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Firmele îşi pot plăti online taxele către stat pe ghiseul.ro 
Primăria Municipiului Reghin, prin Serviciul 
Impozite şi Taxe a anunţat prin intermediul 
unui comunicat de presă faptul că începând 
cu data de 11 februarie persoanele juridice, 
care au obligații de plată la bugetul local, 
beneficiază de facilități precum vizualizarea 
obligațiilor de plată on-line şi plata on-line a 
obligațiilor către bugetul local.

„Înrolarea în Sistemul Național Electronic de 
Plată Online cu cardul bancar, www.ghiseul.
ro, permite plata electronică a impozitelor și 
taxelor aferente bugetului local direct pe in-
ternet.
Plata cu cardul direct pe internet prin ghiseul.
ro conferă utilizatorilor numeroase avantaje 

cum ar fi: confort, rapiditate și independență 
geografică și temporală; siguranța asigurată 

de un site securizat la înalte standarde pri-
vind tranzacțiile cu cardul pe internet; po-

sibilitatea plății impozitelor și taxelor locale 
pentru toate proprietățile deținute pe terito-
riul României, cu condiția înrolării în sistem 
a unității administrativ teritoriale pe raza 
căreia se situează proprietatea; nu se percepe 
comision” se arată în comunicatul de presă 
transmis de Primăria Municipiului Reghin. 
Pentru activarea contului pe www.ghiseul.ro 
este necesar să intrați în posesia datelor de 
acces (user și parola) pe care le puteți obține 
prin transmiterea unui e-mail la adresa im-
pozite@primariareghin.ro. 
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Dan Mihai Farcaş:  „Sunt bucuros să zic că schimbarea a 
început şi vreau să-i dezamăgesc pe toți care sperau să renunț sau 
să mă dau bătut”
Dan Mihai Fărcaş este consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Reghin, aflat la primul mandat. Deşi a intrat recent în politică şi e nou în ceea ce priveşte administraţia locală, 
Mihai crede că lucrurile pot merge spre bine şi are câteva obiective importante pe care doreşte să îndeplinească. 

Rep.: Pentru început: cine e Dan Mihai 
Farcaş? 
Dan Mihai Farcaş: În primul rând mă 
consider un antreprenor! Am identificat 
oportunități în mediul de afaceri, iar prin 
prisma faptului că-mi place ce fac în dome-
niile de activitate pe care activez, am reușit 
să am succes.
Mă bazez pe o perspectivă optimistă și pri-
vesc partea plină a paharului, iar prin acest 
mod de abordare am reușit să construiesc 
proiecte interesante.
Ca și pregătire sunt inginer diplomat în Cal-
culatoare și am terminat Facultatea de Auto-
matică și Calculatoare la Universitatea Teh-
nică Cluj-Napoca.
Sunt implicat în mai multe domenii de ac-
tivitate, prin activitățile ce le gestionez, cum 
ar fi tehnologia, medicina, dezvoltarea de 
software și baze de date, ONG și acum și po-
litică.

Rep.: Aţi intrat recent în politică... cum a 
venit decizia de a face acest pas?
D.M.F.: Daaa... chiar așa! Am intrat în po-
litică?! 
Era și timpul ca politicul să necesite oameni 
ca mine, pentru că m-am implicat pornind 
de la ideea de schimbare prin exemplele 
aplicate în activitățile comerciale. Sunt niște 
probleme cu care mă bat zilnic, iar ca mine 
și mulți alții, care păreau că se promit a fi re-
zolvate, dar nu se reușea.
Am zis că poate e momentul să-mi aloc ener-
gia, timpul, banii și priceperea în a face ceva 
în acest sens. 
Sunt bucuros să zic că schimbarea a început 
și vreau să-i dezamăgesc pe toți care sperau 
să renunț sau să mă dau bătut. Încă sunt foar-
te multe de făcut și am mai multe obiective 
SMART setate.

Rep.: După alegerile locale aţi reuşit să câş-
tigaţi un mandat de consilier local. Care 
a fost primul gând după depunerea jură-
mântului şi preluarea mandatului?
D.M.F.: Primul gând a fost să mă apuc de 
treabă!! Să luăm programul de guvernare 
locală propus și susținut în campania la lo-
cale și să ne ducem la îndeplinire proiecte-
le. Știam deja pentru ce m-am implicat și ce 
vreau să realizez, așa că nu a fost foarte greu.
În același timp, pregăteam prima formula-
re de actualizare Regulament de Ordine și 

Funcționare a Consiliului Local, care a fost 
prezentată la 2 zile după numire, în ședința 
extraordinară, cu privire la transmiterea 
ședințelor live prin facebook. Era vorba de 
a susține transparența decizională și ca toa-
tă lumea să poată vedea cum se iau deciziile 
ce-i afectează. A fost respinsă. Dar nu a fost 
obiectiv abandonat, fapt pentru care azi e 
adoptat acest proiect.

