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EVENIMENT SOCIAL
Alătură-te campaniei “Croşetăm pentru 

nou-născuţii prematur 
din Transilvania”

Asociaţia Grupul Milvus a anunţat printr-un comunicat de 
presă faptul că un vultur sur, o pasăre rară pe cerul din Ro-
mânia se află în acest moment la Centrul de Reabilitare din 
Târgu-Mureş. 
Conform datelor primite, această specie de vultur a dispărut 
din ţara noastră în perioada anilor 1940 – 1950. Exemplarul 
pe care-l găzduieşte  Centrul de Reabilitare din Târgu-Mureş 
este “un juvenil, probabil din populațiile din Serbia sau Bul-
garia”. 
“De doi ani avem parte de o serie de oaspeți speciali la Cen-
trul de Reabilitare a Animalelor Rănite – un vultur negru, 
doi codalbi şi acum un vultur sur. Pasărea este tânără şi a fost 
găsită în zona de vest a țării, a putut fi prinsă de către range-
rii Parcului Natural Lunca Mureşului pe fondul unei stări de 
epuizare.
La sfârşit de săptămână a ajuns la cabinetul Vet Point Vest, 
mai apoi la Vets4Wild în Târgu-Mureş. Din fericire, pasă-
rea nu are semne de răni sau alte accidentări. Vulturul sur 
este acum într-un padoc special, încăpător, unde se reface în 
siguranță şi mănâncă pe săturate.
Această specie a dispărut din România la sfârşitul celui de-
al Doilea Război Mondial din mai multe cauze, printre ele 
vânătoarea, otrăvirile şi agricultura. Este o pasăre necrofagă, 
având un rol sanitar.
Pentru că anvergura aripilor sale ajunge şi la trei metri, poate 

parcurge distanțe foarte mari în căutarea hranei, motiv pen-
tru care credem că acest exemplar subadult a ajuns la noi în 
țară din Serbia (Rezervația Naturală Uvac este recunoscută 
pentru populația de vulturi suri şi nu numai) sau Bulgaria, 
unde Federația Green Balkans desfăşoară programe de rein-
troducere în natură a mai multor specii de vulturi.

Sperăm ca în viitorul apropiat, România să aibă propriile 
populații din aceste frumoase păsări, înainte ca ele să fie ui-
tate!” transmit reprezentanţii Asociaţiei Grupul Milvus. 

O pasăre dispărută din România, la Centrul de Reabilitare din Târgu-Mureş
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Mark Endre a fost învestit în funcţia de primar 
al Municipiului Reghin 

EVENIMENT 2

Codruţa ROMANŢA

În mod oficial, Municipiul Reghin are începând de luni, 26 octombrie, o nouă conducere şi un nou consiliu local. Ședinţa de constituire a noului Consiliu Local al Municipiului Reghin şi depunerea 
jurământului de învestire al primarului s-au desfăşurat în sala Casei de Cultură “Eugen Nicoară” din Reghin în prezenţa prefectului judeţului Mureş, Mara Togănel şi a preşedintelui Consiliului 
Judeţean Mureş, Peter Ferenc. 

Noul Consiliu Local al Municipiului Re-
ghin este format din 19 consilieri, pe care-i 
enumerăm în ordine alfabetică: Bodo Iozsef 
Zoltan, Cătană Stelian Doru, Demeter Ma-
ria, Farcaş Mihai Dan, Holircă Katherina 
Anabella, Kelemen Szabolcs, Makkai Alpar 
Arpad, Marian Ovidiu Mihai, Moldovan 
Florin, Nagy Andras, Nagy Ferenc Atilla, Ni-
cuşan Oana, Pui Dragoş Cristian, Rus Dan 
Dorul, Sabău Marius Sorin, Sabău Raul Ioan, 
Toncean Sebastian Gabriel, Tudor Veronka, 
Zsigmond Zsolt. 
Consilierul Nagy Andras a participat la şe-
dinţă în sistem online, mod în care a depus şi 
jurământul, acesta neprezentându-se în sală 
din motive medicale. 

Mark Endre „Intru în noul 
mandat cu dorinţa de a 
dezvolta oraşul” 
„Intru în noul mandat cu mici emoţii, dar cu 
gânduri bune şi dorinţa  de a face schimbări 
în oraşul acesta. Oamenii au votat schimba-
rea, iar acest lucru este o mare responsabili-
tate atât pentru mine ca primar, dar şi pentru 
întreg colectivul de consilieri locali. Sper din 
toată inima să aducem aceste schimbări pen-
tru că avem proiecte multe, unele pe care le 
preluăm de la vechea administraţie  şi vrem 
să le finalizăm, altele noi, pe care sper ca în 
următorii ani să putem dovedi aceste obiec-
tive. Vreau să îmi fac o echipă bună, pe care o 
voi alege cu atenţie, de încredere, cu oameni 
tineri. Programul meu de campanie îl voi 
afişa, aşa cum am spus în biroul meu şi mă 
voi ţine de acest program. Sunt conştient că 
aceşti patru ani de mandat nu sunt suficienţi 
pentru a finaliza tot ce ne-am propus, dar 
mi-am făcut un program pentru următorii 
opt ani. Sunt o fire deschisă şi îmi doresc să 
am o relaţie bună cu toţi consilierii pentru că 
ne dorim cu toţii să dezvoltăm acest oraş” a 
declarat noul primar al municipiului Reghin, 
Mark Endre. 

Peter Ferenc „Toţi cei din 
consiliul local trebuie să facă 
echipă pentru reghineni”
„Mă bucur că domnul primar Mark Endre a 

câştigat alegerile şi are posibilitatea ca timp 
de patru ani să-şi demonstreze devotamentul 
faţă de reghineni. Eu cred că el a demonstrat 
deja ca viceprimar că este în stare să facă faţă 
acestei solicitări şi cred că de acum încolo, 
toţi cei care fac parte din consiliul local tre-
buie să îl ajute, să facă echipă pentru reghi-
neni. În următorii patru ani, Reghinul are 
nevoie de dezvoltare, de foarte multă muncă 
în care atât primarul, cât şi consilierii au un 
rol deosebit de important. Vreau să îi asigur 
că voi fi un partener în următorii patru ani la 
oricare dintre proiectele pe care le vor aborda 
pentru a înfrumuseţa şi dezvolta municipiul 
Reghin” a precizat preşedintele Consiliului 
Judeţean Mureş, Peter Ferenc. 

Mara Togănel „Începând de 
astăzi, Reghinul are un sens 
unic: dezvoltarea!”

„Mă bucur tare mult să văd că structura con-
siliului local este nouă şi de asemenea mă bu-
cură dorinţa de implicare a reghinenilor, care 
au dat în data de 27 septembrie semnalul că 
îşi doresc o schimbare în administraţia loca-
lă. I-am îndemnat pe toţi să gândească uni-
tar, să aibă viziune în proiecte, să aibă mult 
curaj şi multă responsabilitate în tot ceea ce 
vor face în mandatul care urmează. Nu poa-
te să existe un judeţ puternic fără un Reghin 
puternic. Începând de astăzi, Reghinul are 
un sens unic: dezvoltarea!
Am participat la câteva şedinţe de învestiri şi 
mi-a fost dat de puţine ori, poate chiar odată, 
să văd că stă la aceeaşi masă, într-un moment 
atât de important fosta administraţie, cu vii-
toarea administraţie. Nu este uşor să ai pute-
rea să predai demn un mandat şi chiar dacă 
nu este consilier local, Maria Precup a ales să 
fie astăzi alături de noi. Felicitări pentru înţe-
lepciune şi cred că aşa trebuie să funcţioneze 
lucrurile în secolul 21” a declarat prefectul 
judeţului Mureş, Mara Togănel. 

Maria Precup „Au fost opt ani 
grei, dar frumoşi”
„Este o zi importantă pentru Reghin, mai 
ales că avem prezenţa doamnei prefect şi a 
domnului preşedinte de Consiliu Judeţean. 

