Mureş,   BLAGA LIVIU,  domiciliat în mun. Reghin, str. Subceta-
te, nr. 147, jud. Mureş şi soția BLAGA EDIT, domiciliată în mun. Dej, str. C.D. Gherea, nr. 20, 
bl. J, sc. A, ap. 1, jud. Cluj, BOȚAN EMIL şi soția BOȚAN MARIA-MARIANA, domiciliați 
în mun. Reghin, str. Subcetate, nr. 98, jud. Mureş,   PETER ANICA, domiciliată în mun. 
Reghin, str. Ioan Marinovici, nr. 8, jud. Mureş,  NAGY IDA,  domiciliată în com. Cristeşti,  
str. Gostatului, nr. 356, jud. Mureş,  SCHULLER ISTVAN şi soţia SCHULLER ZITA, do-
miciliaţi în mun. Reghin, str. Licurici, nr. 2,  jud. Mureş, în calitate de reclamanți în Dosar 
nr. 3414/289/2019, cu termen de judecată la data de 22.01.2020, având ca obiect constatarea 
dobândirii dreptului de proprietate  prin uzucapiune  de către subsemnații reclamanți asu-
pra suprafeței totale 2481 mp., teren extravilan situat pe teritoriul administrativ al comunei 
Vătava, înscris în C.F. nr. 51907 Deda, provenit din convertirea vechiului C.F. nr. 2730 Deda, 
sub nr. top 2287,  având ca proprietar tabular pe defuncta Kovacs Catarina (Katalin), născută 
Szoke, şi anume: subsemnata NAGY IDA asupra  suprafeței de 484 mp.din suprafața totală de 
2481 mp., teren extravilan,  situat în localitatea Bistra Mureşului, nr. 196/Z, jud. Mureş,  sub-
semnata PETER ANICA asupra suprafeței de 343 mp. din suprafața totală de 2481 mp., teren 
extravilan, situat în localitatea Bistra Mureşului, nr. 196/X, com. Deda, jud. Mureş,  de către  
subsemnații  BUCIN VALERIU-CORNEL şi soția BUCIN MARIA asupra suprafeței de 317 
mp. din suprafața totală de 2481 mp. teren extravilan, situat  în localitatea Bistra Mureşului, 
nr. 196/U, jud. Mureş,  subsemnații reclamanți BLAGA LIVIU şi soția BLAGA EDIT  asupra 
suprafeței de 612 mp. din suprafața totală de 2481 mp., teren extravilan, situat  în localitatea 
Bistra Mureşului, nr. 196/V, jud. Mureş, subsemnații BOȚAN EMIL şi soția BOȚAN MA-
RIA-MARIANA asupra terenului în suprafață de 399 mp. din suprafața totală de 2481 mp. 
teren extravilan,  situat   în localitatea Bistra Mureşului, nr. 196/Ț,  jud. Mureş şi  subsemnaţii  
SCHULLER ISTVAN şi soţia SCHULLER ZITA asupra suprafață de 326 mp. din suprafața to-
tală de 2481 mp., teren extravilan, situat  în localitatea Bistra Mureşului, nr.196/T, jud. Mureş, 
anunțăm pe toate persoanele interesate să facă opoziție în termen de 1 lună de la publicare, la 
Judecătoria Reghin.