Rep.: Aveţi deja la activ câteva luni de acti-
vitate... Cum aţi găsit administraţia locală? 
Cu plusuri şi minusuri!
D.M.F.: Este întrebare capcană, pentru că e 
foarte tentant să te focusezi doar pe partea 
negativă.
Totuși, despre minusuri vreau să amintesc 
doar că încă există în administrația locală 
și instituțiile subordonate, personal incom-
patibil funcțional cu postul pe care-l ocupă. 
În același timp, organigrama curentă nu este 
optimizată pentru alinierea Municipiului 
Reghin la nevoile de finanțare, management 
și compunere proiecte și modernizarea cir-
cuitelor operaționale, inclusiv cele digitale, 
conform proiecțiilor și cerințelor proiectelor 
existente sau celor propuse pentru viitor.
Dar haideți să discut despre plusurile găsite:
 - Am găsit multe proiecte inițiate, de 
administrațiile anterioare, unele foarte inte-
resante, dar nefinalizate
 - Am găsit prin analizarea sumară a flu-
xurilor financiare în ce privesc îndatorarea 
municipiului Reghin, câteva din problemele 
administrațiilor anterioare, cu privire la ges-
tionarea și încheierea proiectelor, datorate 
finanțării
 - Am găsit și oameni pregătiți profesional și 
dornici să se remarce prin proiecte intere-
sante aduse pentru oraș
 - Am găsit multe lipsuri pe zona de digita-
lizare, ce pot fi adresate prin experiența și 
suportul meu
 - Am găsit oameni care sprijină ideile mele 
și ale colegilor consilieri

Rep.: Ce ar trebui schimbat în administra-
ţia locală?
D.M.F.: Într-un alt context aș fi dezvoltat de 
ce ar trebui schimbat viceprimarul, dar pen-
tru acum, vă zic că în administrația locală ar 
trebui schimbate cel puțin următoarele:
1) Accelerarea procesului de digitalizare, 
care nu necesită o investiție foarte mare, cât 

consultanță specializată, ce am tot repetat că 
o ofer gratuit
2) Accesul cetățenilor la platforme uzuale 
precum: certificate urbanism eliberate onli-
ne, flux rapid, flux detaliat, certificate atesta-
re fiscală
3) Adaptarea și modernizarea circuitelor 
operaționale din primărie, pentru un randa-
ment mai mare
4) Stabilirea indicatorilor de performanță a 
calității muncii prestate
5) Actualizarea organigramei, conform 
cerințelor actuale necesare de îndeplinit pen-
tru a reuși finalizarea și implementarea a cât 
mai multor proiecte
6) Modul de implicare a comunității și a con-
silierilor în proiectele de dezvoltare

Rep.: Ce vă doriţi de la această funcţie şi ce 
credeţi că veţi putea schimba pentru bunul 
mers al lucrurilor la nivel de municipiu?
D.M.F.: Îmi doresc să pot adresa subiectele 
de pe zona IT, pentru că voi insista până se 
rezolvă.
Ceea ce-mi doresc voi realiza, iar la nivel de 
municipiu, deja am contribuit simțitor. În-
afară de promisiunile făcute în campania la 
locale pe care le urmăresc, vreau să mă asi-
gur că există echilibru și cooperare profesi-
onistă, echitabilă între colegii consilieri din 
toate partidele și executiv.
Am reușit momentan 2 performanțe majore, 
în primele mele 100 de zile de mandat:
1) Mărirea bugetului de fonduri europene 
nerambursabile, de la RON 2,994,510.38 la 
RON 11,651,652.57 (parte nerambursabilă), 
într-un proiect pentru susținerea educației 
online cu o valoarea totală crescută de la  
RON 3,088,702.84 la RON 11,992,521.40
2) În Reghin ședințele de consiliu local vor 
putea fi urmărite live pe Facebook de orici-
ne dorește. Am reușit să aduc transparență 
totală în luarea deciziilor care ne afectează în 
mod direct, pe fiecare dintre noi.
Pe lângă aceste realizări, e vorba și de lista 
lungă de proiecte ce se inițiază, fie la nivel de 
studiu de fezabilitate, fie la nivel de identifi-
carea sursei de finanțare, pe care se lucrează 
activ, împreună cu toți colegii consilieri.