Cei opt ani au fost grei, dar şi frumoşi. Vreau 
să mulţumesc celor din consiliul local, care 
au fost alături de mine în această perioadă. 
Îmi doresc să fiţi în continuare alături de 
noul primar, pentru că toţi suntem în sluj-
ba Reghinului şi avem obligaţia să alegem ce 
este mai bun pentru ei şi să ne respectăm sta-
tutul pentru că suntem trimişi să gestionăm 
un buget, care este necesar şi care anul viitor, 
deşi este pandemie, este cu proiecte mari, pe 
care trebuie să le punem în mişcare pentru 
cetăţenii Municipiului Reghin. Consilierilor 
le doresc sănătate, putere, înţelegere şi înţe-

lepciune. Să uitaţi de culoarea politică şi să 
nu uitaţi că luptaţi pentru binele cetăţenilor. 
Domnule primar, vă doresc succes, vă doresc 
putere, sănătate şi vă rog frumos ca împre-
ună cu colegii să continuaţi proiectele înce-
pute, care sunt valoroase şi pentru care am 
luptat împreună cu echipa mulţi ani pentru 
a ne putea bucura împreună de ele. Să ştiţi 
că nu plâng, nu sunt tristă, ci sunt fericită că 
las un buget frumos, cu proiecte măreţe” a 
precizat Maria Precup, fostul primar al Mu-
nicipiului Reghin. 
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Proiectul a fost rapid răspândit în lume, 
caracatiţele fiind “adoptate” în spitale din 
ţări precum Danemarca, Norvegia, Suedia, 
Olanda, Franţa, Belgia, Islanda, Insulele Fe-
roe, Germania, Luxemburg, Turcia, Croaţia, 
Israel, Austria, Polonia, Italia, dar şi în Statele 
Unite ale Americii, Canada şi Australia şi de 
câţiva ani în România. 
Având în vedere că se apropie Ziua Internaţi-
onală a Copiilor Născuţi Prematur, care este 
marcată an de an, în data de 17 noiembrie, 
“Octopus România – Caracatiţe, prietenii 
prematurilor” doreşte să le facă un cadou 
acestor micuţi, mai precis o caracatiţă care 
să-i îmbrăţişeze până când aceştia vor ajunge 
în braţele mamelor. 
Anul acesta, Octopus România se extinde şi 
în Transilvania, mai precis în Cluj, la iniţiati-
va dr. pediatru Alexandra Laţcu, care s-a ală-
turat proiectului, creând iniţiativa “Croşetăm 
pentru nou născuţii prematur din Transilva-
nia”, dorind să implementeze proiectul cât de 
curând în cât mai multe locații din această 
regiune.
Aşadar, dacă doreşti să ajuţi aceşti copii, im-

plică-te şi tu. Dacă ştii să croşetezi fă o faptă 
bună şi alătură-te acestei cauze. 
Pentru cei care doresc să se implice şi să re-
alizeze astfel de caracatiţe este foarte impor-
tant să respecte anumite standarde pentru că 
se pune pe primul loc siguranţa copilaşilor. 
Motivul este faptul că prematurii au un sis-
tem imun insuficient dezvoltat, ceea ce îi pre-
dispune la riscuri crescute pentru infecţii şi 
alergii. De aceea, confecţionarea caracatiţe-
lor trebuie să respecte anumite reguli, esenţi-
ale pentru a nu pune în pericol viaţa prema-
turilor şi pentru a fi acceptate în maternităţi. 
Caracatiţele croşetate de voi sunt aşteptate 
pe adresa Cluj Napoca str. Nicolae Titulescu 
nr.17. Înainte de a livra caracatiţele croşetate 
sunteţi rugaţi să luaţi legătura printr-un me-
saj pe facebook cu doamna doctor Alexandra 
Laţcu (sau la tel/WhatsApp: 0751 185 118) 
sau Szendi Bedőházi.
Mai multe detalii legate de materialele ne-
cesare, instrucţiuni, tutoriale şi tehnicile de 
realizare ale caracatiţelor găsiți pe pagina: 
http://octopusromania.blogspot.com
Ajutorul nu vine doar din partea celor care 

ştiu să croşeteze. Chiar dacă nu ai înclinaţii 
spre croşetat, poţi fi de folos, dând mai de-
parte vestea. Poate cunoaşteţi pe cineva care 
se pricepe la acest lucru, aşa că aţi fi de ajutor 

dacă aţi răspândi mesajul. 
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Săpunul de casă  - nostalgie străveche

Săpunul de casă a fost de această dată scos în 
prim plan, cei prezenţi desluşind astfel taine-
le acestui meşteşug atât de vechi. În prezent, 
prea puţini sunt cei care mai folosesc săpu-
nul de casă. Fie din pricina mirosului spe-
cific, fie din pricina alinierii la modernism.  
„Mama, vecina mea şi în principiu cam toa-
tă lumea, la ţară făcea pe vremuri săpun de 
casă, doar acum, în vremurile acestea nu se 
mai prea face. Săpunul de casă era singurul 
pe care-l foloseau la spălat hainele. Tot ce 
se spăla, se spăla cu săpun de casă, inclusiv 
oamenii se spălau cu săpun de casă. Tata şi 
bunica chiar dacă apăruseră şampoanele se 
spălau tot cu săpun de casă şi se clăteau cu 
apă cu oţet.  Prepararea săpunului de casă nu 
este o treabă foarte grea, „există o reţetă după 
care se face. De exemplu, aici am pus 3 kg 
de unsoare veche, uşor râncedă, două kilo-
grame de oase goale şi un kg de sodă causti-
că. Acestea sunt proporţiile pentru o porţie. 
Peste ele am pus o găleată de apă rece şi în-
cet, încet se fierbe. În timpul procesului de 
fierbere se dezintegrează oasele, grăsimea şi-
apoi încet se transformă într-o pastă.  Când 
este gata, se separă pe acest băţ, se depune, se 
va separa în bucăţi, iar deasupra vor apărea 

pârâiaşe de leşie. Şi-atunci săpunul e aproape 
gata. Lăsăm până a doua zi în ceaun, când îl 
tăiem cu un cuţit, în bucăţi pătrate pe care 
le punem la uscat. Neapărat trebuie să folo-
sim mănuşi de protecţie. Vreau să vă spun că 
în trecut, oamenii dacă aveau o eczemă, se 
spălau cu săpun de casă. Ori în apa de spălat 
puneau un pic de leşie pentru a se trata de 
râie” ne-a povestit Maria Culcear din Maio-
reşti.  De această dată, au ales să facă un alt 
fel de săpun de casă, unul parfumat. Când 
a fost gata şi luat de pe foc, săpunul de casă 
a fost turnat în tăvi, adăugându-i-se arome 
diferite, precum lavandă, mentă, busuioc ori 
trandafiri.  „Este o perioadă destul de dificilă. 
Nu ne-am mai întâlnit în şezători ca altădată, 
dar am zis să ne întâlnim cât vremea de afară 
ne mai permite, iar măsurile care se impun 
să le respectăm. Am venit cu o ofertă de cocă 
în cuptor cu brânză, cu ceapă. Ne-am gândit 
să facem şi un atelier de săpun. O să vină o 
clasă de elevi de liceu, plus noi, fetele tinere 
din şezătoare care nu am văzut cum se făcea 
săpunul de casă. Înainte, femeile de la ţară 
făceau săpun de casă şi chiar şi acum mai 
sunt în anumite gospodării unde se mai face.  
Era folosit la spălatul rufelor, al corpului şi la 

spălatul părului. Era apreciat pentru calităţile 
asupra sănătăţii şi frumuseţii. Şi poate în fe-
lul acesta vom inspira. Ştiu că după acest ate-
lier nu o să facă toată lumea săpun acasă, dar 
poate în felul acesta îi vom stimula să aleagă 
produse naturale, bazate pe ingrediente care 
vin direct din natură. Femeile făceau săpunul 
de casă după Ignat, cu untura de la porcul 
care era atunci sacrificat şi cu sodă causti-
că. Sperăm să fie educativ atât pentru copii, 
cât şi pentru noi, femeile din şezătoare” a 
declarat Roxana Man, directorul Muzeului 
Etnografic „Anton Badea” din Reghin.  De la 
şezătoare nu a lipsit tanti Maria Bucin Crişan 
din Sânmihaiu de Pădure, care a pregătit la 
cuptor cocă cu brânză şi cu ceapă. „Bunica 
Maria, cum îi spunem noi,  de la Sânmihaiu 
de Pădure vine în şezători de câte ori poate şi 
îi permite sănătatea” a adăugat Roxana Man. 
Directorul Muzeului Etnografic „Anton 
Badea” din Reghin a menţionat faptul că îşi 
propune ca pe viitor să mai facă astfel de ate-
liere, dar care din pricina actualelor condiţii, 
vor fi organizate în online. „Ne-am dori ca 
până la iarnă să mai facem un atelier de creat 
lumânări sculptate, dar care va fi organizat 
online. Va fi fără public. În această perioadă 

ne-am mutat puţin scopul nostru educativ în 
mediul online. Încercăm să promovăm acolo 
şi să facem cunoscute tehnici, metode, pro-
cedee pe care şi noi prin intermediul unor 
oameni de la sat, le descoperim”.   