În perioada 2016-2019, Consiliul Județean 
Mureş a implementat două proiecte finanțate 
prin Programul Operațional Capacitate Ad-
ministrativă şi a obținut finanțare pentru un 
al treilea astfel de proiect. 
În cursul lunii noiembrie 2019, două pro-
iecte finanțate prin POCA au ajuns la final, 
respectiv proiectul ”ISO 9001:2015 Dovada 
calității în activitatea Consiliului Județean 
Mureş” şi proiectul ”Spunem NU Corupției”.
Prin implementarea celor două proiecte s-a 
urmărit eficientizarea activităţii Consiliului 
Judeţean Mureş prin implementarea în acti-
vitatea curentă a unui instrument de manage-
ment al calităţii recunoscut internaţional, pe 
de o parte, precum şi dezvoltarea şi consoli-
darea capacității Consiliului Județean Mureş 
de eficientizare a activităților de prevenire şi 
combatere a corupției în administrația publi-
că locală, pe de altă parte.
”Mă bucur că la nivelul Consiliului Județean 
Mureş am reuşit să implementăm două pro-
iecte care vizează eficientizarea activității 
noastre prin intermediul fondurilor euro-
pene. Fondurile POCA au tocmai menirea 
de a susține administrații publice moderne, 
capabile să faciliteze dezvoltarea socio-eco-
nomică, prin intermediul unor servicii pu-
blice competitive, investiții şi reglementări 
de calitate. Pentru a putea îndeplini acest 
rol, administrația publică are nevoie de re-
surse umane competente şi bine gestionate, 
un management eficient şi transparent al 
utilizării resurselor, o structură instituțional-
administrativă adecvată, precum şi de 
proceduri clare, simple şi predictibile de 
funcționare. Desigur, impactul acestor pro-
iecte nu este atât de vizibil precum cel al unei 
investiții, dar ele ne ajută să ne organizăm 
intern, astfel încât timpul necesar rezolvării 
unei situații sau a unei documentații să fie 

cât mai scurt cu putință, în limitele prevede-
rilor legale”, a declarat preşedintele Consiliu-
lui Județean Mureş, Péter Ferenc.
Durata de implementare a celor două proiec-
te a fost de 16 luni, valoarea totală a acestora 
fiind de 1.000.000 lei.
Dacă cele două proiecte finalizate au vizat 
modul intern de organizare şi funcționare 
a instituției precum şi perfecționarea 
funcționarilor publici, cel de-al treilea pro-
iect acceptat la finanțare prin POCA vizea-
ză oferirea de servicii digitale cetățenilor 
județului Mureş. 
Proiectul ”Implementarea unor măsuri de 
simplificare a serviciilor pentru cetățeni la 
nivelul Consiliului Județean Mureş” vizează, 
printre altele, simplificarea procesului de so-
licitare/obținere a unor documente în relația 
cu cetățenii prin îmbunătățirea procedurilor 
şi a infrastructurii IT din perspectiva back-
office. Astfel, la finalul implementării pro-
iectului, cetățenii județului Mureş vor avea 
posibilitatea să solicite şi să obțină on-line 
următoarele tipuri de acte: 
 - Certificate de urbanism 
 - Avize pentru Certificate de urbanism 
 - Autorizații de construire 
 - Autorizații de desființare 
 - Prelungire Autorizații de construire 
 - Prelungire Certificate de urbanism 
 - Avize de oportunitate 
 - Avize pe documentații de urbanism 
 - Acorduri prealabile pentru execuția de lu-
crări în zona drumurilor județene
 - Autorizații de amplasare şi execuție în zona 
drumurilor județene
Valoarea proiectului este de 3 milioane de lei, 
durata de implementare fiind de 30 de luni.

ANUNŢ
           IOAN ALEXANDRU-GHEORGHE şi soţia IOAN FLORINA-VALENTINA invită 

publicul interesat la şedinţa de consultare a populaţiei pentru documentaţia: PUZ ”REGLE-
MENTARE ZONA FUNCŢIONALĂ ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE INDI-
VIDUALE”, ce va avea loc la sediul Primăriei municipiului REGHIN, str. PETRU MAIOR, 

nr. 41, în data de 06.12.2019, ora 10ºº.
          Documentația poate fi studiată la sediul Primăriei municipiului Reghin, cam. 25, în 

perioada 26.11.2019 – 04.12.2019 între orele 9 ºº -12ºº.
          Publicul poate să transmită observaţii asupra documentelor disponibile la sediul pri-

măriei până la data de 04.12.2019
        

                                                IOAN ALEXANDRU-GHEORGHE

Anunţ – Şedinţă de consultare a populaţiei
pentru documentaţia: PUZ „Reglementare zona

 funcţională în vederea construirii de locuinţe 
individuale
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