Rep.: Atât dumneavoastră cât şi partidul 
din care faceţi parte aţi iniţiat în şedințele 
de Consiliu Local câteva proiecte de hotă-
râre. Despre ce este vorba şi dacă au trecut 
acestea de votul consilierilor locali?
D.M.F.: Este foarte important de reținut că 
toate proiectele ce le propunem, tot ce con-
struim, începe de la problemele cumulate ale 
orașului.
De reținut, că acum avem transparență și 
transmisii live prin facebook a ședințelor de 
consiliu local.
Avem și o propunere de proiect pe înființarea 
unui sediu de poliție suplimentar, în Apalina.
Avem propunere de proiect privind numirea 
ca cetățeni de onoare post-mortem pe Ioan 
Costea și Makcsai Moise.
În plus, dacă urmăriți ședințele online, veți 
vedea că pe lângă propuneri efective de pro-
iecte de hotărâre de consiliul local, avem 
multe alte inițiative care le vom urmări:
 - Pistă de biciclete – 8.7km identificați între 
actele pierdute prin primărie
 - Delimitarea parcărilor din cartiere

 - Înființarea unui centru de recoltare sang-
vină la Reghin
 - Implementarea limbii germane ca a 3-a lim-
bă în comunicările și afișele administrației 
locale
 - Setarea premiselor și organizarea de AF-
TERSCHOOL pentru copilașii din oraș
 - Și multe altele 

Rep.: Faceţi parte din comisia pentru 
buget-finanțe, patrimoniu şi fonduri euro-
pene... Pe înţelesul tuturor, care este rolul 
acestei comisii? 
D.M.F.: Rolul acestei comisii trebuie să fie 
analizarea impactului financiar asupra bu-
getului local, ca urmare a posibilei adoptări 
a propunerilor de proiecte de hotărâri de 
consiliul local, să stabilim direcția și amen-
damentele dacă e cazul și să informăm 
inițiatorul asupra acestora. Uneori, unii co-
legi uită acest rol.
De asemenea, rolul acestei comisii este de 
a proteja patrimoniul municipiului Reghin 
și a gestiona eficient proiectele pe finanțare 
din fonduri europene (partea de optimizare 
financiară).

Rep.: Sunt sigură că cetăţenii vă sesizează 
diverse aspecte din viaţa municipiului. Ce 
spun reghinenii? Care sunt nevoile lor?
D.M.F.: Așa este și încurajez în continuare să 
devină o normalitate să abordezi o discuție 
cu un consilier sau cu executivul, pe proble-
mele avute. Din păcate competențele unui 
consilier sunt limitate în ceea ce privește „a 
executa”, și se încurajează la a face propuneri 
de proiecte și solicitări în plen.
Eu încerc să mă concentrez pe zona de digi-
talizare, pe automatizare, eficientizare finan-
ciară a administrației locale și a instituțiilor 
arondate primăriei, dar bineînțeles că aud și 
ascult și altfel de probleme.