În 2013, în Danemarca a fost iniţiat un proiect care a avut rezultate interesante, confirmate recent şi de un spital din Anglia (Poole Hospital din Dorset). În cadrul proiectului danez, The Octo 
Project, au fost oferite prematurilor mici caracatiţe croşetate. Acestea au fost aşezate în incubatoare, în preajma prematurilor, în aşa fel încât aceştia să se poată prinde de ele. Rezultatul? Prema-
turii care au primit un astfel de „prieten” au fost mai liniştiţi, şi-au scos mai rar sondele şi tubuleţele, au avut respiraţie mai bună, bătăi cardiace mai regulate şi nivele crescute ale oxigenului în 
sânge. Explicaţia ar putea fi legată de tentaculele caracatiţelor care le-ar aduce aminte prematurilor de cordonul ombilical şi de siguranţa vieţii intrauterine.

Alătură-te campaniei “Croşetăm pentru nou-născuţii prematur 
din Transilvania”

Traversăm o perioadă dificilă, care nu ne permite să ne desfăşurăm şi să organizăm evenimente ca altă dată. Totuşi, într-un număr restrâns, Muzeul Etnografic din Reghin a organizat, la jumă-
tatea lunii octombrie, o şezătoare desfăşurată în curtea instituţiei. Acest tip de şezători au la bază transmiterea anumitor meşteşuguri şi generaţiilor tinere.  
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Partidul Național Liberal Mureş a depus în 
data de 21 octombrie, listele de candidați 
pentru alegerile parlamentare din 6 decem-
brie.
PNL intră în campania electorală cu mesajul 
“Dezvoltăm România”, un mesaj adresat ro-
mânilor, care începând din mai 2019, au ară-
tat clar că nu mai vor PSD, că s-au săturat de 
un partid care calcă în picioare drepturile şi 
libertățile oamenilor, de un partid care a vrut 
să confişte România şi care nu a făcut altceva 
decât să-şi apere penalii. 
Cristian Chirteş, preşedintele Preşedintele 
Partidului Național Liberal Mureş şi candidat 
pentru un nou mandat de senator a declarat 
că “vom duce în Parlamentul României şi pe 
masa viitorului Guvern, care se va forma în 
jurul Partidului Național Liberal, marile pro-
iecte de investiții ale județului Mureş.” 
Senatorul liberal de Mureş a mai spus că 
„avem nevoie, mai mult decât oricând, de 
sprijinul unui Guvern responsabil, care să fie 
alături de mureşeni în mobilizarea de resurse 
pentru infrastructura de transport, de sănă-
tate şi de educație. Am dovedit că am reuşit 
să atragem de trei ori mai multe fonduri eu-
ropene, într-o perioadă egală cu guvernele 
PSD. Guvernul PNL a reuşit să apere locurile 

de muncă, iar investițiile au fost la cel mai 
mare nivel din ultimii 10 ani.” 
Lista candidaților PNL Mureş pentru ale-
gerile parlamentare din 6 decembrie, vali-
dată în Biroul Politic Național al Partidului 
Național Liberal, este următoarea: 

Senatul României: 

1. Ioan-Cristian Chirteş
2. Theodora Benedek 
3. Ovidiu Georgescu

4. Horea Şarlea
5. Rareş-Cosmin Butiulcă 
6. Ovidiu-Ionuț Cengher

Camera Deputaților 

1. Ervin Molnar
2. Sebastian-Gabriel Toncean
3. Alexandru Gyorgy
4. Simona-Elena Şanta
5. Mircea Mariş
6. Meda-Emilia Iacob

7. Valentin-Mihai Draghici
8. Virginia-Mădălina Oltean 
9. Camelia Pop 
10. Marius-Ioan Mărginean 
Targetul PNL Mureş la alegerile parlamenta-
re din 6 decembrie este obținerea unui man-
dat de senator şi a două mandate de deputați. 
Suntem siguri că vom obține încrederea 
mureşenilor, pentru că PNL consideră că 
orice zi în plus în care majoritatea PSD ră-
mâne să controleze Parlamentul este o zi în 
care România este pusă în pericol.
Este esențial ca românii să vină la vot cu în-
credere, pentru că democrația înseamnă ale-
geri şi puterea cetățeanului de a decide cine 
să-l reprezinte. 
Partidul Național Liberal oferă românilor 
garanții, certitudini, competență, seriozitate, 
viziune, parteneriate strategice, fructificarea 
pozițiilor pe care le are România în toate 
structurile internaționale. 
Le mulțumim românilor care recunosc aces-
te valori şi ne vor sprijini în continuare.

Biroul de presă
PNL Mureş

PNL MUREŞ a depus listele de candidați pentru alegerile
 Parlamentare

Proiectul „Generații” a fost premiat la Gala Societății Civile şi 
continuă cu o nouă ediție
Fundația Regală Margareta a României şi 
Hochland România continuă programul 
de voluntariat pentru seniorii care vor să 
se implice în comunitate

După ce a primit premiul I la Gala Societății 
Civile, la categoria „Proiecte şi campanii de 
voluntariat”, programul național Generații, 
desfăşurat de Fundația Regală Margareta a 
României în parteneriat cu Hochland Ro-
mânia, continuă şi în anul şcolar 2020-2021, 
adăugând o variantă adaptată pentru mediul 
online. Persoanele vârstnice care doresc să 
rămână active şi să îşi asume un nou rol so-
cial pot face voluntariat pentru copiii vulne-
rabili care frecventează Centrul de zi ”Casa 
Maria II” Reghin, al Asociației Filantropia 
Ortodoxă Alba Iulia-Filiala Reghin.

Centrul de zi ”Casa Maria II” Reghin ofe-
ră oportunități de voluntariat pentru seni-
orii din Reghin prin proiectul Generații, 
câştigător al premiului I la Gala Societății Ci-
vile 2020, la categoria „Proiecte şi campanii 
de voluntariat”. Ne bucurăm să facem parte 
din acest proiect în anul şcolar 2020-2021.”
Astfel, seniorii care sunt specialişti într-un 
anumit domeniu şi care doresc să rămână ac-
tivi după retragerea din activitatea profesio-
nală, dar şi să contribuie, prin experiența lor, 
la dezvoltarea şcolară şi personală a copiilor 
care provin din medii devaforizate, pot de-
veni mentori online pentru aceştia. Fundația 
Regală Margareta a României le oferă aceas-
tă oportunitate în cadrul centrelor sociale de 
tip şcoală după şcoală incluse în programul 
național Generații, iar proiectul va fi inițiat 
în zona Transilvaniei cu sprijinul Hochland 
România. 
În contextul pandemiei globale, mulți dintre 
voluntarii seniori din centrele Generații au 
fost nevoiți să se adapteze noii realități, adop-
tând o nouă metodă de lucru cu copiii – cea 
online. Deşi o parte dintre ei au întâmpinat 
unele dificultăți la început, aceştia au deprins 
repede modul de lucru cu noile instrumente 
virtuale, continuând astfel să mențină legă-
tura cu elevii, să le ofere sprijin şcolar, ori să 
organizeze cluburi şi ateliere de grup. Aceas-
tă nouă formă de organizare a procesului de 
învățare este o experiență interesantă, chiar 

şi în lipsa unui contact direct, unii seniori 
considerând metoda online chiar mai como-
dă, deoarece le asigură confort şi siguranță în 
această perioadă dificilă.
Proiectul Generații a fost dublu premiat în 
cadrul Galei Societății Civile, obținând atât 
premiul I la categoria „Proiecte şi campanii 
de voluntariat”, cât şi premiul III la categoria 
„Servicii de asistență socială”.
 „Premiile oferite de Gala Societății Civile 
vin ca o confirmare a faptului că astfel de 
inițiative sunt binevenite în țara noastră. Ne 
bucurăm că avem alături un partener de în-
credere precum Fundația Regală Margareta 
a României şi ne dorim ca prin intermediul 
acestui proiect să ajutăm tot mai mulți vârst-
nici să aibă un impact pozitiv în comunitățile 
din care fac parte”, a declarat Erik Hageleit, 
General Manager Hochland România. 
Pentru a deveni mentor online, vârstnicii au 
nevoie de o atitudine pozitivă, disponibilita-
te şi de anumite competențe digitale pentru 
a organiza sesiuni online pe teme de interes 
pentru copii: meditații la diferite materii 
din programa şolară, îndrumare în realiza-
rea temelor, cluburi şi ateliere educaționale, 
cercuri vocaționale, sesiuni de dezvoltare 
personală, clubul jocurilor de societate şi 
educaționale interactive.
***