Rep.: Oamenii s-au săturat să vadă politici-
enii pe strada lor doar în preajma alegeri-
lor. Credeţi că ar fi posibile şi totodată utile 
astfel de întâlniri periodice între cetăţeni şi 
consilierii locali, în cadrul cărora reghine-
nii să-şi expună problemele? Având astfel 
posibilitatea ca cetăţeanul să cunoască mai 
îndeaproape şi consilierii locali? 
D.M.F.: Da! Aceste întâlniri nu doar că ar 
fi posibile, dar chiar avem în plan astfel de 
consultări, dincolo de discuțiile 1 la 1 ce le 
purtăm deja. Doar să revină vremea bună 
și să ne asigurăm că respectăm măsurile de 
distanțare fizică. Avem program de audiență 
la sediu, iar pe site este menționat și număr 
de telefon pentru programări.
Vom încuraja să fie lumea deschisă pentru a 
comunica problemele și împreună să găsim 
soluțiile potrivite și să le aplicăm.
Împreună cu colegii mei inițiem permanent 
discuții pe diverse teme și probleme ce țin 
de comunitatea reghineană, iar răspunsu-
rile primite din partea cetățenilor ne fac să 
înțelegem că e o bună modalitate de comuni-
care, dar mai ales de a găsi soluții la proble-
me punctuale.
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“Achizițiile inutile, 
nejustificate, au fost eliminate”
Conform raportului, în această perioadă s-a 
pus accent pe crearea unei comunicări zilnice 
continue cu șefii departamentelor. Din acest 
motiv a solicitat constant rapoarte referitoare 
la situația proiectelor actuale și viitoare, pre-
cum și monitorizarea zilnică și strictă a aces-
tora. „Astfel am reușit accelerarea tuturor 
acestor activități care se desfășurau într-un 
”ritm de melc”. Autovehiculele Primăriei au 
fost dotate cu aparate GPS, așa încât să putem 
monitoriza toate traseele parcurse și consu-
mul de carburant pentru fiecare dintre au-
toturismele și autoutilitarele administraţiei 
locale. Astfel, consumul de combustibil a fost 
înjumătățit într-o perioadă foarte scurtă de 
timp. După o investigație meticuloasă, suma 
cheltuită pe hârtie și produse de papetărie, re-
spectiv protocol, a fost redusă, iar achizițiile 
inutile, nejustificate, au fost eliminate”
Proiectul de modernizare de la Pădurea Ro-
tundă, mult discutat în ultimii ani este scos 
la lumină, dorinţa primarului Mark Endre 
fiind de a-l continua și din acest motiv se do-
rește ca din primăvară să fie demarate lucrări 
de curăţenie a zonei respective. „Vom dezvol-
ta un parc de agrement plăcut, centrat pe fa-
milie, pentru reghineni, din resurse proprii. 
În paralel, ne consultăm cu Direcția Genera-
lă de Apă, pentru a găsi soluții de amenajare 
a Malului Mureșului unde ne gândim la un 
traseu pentru bicicliști, cu locuri de popas. ”

Coborârea în subteran a 
reţelelor de comunicaţii 
De asemenea, a fost externalizat serviciul 
de deszăpezire pentru ca cetățenii să poată 
circula în condiții civilizate și în siguranță, 

evitând astfel explicația oficială clasică din 
ultimii 30 de ani „nu am fost pregătiți”. «Am 
solicitat ca atribuțiile poliției locale să fie în-
deplinite cu responsabilitate. Departamentul 
a contribuit la elaborarea unei noi politici 
de parcare pentru a rezolva actuala parcare 
anarhică a orașului. Sper că proiectul revizuit 
va intra în vigoare din martie, cu noi tarife și o 
monitorizare strictă a conformării la noile re-
guli.  Scopul nostru este de a oferi cetățenilor 
alternative la folosirea autoturismului pro-
priu, aici mă refer la punerea în funcțiune a 
pistelor de biciclete în termenul cel mai scurt 
posibil și la reorganizarea transportului pu-
blic. Pentru a face acest lucru, este necesar să 
se efectueze trasarea a aproape 100 de străzi. 
Prin urmare, am inițiat cu prioritate moder-
nizarea completă a străzilor care se deschid 
spre piața centrală: reabilitarea completă a 
asfaltului și a trotuarelor. Nu în ultimul rând 
ne dorim coborârea în subteran a reţelelor 
de comunicaţii de pe clădiri și stâlpi. Ne-am 
consultat cu Electrica despre coborârea în 
subteran a reţelelor de comunicaţii în centrul 

orașului. Pe baza documentației de proiec-
tare pregătite, putem începe implementarea 
investiției din a doua jumătate a anului. De 
când am preluat mandatul, am investigat 
fiecare plângere din partea cetățenilor și le-
am rezolvat în termenul cel mai scurt posibil 
prin găsirea soluțiilor potrivite, comunicând 
rezultatul anchetei”.

Reabilitarea străzilor şi 
trotuarelor în vizorul 
primarului
Un alt aspect important în ceea ce privește 
străzile din municipiul Reghin este  reabilita-
rea drumului spre Kaufland, reușind astfel să 
rezolve și să elibereze traficul aglomerat încă 
dinaintea sărbătorilor de iarnă. “În primă-
vară vom continua reabilitarea tronsonului, 
pentru că vom începe lucrările de renova-
re completă a Străzilor Ierbuș și Salcâmilor. 
Este foarte important să reușim reabilitarea 