Despre programul național „Generații”
Fundația Regală Margareta a României 
a dezvoltat o metodologie privind abor-
darea intergenerațională a activităților 
desfăşurate în centrele şcoală după şcoală 
prin interacțiunea şi schimbul de experiență 
dintre copii, tineri şi vârstnici. Metoda 
Generații, implementată până în prezent în 
mai multe centre din țară, vine în sprijinul 
copiilor din medii defavorizate, dar şi al se-
niorilor care, prin voluntariat, îşi asumă un 
nou rol social, îşi valorifică experiența sau 
hobby-urile şi îşi redobândesc sentimentul 
de utilitate şi de apartenență la comunitate.
În urma interacțiunii dintre voluntarii seni-
ori şi copiii beneficiari ai centrelor din diver-
se comunități, s-a observat un progres în dez-
voltarea copiilor atât la nivel şcolar, cât şi la 
nivel personal, prin creşterea stimei de sine, 
a încrederii în forțele proprii şi a gradului de 

responsabilitate. În ceea ce priveşte impactul 
activităților intergeneraționale asupra volun-
tarilor seniori, s-a constatat o îmbunătățire a 
calității vieții acestora. 
În anul şcolar 2020-2021, Fundația Regală 
Margareta a României şi Hochland România 
şi-au propus să sprijine 6 centre sociale de zi 
pentru recrutarea şi implicarea voluntarilor 
seniori în sprijinul copiilor, din localitățile 
Bistrița, Braşov, Cenade, Războieni-Cetate, 
Reghin, Târnăveni. 
Seniorii care doresc să devină voluntari în 
centrele Generații, pot afla mai multe detalii 
apelând numărul 0800-460–001 – Telefonul 
Vârstnicului, linie gratuită şi confidențială 
de consiliere socială pentru vârstnicii din 
România, sau se pot înscrie direct pe noul 
website www.intergenerational.ro, prin com-
pletarea unui formular online.
Două dintre problemele sociale cu care se 
confruntă astăzi România sunt îmbătrânirea 
accelerată a populației şi abandonul şcolar 
generat de sărăcie. Conform raportului IN-
SSE de la 1 ianuarie 2020, peste 3,7 milioane 
de persoane din România au vârsta de peste 
65 de ani, iar ritmul îmbătrânirii populației 
este alarmant, plasând țara noastră pe locul 
2 în topul țărilor europene. Indicele de îmbă-
trânire demografică a crescut de la 112,1 (la 1 
ianuarie 2019), la 115,6 persoane vârstnice la 
100 persoane tinere, la 1 ianuarie 2020. Tot-
odată, 47% dintre vârstnici suferă din cauza 
pierderii rolului social şi a sentimentului de 
inutilitate, iar 1 din 2 vârstnici este afectat de 
singurătate. Pe de altă parte, copiii din familii 
nevoiaşe au nevoie de sprijin educațional, iar 
centrele de zi din comunitățile defavorizate 
se confruntă cu resurse insuficiente. În acest 
context, abordarea vârstnicilor ca resursă 
pentru comunitate reprezintă o importantă 
schimbare de paradigmă, dar una absolut ne-
cesară pentru încurajarea îmbătrânirii active 
şi adaptarea la situația demografică existentă.

Despre Fundaţia Regală Margareta a 
României
Fundația Regală Margareta a României este 
una din organizațiile neguvernamentale de 
elită din România, care contribuie la dezvol-
tarea societății civile prin programe sociale 
şi educaționale. Cu o activitate de peste 30 de 

ani, Fundația sprijină copii, tineri şi vârstnici 
prin intervenții durabile, bazate pe schim-
bul de experiență şi valori între generații. 
Fundația Regală Margareta a României este 
printre puținele organizații care semnalea-
ză fenomenul de îmbătrânire a populației şi 
efectele iminente asupra societății, propu-
nând soluții practice pentru a creşte calitatea 
vieții persoanelor vârstnice. Mai multe deta-
lii despre programele Fundaţiei sunt dispo-
nibile pe www.frmr.ro.

Despre Hochland
Povestea Hochland a început în 1927, odată 
cu fondarea companiei şi realizarea primu-
lui produs la fabrica de brânzeturi Hochland 
din Lindenberg, Germania. În prezent, Ho-
chland este unul dintre cei mai puternici pro-
ducători de brânzeturi din lume, având 11 
unități de producție la nivel mondial, peste 
4.000 de angajați şi o producție de brânzeturi 
de aproximativ 400.000 tone anual. Prezent 
în România din anul 1993, Hochland este li-
derul pieței de brânzeturi, precum şi cel mai 
iubit brand din această categorie. Începând 
cu anul 2019, Hochland a devenit partener 
al Fundației Regale Margareta a României în 
cadrul proiectului Generații, pentru a adresa 
într-o manieră holistică şi intergenerațională 
problemele ce apar în rândul copiilor din fa-
milii sărace şi a vârstnicilor pensionați sin-
guri. Mai multe detalii pe www.Hochland.ro. 

Despre Centrul de zi ”Casa Maria II”
 Reghin 
Centrul de zi ”Casa Maria II” Reghin al 
Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iu-
lia-Filiala Reghin este un centru de zi de tip 
şcoală după şcoală, având ca misiune preve-
nirea abandonului şcolar şi familial. Până în 
prezent au trecut pragul Asociației peste 180 
de copii, iar ajutorul acordat a facilitat urma-
rea studiilor şi ulterior ieşirii din centru, unii 
urmând studii superioare. În prezent, 25 de 
copii proveniți din familii în situații de risc 
social frecventează centrul şi primesc ser-
vicii de asistență socială, precum şi sprijin 
educațional.
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„Astăzi am depus jurământul alături de noul 
consiliu local de care sunt mândră pentru 
că este o echipă tânără, cu potențial... După 
cum ați văzut avem şi femei. Avem multe 
proiecte începute pe care trebuie să le conti-
nuăm şi altele pe care trebuie să le demarăm.
În acest mandat am multe proiecte prin care, 
dacă mă ajută Dumnezeu să le îndeplinesc, 
Beica va fi un mic orăşel. Asta îmi doresc. 
Printre proiectele importante, am extinderea 
rețelei de apă şi canalizare în toată comuna. 
Un proiect important pe care o să-l aplic prin 
fonduri norvegiene este dispensarul medical 
din Beica de Jos şi care îmi doresc să îl dotăm 
cu aparatură medicală. 
Am să pun mult accent pe sănătatea oame-

nilor, a copiilor şi a bătrânilor. Îmi doresc 
să realizez un azil de bătrâni, lucrăm la pro-
iectul pentru introducerea gazului în toată 
comuna. Mai avem de asfaltat câteva ulițe 
pentru că străzile principale din comună 
sunt asfaltate. Avem în execuție construc-
ţie de grădiniță nouă în localitatea Şerbeni, 
care este în faza de a se licita. De asemenea, 
aşteptăm să semnăm contractul pe fonduri 
europene pentru reabilitarea şcolii din Şer-
beni. Am depus prin Compania Naţională de 
Investiţii proiect pentru reabilitarea a două 
cămine culturale în comună, care sper să se 
aprobe. O să am de lucru şi în acest mandat” 
a declarat primarul Maria Moldovan, după 
depunerea jurământului. 

Maria Moldovan a preluat al patrulea man-
dat, câştigând alegerile locale din 27 septem-

brie cu 692 de voturi din 730 valabil expri-
mate. 

Luni, 19 octombrie, Maria Moldovan, a depus jurământul pentru un nou mandat de primar al comunei Beica de Jos fiind astfel cel de-al patrulea mandat pe care-l preia.  Pentru următorii patru 
ani, noul consiliu local al comunei Beica de Jos va fi format din 11 consilieri, 8 PSD, 1 UDMR, 2 PNL.