acestor străzi cât mai curând posibil, deoa-
rece primele noi autobuze hibrid ajung în 
luna martie.” Pe lista de priorităţi a prima-
rului Márk Endre se află și cartierul Rodnei 
care include reabilitarea străzii principale, 
cât și parcul din acest cartier. “În funcție de 
cum va fi vremea, am programat reabilitarea 
străzii principale din cartierul Rodnei, unde 
piatra cubică este deteriorată. De asemenea, 
avem pregătit un plan pentru spațiul de joacă 
din acest cartier, cu noi ansambluri moderne 
și funcționale.”. 
Pentru sprijinirea producătorilor și meșteri-
lor locali a fost gândit un târg, care se dorește 
a fi organizat la sfârșitul fiecărei luni în Par-
cul Central. 
“După ani de discuții inutile, proiectul Cine-
matografului Patria a ajuns la o etapă impor-
tantă, deoarece am semnat un acord de grant 
pentru renovarea completă și extinderea clă-
dirii. Investiția, în valoare de 11.630.124,96 
lei finanțată de Agenția Națională de Dez-
voltare (CNI), este planificată să se finalizeze 
într-un an și jumătate” .
“Din cauza numeroaselor plângeri, am fost 
obligați să revizuim și să modificăm regulile 
de funcționare a teraselor. Astfel, sper că se 
va rezolva și situația teraselor și funcționarea 
lor fără autorizație, tărăgănată de ani de zile.  
Am somat gospodăriile din zona Pârâului 
Trandafirilor să se racordeze la canalizare. În 
ultimele decenii, nimeni nu a fost deranjat de 
deversarea rezidurilor menajere în acest pâ-
râu”.
Întregul raport al primarului municipiului 
Reghin, Márk Endre îl puteţi găsi accesând 
http://www.markendre.ro/
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REGHIN: Primarul la raport
Au trecut mai bine de 3 luni de când Mark Endre a preluat mandatul de primar al municipiului Reghin. În data de 3 februarie, acesta şi-a prezentat raportul primelor 100 de zile. 
„Percep şi înțeleg funcția de primar ca fiind un loc de muncă, ca un angajament în folosul comunității şi nu ca pe un loc care aduce putere, fiind în acelaşi timp conştient că problemele acumulate 
în zeci de ani trebuie rezolvate cât mai repede. Prin mandatul meu de primar, m-am angajat să repornesc oraşul şi să creez un mediu de trai plăcut, motiv pentru care, ca un prim pas, am luat în 
considerare eliminarea factorilor nefuncționali, stagnanți care au caracterizat ultimii 8 ani. Pentru a accelera şi a ajunge din urmă oraşele în curs de dezvoltare şi pentru a reporni oraşul nostru 
care ,,bate pasul pe loc” de mulți ani, prioritatea mea a fost revizuirea structurii şi a funcționării primăriei, cu scopul de a avea o administrație publică eficientă şi accesibilă, transparentă” aşa îşi 
începe raportul primelor 100 de zile de activitate, primarul Márk Endre. 

Rep.: Care este numărul asistaţilor sociali 
la nivelul municipiului Reghin şi care este 
suma totală pe care aceştia o primesc lu-
nar? Referindu-ne aici în special la cei care 
primesc ajutorul de stat pentru asigurarea 
venitului minim garantat. 
Imola Grama: 412 beneficiari. Suma tota-
lă plătită diferă de la o lună la alta și este de 
aproximativ 41.621 lei lunar, suma exactă 
însă nu o cunoaștem deoarece plata nu o face 
Primăria Municipiului Reghin, ci A.J.P.I.S. 
Mureș.

Rep.: Care sunt ajutoarele pe care aceştia le 
primesc?
I.G: Persoanelor singure și familiilor care se 
încadrează în prevederile Legii nr.416/2001, 
privind venitul minim garantat, li se 
întocmește un dosar și se propune spre apro-
bare, acordarea sau neacordarea acestui aju-
tor, procedura finalizându-se cu emiterea 
unei dispoziții a primarului. După emiterea 
dispoziției de acordare a dreptului, plata 
ajutorului social (venitul minim garantat) 
se face lunar, de obicei prin mandat poștal, 
de către Agenția Județeană pentru Plăți și 

Inspecție Socială Mureș. Suma plătită se 
stabilește în funcție de numărul de membri 
din componența familiei și veniturile nete 
lunare ale familiei sau persoanei singure.
 