Maria Moldovan: „Am multe proiecte prin care, dacă mă ajută 
Dumnezeu să le îndeplinesc, Beica va fi un mic orăşel”

Codruţa ROMANŢA

Ilie Chiş Bălan a depus jurământul pentru cel de-al şaselea mandat
Primarul comunei Ruşii Munţi, Ilie Chiş Bălan este unul dintre cei mai longevivi primari din judeţul Mureş, depunând luni, 19 octombrie jurământul pentru cel de-al şaselea mandat, în cadrul 
şedinței de constituire a noului Consiliu Local al comunei, în prezenţa unui reprezentant al Prefecturii Mureş. 

După depunerea jurământului, primarul Ilie 
Chiş Bălan, s-a adresat consilierilor din noul 
mandat transmiţându-le faptul că „În şedin-
ţe trebuie să lăsăm partidul deoparte şi să vă 
zbateţi pentru interesele comunei pentru că 
trebuie să veniţi în faţă cu proiecte pentru că 
dumneavoastră sunteţi puntea de legătură 
între cetăţean şi administrativ. Consiliul Lo-
cal s-a schimbat în acest mandat în proporţie 
de aproape 70%. Au rămas trei consilieri din 
vechiul mandat. Sunteţi copii tineri, sunteţi 
multe femei în consiliu şi puteţi să demon-
straţi că voi, femeile, puteţi fi mai competen-
te decât o parte din bărbaţii care au fost în 
consiliul local. Sper să realizăm în continu-
are multe proiecte, pe care le avem şi care o 
să fie cuprinse şi în strategia de dezvoltare a 
comunei, care va fi elaborată în 2021”. 
Structura noului Consiliu Local al comunei 
Ruşii Munţi este formată din 11 consilieri lo-

cali: 5 PSD, 3 PNL, 2 AUR, 1 PMP. 
„Planuri pentru acest mandat sunt multe, dar 
ceea ce trebuie să mai rezolvăm este finanţa-
rea acestora. Avem un proiect tehnic depus 
pentru canalizare pe Sebeş în valoare de un 
milion o sută de mii de euro. Avem în plan 

să asfaltăm drumul vicinal Podirei -  Ruşii 
Munţi, o lucrare care costă aproape un mili-
on de lei. Avem în proiect să regularizăm pâ-
râul Ducului pentru că le-am promis oame-
nilor în campania electorală, o investiţie tot 
aşa de un milion de lei. Este mult de lucru şi 

în acest mandat, dar eu nu mă tem de mun-
că pentru că sunt la cel de-al şaselea mandat. 
În cele cinci mandate am reuşit să realizez o 
infrastructură de mediu urban în comuna 
Ruşii Munţi, cu apă, canalizare, asfalt, ilumi-
nat cu LED-uri, teren de fotbal, şcoală pusă 
la punct, am construit un dispensar la care 
suntem spre final. La ţară este mult de muncă 
şi dacă vrei să realizezi ceea ce ţi-ai propus, 
trebuie să te implici. Sigur că deja nu mai este 
atât de greu ca la început, pentru că deja şti 
cu ce se mănâncă administraţia şi dacă ai un 
colectiv bun, poți face multe” a declarat Ilie 
Chiş Bălan, primarul comunei Ruşii Munţi, 
după depunerea jurământului. 

Dumitru Cotoi: „Vreau să vă asigur că voi rămâne acelaşi om simplu, 
mereu alături de oameni, primarul tuturor”
În sala Căminului Cultural din Dedrad, Dumitru Cotoi, primarul comunei Batoş şi consilierii aleşi pentru următorul mandat, au depus jurământul. Ședința a început cu intonarea imnului de 
stat şi de o rugăciune spusă de preotul Leon Cherecheş, moment urmat de depunerea jurământului celor 13 consilieri locali ai comunei Batoş. Actualul Consiliu Local al comunei Batoş este format 
din şase consilieri din partea PSD, patru din partea PNL, doi consilieri din partea UDMR şi unul din partea PMP. 

Şedinţa de învestire a noului Consiliu Local 
al comunei Batoş şi depunerea jurămintului 
de către noii consilieri locali, cât şi de către 
primarul Dinu Cotoi s-a făcut în prezenţa 
reprezentantului Prefecturii Mureş, Ioan Ro-
mânu. 
„Iată că prin voia lui Dumnezeu şi prin voia 
oamenilor din comuna Batoş ne aflăm astăzi 
într-un moment important din viaţa comu-
nităţii noastre şi totodată emoţionant: înves-
tirea şi depunerea jurământului de către ale-
şii locali ai comunei Batoş. Vă mărturisesc că 
alegerea mea în funcţia de primar mă ono-
rează şi totodată mă obligă. Vreau să vă asi-
gur că voi rămâne acelaşi om simplu, mereu 
alături de oameni, primarul tuturor. Chiar 
dacă trăim într-o comunitate multi-etnică, 
multiculturală, vă asigur că am să continui şi 
am să mă străduiesc ca împreună cu dum-
neavoastră să păstrăm o bună colaborare, o 
bună unitate pentru cetăţenii acestei comu-
ne, indiferent de criterii. Voi face tot posibilul 
să îi păstrăm pe cetăţeni uniţi şi în bună înţe-
legere. Vreau să îi felicit pe noi consilieri aleşi 
şi să le urez spor la treabă. Îmi doresc o bună 
colaborare cu aceştia, cu fiecare dintre ei, dar 

cu o condiţie: colaborarea să fie în interesul 
cetăţenilor şi spre mai binele comunei Batoş 
şi-atunci cu siguranţă vom face lucruri bune. 
Trebuie să înţelegeţi că s-a terminat campa-
nia electorală, lupta politică. O să vedeţi, mai 
ales consilierii noi, că patru ani trec foarte re-
pede, de aceea trebuie să ne mobilizăm şi să 
facem lucrurile pe care oamenii le aşteaptă. 
Vă îndemn pe toţi să punem umărul la ceea 
ce avem de făcut” a ţinut să precizeze prima-
rul Dumitru Cotoi în discursul său susţinut 
în faţa noului consiliu local. 
Primarul comunei Batoş a ţinut să mulţu-
mească lui Dumnezeu, familiei şi în special 
soţiei, echipei şi comunităţii din care face 
parte.  
Întrebat de relaţia cu actualul consiliu local, 
Dumitru Cotoi a precizat faptul că „Şi eu 
când am ajuns prima dată consilier acum 
mulţi ani am crezut că voi muta munţii. Sigur 
că a durat o şedintă, două, trei până m-am 
clarificat cu ce se întâmplă în cadrul unui 
consiliu local, să vezi care sunt neajunsurile 
sau ajunsurile, cum poţi să te mişti în stânga 
şi dreapta cu banii pentru a realiza ceva. Cu 
siguranţă fiecare dintre consilierii noi sunt la 

fel, iar asta e bine, dar vor învăţa ce au de fă-
cut, se vor acomoda şi am convingerea că ne 
vom înţelege. La fiecare mandat ofer consili-
erilor ceea ce au nevoie pe parcursul manda-
tului: o agendă, un pix, un însemn al comu-
nei Batoş şi o Monografie a comunei Batoş, 
pentru că sunt de părere că trebuie să aibă 
cât mai multe cunoştinţe despre ce se află în 

comuna noastră, pentru că atunci poţi porni 
la drum cunoscând cât mai multe despre is-
toria ei” a declarat primarul Dumitru Cotoi. 
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Codruţa ROMANŢA

Ilie Chirilă Tătar „Ţintesc spre o dezvoltare turistică a comunei 
Solovăstru”
„Este prima mea învestire în calitate de 
prefect pe care o fac. În mine, în Instituţia 
Prefectului veţi avea un partener de nădejde 
pentru că da, cred că doar împreună vom 
reuşi să facem din judeţul Mureş un judeţ 
puternic, aşa cum merită mureşenii. Am dat 
startul învestirilor în judeţul Mureş, primul 
meu popas este la Solovăstru unde vin cu 
aceleaşi gânduri cu care aş fi în cele 102 uni-
tăţi administrativ teritoriale. Vin să îi felicit 
pe toţi cei aleşi, învestiţi cu încrederea mu-
reşenilor. Îi asigur că vor avea în mine şi în 
Instituţia Prefectului Judeţul Mureş un par-
tener de nădejde pentru tot ceea ce înseam-
nă un pic mai bine pentru viaţa mureşenilor. 
Le doresc să aibă parte de mult echilibru, de 
multă înţelepciune şi îmi doresc să îi ghideze 
o viziune şi proiecte susţinute pentru urmă-
torii patru ani”  a declarat prefectul judeţului 
Mureş, Mara Togănel. 

„Sunt convins că în noul mandat care înce-
pe astăzi vom avea de muncă, nu va fi uşor 
având în vedere ceea ce se întâmplă la nivel 
naţional şi internaţional din pricina pande-
miei. Dacă am intrat în această luptă, voi 

merge până la capăt cu capul sus. Alături de 
Consiliul Local Solovăstru, voi merge mai 
departe cu scopul de a dezvolta această co-
mună, de a face tot ce îmi stă în putere chiar 
dacă vremurile sunt grele, să mergem spre 

un viitor sigur. Fac un apel către noul Con-
siliu Local, să fie alături de mine în tot ceea 
ce ţine de dezvoltarea comunei Solovăstru, 
să începem cu dreptul, să lăsăm ambiţiile şi 
să punem umărul ca împreună să ducem co-
muna acolo unde îi este locul, spre dezvolta-
re şi bunăstare. 
Gândurile mele sunt aceleaşi ca în urmă cu 
patru ani. Toate proiectele care sunt în de-
rulare se vor duce la bun sfârşit. Ţintesc spre 
o dezvoltare turistică a comunei Solovăstru. 
Un lucru pe care nu l-am folosit în campa-
nie, însă este un scop al meu, mai precis de 
a pun în valoare băile sărate de la Jabeniţa, 
indiferent pe ce căi, fie privat, fie comuna So-
lovăstru, pentru ca aceste băi să înceapă să 
funcţioneze” a afirmat Ilie Chirilă Tătar. 

Cei 11 consilieri locali aleşi în cadrul Consiliului Local Solovăstru, alături de primarul Ilie Chirilă Tătar au depus luni, 19 octombrie jurământul în prezenţa Prefectului judeţului Mureş, Mara 
Togănel. 

Lucreţia Cadar: „Îmi voi dedica întreaga mea activitate bunului mers al 
comunei Deda, aşa cum am făcut-o şi până acum”

În cadrul evenimentului, Lucreţia Cadar, 
primarul comunei Deda a ţinut în faţa celor 
prezenţi un discurs în care a precizat că „Am 
la activ un mandat de primar în perioada 
1987 – 1989 la Ruşii-Munţi, un mandat de 
consilier local în perioada 1996 – 2000 în ca-
drul Consiliului Local Deda şi patru manda-
te de primar în perioada 2004 – 2020 la Pri-
măria Deda. Astăzi am fost învestită pentru 
al cincilea mandat de primar. După o cam-
panie electorală dură, organizaţia locală PSD 
Deda, prin candidatul la funcţia de primar 
şi candidaţii la funcţia de consilieri au făcut 
o campanie electorală decentă, frumoasă. 
Am avut însă din partea candidatului PRO 
România, parte de tot felul de jigniri şi au 
postat pe reţelele de socializare, lucruri care 
nu au avut legătură cu realitatea şi decenţa. 
Astăzi dăm faţă în faţă unii cu alţii şi aş vrea 
să văd dacă astăzi, jurând pe Sfânta Biblie 
şi pe Constituţia României, vor îndrăzni 
să continue ceea ce au făcut. Nu m-am dat 
bătută! Am reuşit şi am câştigat. Am luptat 
pentru a duce mai departe proiectele înce-
pute şi vă asigur că împreună cu echipa de 
consilieri locali vom aduce în următorii ani 
gazul în comuna Deda, vom moderniza Li-
ceul Tehnologic „Vasile Netea” aşa cum nu a 
mai fost vreodată. Aşa cum ne-am propus, 
vom asfalta cei 6 kilometri de drumuri care 
este deja licitat şi se cunoaşte executantul 
lucrării, vom termina canalizarea în satele 
Pietriş şi Deda, vom realiza canalizarea şi în 
satul Filea, vom finaliza dispensarul uman 
din satul Deda pentru medicii de familie şi 
medicul stomatolog. Vom construi o remiză 
nouă pentru pompierii voluntari SMURD şi 

pompierii militari. 
Nu ajută cu nimic ca cei din Consiliul Lo-
cal să stopeze dezvoltarea comunei. Cel mai 
uşor este să critici sau să comentezi reali-
zările comunei, ale primarului. Voi rămâne 
aceeaşi persoană de omenie, acelaşi primar 
dedicat tuturor locuitorilor din comună, atât 
celor care m-au votat, cât şi celor care nu au 
făcut-o. 
70% din Consiliul Local Deda este format 
din consilieri noi, în aşa fel încât de la Pro 
România sunt cinci consilieri din care patru 
sunt noi, PSD are şase consilieri din care trei 
sunt noi şi cel de la Partida Romilor şi PNL 
sunt tot consilieri noi. 

După depunerea jurământului, Lucreţia Ca-
dar, primarul comunei Deda a declarat că 
„Voi respecta jurământul pe care l-am făcut 
astăzi, îmi voi dedica întreaga mea activita-
te bunului mers al comunei Deda, mă voi 
apleca asupra problemelor oamenilor din 
comună aşa cum am făcut-o şi până acum, 
dar parcă acum după o campanie grea, care 
m-a mobilizat şi mi-a dat mai multă energie, 
voi încerca să fiu mai aproape de oamenii din 
comună, să dovedim că în cei patru ani pe 
care îi voi avea la dispoziţie vom face lucruri 
frumoase şi vom ridica comuna Deda şi mai 
sus decât este acum. Suntem o comună fru-
moasă, dar vreau să o facem şi mai frumoasă. 
Dezvoltarea turismului în comuna Deda va 
fi o prioritate şi sper ca prin acest proiect pe 

care intenţionez să îl realizez împreună cu 
echipa mea, voi reuşi să aducem locuri de 
muncă şi să schimbăm modul de viaţă şi cali-
tatea vieţii în comuna Deda. Liceul din Deda 
are un proiect aprobat spre finanţare de 7,9 
milioane lei. Se va moderniza radical, de la 
fundaţie şi până sus, la nivelul trei care va fi 
realizat. Va avea dotările cele mai deosebite 
pentru un liceu.
Sunt conştientă că voi avea un mandat greu, 
cu opoziţii din partea consilierilor locali de 
la celelalte partide, dar am experienţa celor 
23 de ani de primar şi consider că voi face 
faţă tuturor problemelor.”

Ședinţa de constituire a noului Consiliu Local din Deda s-a desfăşurat marţi, 20 octombrie, eveniment în cadrul căruia au depus jurământul consilierii locali aleşi, cât şi primarul Lucreţia Cadar, 
care a preluat cel de-al V-lea mandat. 
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Laurenţiu Dumitru Boar „Vreau să duc la bun sfârşit cele cinci proiecte 
pe fonduri europene”
Laurenţiu Dumitru Boar a depus marţi, 20 octombrie jurământul pentru cel de-al cincilea mandat, în prezenţa noului Consiliu Local constituit şi al prefectului judeţului Mureş, Mara Togănel. 

„Am depus pentru a cincea oară jurămân-
tul pentru primar ales al comunei Gurghiu. 
Ceea ce mă bucură foarte mult este faptul că 
locuitorii au ţinut cont de mine, aşa cum au 
ţinut de fiecare dată. Am reuşit să câştig al 
cincilea mandat cu peste 81% şi le mulţu-
mesc pentru asta. Pe viitor o să le dovedesc 
că nu s-au înşelat în privinţa mea. Vreau să 
duc la bun sfârşit cele cinci proiecte pe fon-
duri europene, dintre care la trei abia ce au 
început lucrările. Urmează la celelalte două, 
care sunt în curs de licitaţie. Îmi doresc bu-
năstarea tuturor oamenilor din comună. Fac 
apel la unitate, aşa cum am făcut de fiecare 
dată, indiferent de naţionalitate, de religie. 
Sunt omul care adună, nu omul care împrăş-
tie. 
Sper ca noul Consiliu Local să facă echipă 
spre binele comunităţii noastre. Dacă gân-
dim pentru binele cetăţenilor, lucrurile o să 
meargă bine. Din vechii consilieri locali, care 
sunt şi în acest mandat în Consiliul Local, 

vreau să vă spun că niciunul nu a venit la 
mine pentru rezolvarea problemelor perso-
nale... Au venit doar cu probleme legate de 
comunitate pe care le-am supus la discuţii, 
lucru pentru care vreau să îi felicit şi sper ca 

la fel să fie în continuare” a declarat primarul 
Laurenţiu Dumitru Boar, primarul comunei 
Gurghiu. 
Un număr de 15 persoane fac parte din noul 
Consiliu Local al comunei Gurghiu pentru 

mandatul 2020 – 2024: nouă consilieri din 
partea PNL, trei consilieri din partea UDMR 
şi trei din partea PSD.
„Aici la Gurghiu este un exemplu foarte bun 
de unitate şi un exemplu pentru cum trebu-
ie să funcţioneze lucrurile într-o echipă care 
este sudată şi pe care o animă un scop co-
mun. Vă felicit pe cei doi tineri consilieri care 
aţi decis să vă implicaţi pentru că trebuie să 
privim spre viitor şi chiar cred că este mo-
mentul să deveniţi din ce în ce mai activi în 
viaţa comunităţii pe care o reprezentaţi. 
Pentru mine nu este o surpriză faptul că la 
Gurghiu s-a ales continuitatea, pentru că aici 
lucrurile funcţionează bine şi acolo unde 
lucrurile merg bine nu avem de ce să facem 
schimbări. Îl cunosc pe domnul primar de 15 
ani şi ştiu că este foarte ambiţios când vine 
vorba despre proiecte” a precizat Mara Togă-
nel, prefectul judeţului Mureş. 

Dan Vasile Dumitru „În comună sunt multe lucruri care trebuie puse 
la punct în privinţa mediului”

Iacob Valentin, noul primar al comunei Hodac 

Dan Vasile Dumitru, primarul comunei Ibă-
neşti a fost reales pentru al şaselea mandat 
la conducerea comunei. În cadrul şedinţei 
de constituire a noului Consiliu Local al co-
munei Ibăneşti au depus pe rând jurămân-
tul noii consilieri aleşi, cât şi primarul Dan 
Vasile Dumitru, care a declarat că „Începem 
lucrul cu toată forţa. Toate proiectele de vi-
itor au fost expuse în campania electorală 
tocmai pentru ca lumea să ştie la ce să se 
aştepte din partea mea. Le voi duce la bun 
sfârşit cu maximul de putere şi pricepere 
ceea ce m-au încredinţat să fac. Consilierii 
noi sunt din echipa noastră, a PSD-ului, am 
înnoit echipa. Cred că vom avea o altă for-
ţă şi un alt suflu în dezvoltarea comunei. Un 
domeniu foarte greu este protecţia mediului 
la noi în comună pentru că sunt atât de multe 

lucruri care trebuie puse la punct în privinţa 
mediului, privind calitatea aerului, a apei, a 
curăţeniei din comună. Toate aceste aspecte 
presupun un efort foarte mare şi va fi în lini-
ile mele principale de acţiune”.

După ce mandatul trecut a pierdut alegerile 
în faţa lui Ioan Farcaş, Iacob Valentin revine 
la conducerea comunei Hodac. Acesta mai 
are la activ încă două mandate, în perioada 
2008 – 2016. 
Din noul consiliu local vor face parte 15 con-
silieri locali, fiind structurat astfel: cinci con-
silieri de la PNL, patru consilieri de la PSD, 

trei consilieri de la PMP, un consilier de la 
Pro România, unul de la USR-PLUS şi unul 
de la POL. 
„Mă simt foarte fericit că oamenii au avut 
din nou încredere în mine, dovadă fiind cele 
două mandate anterioare în care s-a văzut că 
s-au făcut multe în comuna Hodac. Mă simt 
onorat că m-au ales din nou. Îmi doresc să 

asfaltăm toate drumurile din comună. O să 
începem canalizarea, nu ştiu dacă o s-o şi 
terminăm în mandatul acesta. Vrem să in-
troducem gazul în comună pentru că este un 
proiect unde sunt cuprinse comunele Hodac, 
Ibăneşti şi Gurghiu. 
Avem un proiect în derulare, iniţiat de ve-
chiul primar pentru achiziţionare de tablete, 

laptop-uri şi alte instrumente IT care să fie în 
şcoală pentru predarea online. În mare parte 
au rămas vechii consilieri locali. Avem cinci 
consilieri nou intraţi. Sper să putem avea o 
bună colaborare, ca proiectele bune să treacă 
de consiliul local” a declarat Iacob Valentin. 
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La Lunca Bradului alegerile au fost câştiga-
te de Alexandru Bexa, detronându-l astfel 
pe cel care a condus comuna timp de două 
mandate, Petru Vultur.  Marţi, 20 octombrie 
a avut loc la Lunca Bradului şedinţa de con-
stituire a noului consiliu local, cât şi depu-
nerea jurământului de membrii Consiliului 
Local ales, precum şi de noul primar ales în 

funcţie pentru următorii 4 ani.  „Vreau să le 
mulţumesc cetăţenilor că mi-au dat această 
şansă de a conduce comuna timp de patru 
ani. Pe fostul primar îl ştiu de mult timp şi 
ţin să îi mulţumesc pentru sfaturile date şi 
vreau să îl asigur că vom continua proiec-
tele începute pentru că sunt proiecte pentru 
viitorul comunităţii noastre şi vom face tot 

posibilul să aducem un minim de confort ce-
tăţenilor comunei Lunca Bradului. Alături de 
Consiliul Local vreau să realizăm în comuna 
noastră mult mai multe lucruri în limita în 
care legile în vigoare ne permit. O să ne dăm 
toată silinţa pentru dezvoltarea comunităţii 
din care facem parte. În principal, comuna 
noastră trebuie dezvoltată mai întâi pe in-
frastructură. Aici intră apa şi canalizarea, 

asfaltarea în toată comuna. Abia apoi vom 
putea atrage investitori care să creeze locuri 
de muncă. Problemele primordiale care tre-
buie rezolvate este apa care trebuie să ajungă 
la robinetele fiecărui cetăţean din comună” a 
declarat Alexandru Bexa, noul primar ales al 
comunei Lunca Bradului. 
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Alexandru Bexa va conduce în următorii patru ani comuna  
Lunca Bradului Codruţa ROMANŢA 

Mircea Mariş îşi doreşte să continue dezvoltarea comunei Suseni 

Luni, 19 octombrie, a avut loc ceremonia de 
constituire a noului Consiliu Local Suseni, 
care s-a desfăşurat în prezenţa prefectului ju-
deţului Mureş, Mara Togănel. Noul Consiliu 
Local al comunei Suseni este format din 11 
consilieri: cinci PNL, trei PSD, doi UDMR si 
1 AMT, consiliu din care fac parte şi tineri, 
despre care primarul comunei, Mircea Ma-

riş, speră să îşi aducă aportul la dezvoltarea 
comunei Suseni. 
Primarul Mircea Mariş, ales pentru al treilea 
mandat, îşi doreşte continuarea proiectelor 
de modernizare începute pentru ca odată fi-
nalizate, locuitorii comunei Suseni să benefi-
cieze de condiţii bune de trai decent. 
 „Trebuie să finalizăm cel mai important pro-

iect al comunei şi mă refer aici la canalizarea 
pe localitatea Suseni şi bineînţeles asfaltarea 
străzilor. Nu uităm şi de extinderea de cana-
lizare pentru următoarea sesiune de fonduri 
europene. Sunt singurele fonduri care ne 
permit aşa ceva, pe localitatea Luieriu şi tot-
odată asfaltare pentru că este necesară. Sunt 
multe lucruri de făcut, trebuie să lucrăm şi pe 

partea de învăţământ, cultură. La ora actuală, 
şcolile le avem puse la punct, dar văzând în 
pandemie că nu putem învăţa cum vrem, ci 
doar cum putem, va trebui să ne axăm şi pe 
învăţatul de acasă. Şi-atunci va trebui şi aici 
să muncim. Trebuie învăţământ, trebuie să-
nătate şi infrastructură” a declarat primarul 
comunei Suseni, Mircea Mariş. 
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HORA angajează 
PROGRAMATOR

Cunoştinţe şi pregătire:
programare în Visual FoxPro 
administrare Windows server
cunoştinţe HTML, web server

depanare primară calculatoare, in-
stalări, configurări Windows

cunoştinţe minime în programe de 
editări grafice

experienţă: 1 an în dezvoltare 
software

studii medii/superioare
CV-urile se trimit la 
secretariat@hora.ro

Pierdut legitimație de parcare 
pentru handicap pe numele de 

Tomuțiu Tudor - Gabriel pentru 
maşina cu nr. de înmatriculare MS 

-12 -  MHB

Începând cu data de 19.10.2020 până în data de 08.11.2020, Gruparea de Jandarmi Mobilă 
,,Regele Ferdinand I’’ Târgu-Mureş selecționează în vederea încadrării pe perioada stării de 
alertă, personal recrutat din sursă externă, care îndeplineşte criteriile legale pentru ocuparea 
fără concurs a 33 de posturi vacante de subofițer operativ principal, astfel: 8 posturi de subo-
fiţer operativ principal (şi conducători auto), prevăzute cu permis de conducere categoriile B, 
C şi D, 3 posturi subofiţer operativ principal, prevăzute cu specialitatea de tehnician veterinar 
şi 22 posturi de subofiţer operativ principal ordine publică. 

Recrutarea în vederea încadrării directe sau rechemare are drept scop identificarea şi atrage-
rea persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocu-
parea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.
Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați pagina web a instituției noastre www.jan-
darmeriamobilamures.ro la rubrica Carieră – Anunţuri Angajări. 

11UTILE

ANUNŢ

NOU!!
S-a deschis staţia ITP în Reghin 
situata pe strada Carpaţi, nr 
32a, vis-a-vis de Humi.
Efectuăm ITP pentru autoturis-
me şi autoutilitare până în 3.5 t.
Programări la tel 0745351028.
Program staţia ITP:
Luni -vineri 8.00 -17.00
Sâmbătă 8.00 -13.00

Gruparea de Jandarmi Mobilă ,,Regele Ferdinand I’’ Târgu-Mureş 
face angajări 
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La sfârşitul lunii septembrie, în evidențele Agenției Județene 
pentru Ocuparea Forței de Muncă MUREŞ erau înregistrați  
5910 şomeri, din care  2924 femei, rata şomajului fiind de 
2,51 %. 
Comparativ cu luna precedentă, când rata şomajului a fost de 
2,56% , în această lună acest indicator a înregistrat o scădere. 
Din totalul de 5910 persoane înregistrate în evidențele 
AJOFM MUREŞ, 2131 erau beneficiari de indemnizaţie 
de şomaj, iar 3779 erau şomeri neindemnizați. În ceea ce 
priveşte mediul de rezidență, 4074 şomeri provin din mediul 
rural şi 1836 sunt din mediul urban.

Structura şomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv 
astfel: 1212 sunt sub 25 de ani, 378 între 25 – 29 de ani, 1128 
între 30 – 39 de ani, 1420 între 40 – 49 de ani, 971 între 50 – 
55 de ani şi 801 peste 55 de ani. 
Şomerii cu studii primare au ponderea cea mai mare în to-
talul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Mureş 
(36,82%), urmat de cei cu studii gimnaziale (18,56%), studii 
profesionale 15,14%, studii liceale 20,65%, studii superioare 
6,80% din totalul şomerilor înregistrați, iar cei cu şcoli post-
liceale sunt 2,03%.
Structura şomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, sta-

bilit prin profilare, se prezintă astfel: 2116  persoane foarte 
greu ocupabile, 1806 greu ocupabile, 1600 mediu ocupabile, 
iar 388 sunt persoane uşor ocupabile. Încadrarea  într-o ca-
tegorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii 
de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. 
Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul ju-
deţului Mureş sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM  
Mureş la adresa www.anofm.ro.

2,51 % - rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM MUREŞ în luna 
septembrie  2020
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Partidul Social Democrat, organizația Mureş, vă informează că 
preşedintele în exercițiu Vasile Gliga s-a retras din funcția de preşedinte 
al organizației județene, dar va rămâne un membru activ şi important al 

partidului.

Vasile Gliga a declarat la finalul Consiliului Politic Naţional că: ”Am decis azi să 
fac un pas important pentru organizația Mureş a PSD şi pentru un viitor mai 
performant al comunității în care am crescut şi în care trăiesc, județul Mureş. 
Am decis că este probabil cel mai bun moment să las generația nouă să confir-
me valorile în care ei cred, valorile spre care societatea de azi se îndreaptă. Este 
un pas firesc pentru organizația județeană, pentru ca valorile tinerei generații 
să poată ieşi şi străluci în anii ce urmează.”
Luând în considerare situația dezvoltată la nivel județean şi în virtutea încrede-
rii acordate de membrii Consiliului Politic Judeţean al PSD Mureş de a deschi-
de lista de candidați la Camera Deputaților, Consiliul Politic Național al PSD 
a hotărât în 21.10.2020, să o numească preşedinte interimar al PSD Mureş pe 
Dumitrița Gliga.
Dumitrița Gliga a declarat imediat după numirea sa: ”Schimbarea de generații 
şi de mentalități este o etapă normală în viață, într-un partid sau în viaţa orică-
rei societăți din lumea aceasta. Asta se întâmplă şi la PSD Mureş şi se numeşte 
normalitate. Vreau să îi mulțumesc lui Vasile Gliga pentru educația primită, 
pentru cultul muncii şi respectul pentru ceilalţi pe care mi le-a insuflat, pentru 
implicarea necondiţionată în viaţa comunităţilor locale şi rezultatele remarca-
bile obţinute în cadrul partidului.
Privind spre viitor, doresc să mulțumesc tuturor celor care m-au susținut şi 
care mi-au acordat votul şi încrederea în campania care tocmai s-a încheiat, 
mulţumesc organizaţiilor din cadrul PSD Mureş pentru susţinerea acordată de 
a deschide lista de candidați la Camera Deputaților. Sunt convinsă că suntem o 
echipă puternică, unită, cu mulți oameni foarte valoroşi!”

Redăm mai jos listele candidaţilor PSD Mureş pentru Senat şi Camera 
Deputaţilor, validate în şedinţa CPN al PSD din data de 21.10.2020:

„Ne prezentăm în fața alegătorilor în 6 decembrie cu o echipă ce poate fi o mân-
drie pentru întreg județul Mureş, nu doar pentru Partidul Social Democrat. Des-
chidem lista de candidați pentru Senat cu prof.univ.dr. Leonard Azamfirei, recto-
rul UMFST “G. E. Palade” şi la Camera Deputaților cu subsemnata, Dumitrița 
Gliga. Pe al doilea loc cu şanse mari de a câştiga un nou mandat de deputat, conf. 
dr. Florin Buicu. 
Oamenii vor schimbare, oamenii vor performanță şi cred că PSD reuşeşte să ofere 
exact aceste două atribute prin lista pe care o propunem.
Doresc să mulțumesc tuturor celor care m-ați susținut, primari, consilieri lo-
cali, simpli membri de partid sau doar simpatizanţi, pentru a deschide lista de 
candidați la Camera Deputaților şi sunt convinsă că suntem o echipă puternică, 
unită, cu mulți oameni foarte valoroşi!
Nu ne aşteaptă vremuri prea uşoare, ci dimpotrivă. Va fi o luptă grea, trebuie să-i 
convingem pe oameni că suntem şi bine intenţionaţi şi capabili să le îmbunătăţim 
vieţile. Nu este deloc lesnicios, dar am convingerea că majoritatea conjudeţenilor 
noştri sunt capabili să discearnă între vorbe goale şi angajamente serioase.
Deocamdată, putem să promitem fiecăruia dintre dumneavoastră doar multă 
muncă, multă trudă şi implicare. Dar, la finele campaniei electorale care ur-
mează, sperăm ca munca şi buna noastră credinţă să fie răsplătite.” a declarat 
Dumitrița Gliga la momentul depunerii candidaturilor pentru alegerile 
parlamentare din acest an.

Dumitriţa Gliga, 
preşedinte interimar al 

PSD Mureş 

1. AZAMFIREI LEONARD
2. POP COSMIN

3. BARDOŞI DRAGOŞ TIBERIU
4. CÎMPEANU ALEXANDRU
5. TURCU ELENA SIMONA

6. BREFELEAN SERGIU

1. GLIGA DUMITRIŢA
2. BUICU CORNELIU FLORIN

3. SOCOTAR DINU
4. DANCU OVIDIU
5. PINTEA AUREL

6. CIRLEA EMANOIL
7. MOGA DOINA CAMELIA
8. PAPUC SERGIU VASILE
9. PUI DRAGOŞ CRISTIAN

10. MĂTEA EMIL

SENAT
CAMERA 

DEPUTAŢILOR