Rep.: I-a scos primăria la treabă pe cei care 
beneficiază de ajutor social?
I.G.: Pentru suma de bani primită, una din 
persoanele apte de muncă din familia benefi-
ciară de ajutor social, trebuie să efectueze un 
anumit număr de ore, lucrări și acțiuni de in-
teres local stabilite o dată cu acordarea drep-
tului acestui ajutor. Aceste persoane lucrează 
după un program stabilit de către persoana 
responsabilă în acest sens, din cadrul Com-
partimentului Igienă Publică. 

Rep.: Ce facem cu cei care primesc aju-
toare, dar refuză să muncească în folosul 
comunităţii ori refuză să caute un loc de 
muncă?
I.G.: Cei care refuză să efectueze acțiunile și 
lucrările de interes local sunt suspendați și 
nu mai beneficiază de acest drept începând 
cu luna următoare constatării neefectuării 
lucrărilor.

Rep.: Există cazuri în care au fost tăiate 
ajutoarele sociale pentru că au refuzat lo-
curile de muncă puse la dispoziţie, fie că au 
refuzat să iasă la muncă în folosul comuni-
tăţii ori pentru că au refuzat participarea la 
cursuri de formare profesională?
I.G.: Am avut cazuri în care persoanele apte 
de muncă și care trebuiau să lucreze au refu-
zat efectuarea orelor repartizate, iar începând 

cu luna următoare li s-a suspendat dreptul la 
venitul minim garantat. Nu am avut persoa-
ne care să refuze participarea la cursuri de 
formare profesională.

412 persoane primesc în Reghin ajutor de la stat pentru 
asigurarea venitului minim garantat
Am dorit să aflăm care este numărul asistaţilor sociali la nivelul Municipiului Reghin, motiv pentru care am apelat la purtătorul de cuvânt al primăriei Municipiului Reghin, Imola Grama, care 
ne-a furnizat informaţiile solicitate:
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Sănătatea şi învăţământul priorităţile administraţiei locale 
din Batoş

Rep.: Cum aţi început anul 2021?
Dinu Dumitru Cotoi: Avem trei proiecte în-
cepute în anul 2020 și anume: asfaltare străzi 
în comuna Batoș, pentru care sper să primim 
și banii necesari pentru a plăti constructorul. 
De asemenea, avem reabilitare și dotare gră-
diniţă în localitatea Dedrad, precum și lucra-
rea de reabilitate a dispensarului uman din 
localitatea Batoș. 
Toate aceste trei lucrări au început în 
anul 2020 și au diferite grade de execuţie. 
Așteptăm în continuare pentru a face plata 
către constructor, astfel încât atunci când 
vremea le permite să poată continua lucrul. 
Avem în gând și începerea altor proiecte 
pentru care după comunicarea pe care am 
primit-o de la Ministerul Dezvoltării precum 
și de la Compania Naţională de Investiţii ne 
aflăm pe lista de finanţare. Să sperăm că în 
termenul cel mai scurt voi fi chemat să sem-
nez contractul de finanţare tot pentru reabili-
tare drumuri în comuna Batoș, pentru extin-
dere și reabilitare școală în localitatea Batoș. 
Ne dorim să construim o primărie nouă, ne 
dorim să continuăm cu trotuarele, avem deja 
achiziţionat un rezervor de apă pe care-l vom 
amplasa în primăvară în localitatea Dedrad. 
Noi avem apă în fiecare sat aparţinător co-
munei, însă în localitatea Dedrad avem o 
problemă cu presiunea, dat fiind numărul 
mare de consumatori. Și atunci ne-am ho-
tărât să amplasăm un rezervor de apă într-
un punct mai înalt al localităţii, să rezolvăm 
problema existentă cu privire la presiunea 
apei. Alte lucruri sigur că mai avem, fie în 
derulare, fie pe hârtie, fie în gândul nostru. 
Așteptăm vremea bună să ne putem apuca de 
treabă. 

Rep.: De câţiva ani, cei care merg la Uila 
beneficează de un drum asfaltat.
D.D.C.: În urmă cu 11 ani am reușit să facem 
drum de la Batoș la Uila, un drum comunal 

de peste 7 km. Au trecut 11 ani, drumul cali-
tativ este bun, însă din diferite cauze naturale 
sunt porţiuni unde s-a mai lăsat, fie a fugit te-
renul, fie surpări de teren și atunci, acolo tre-
buie să intervenim pentru a-l corecta. Asta 
implică o cheltuială din bugetul local. 
Tot la Uila continuă un proiect prin fonduri 
europene. Am reabilitat un Cămin Cultural 
pe care l-am cumpărat, l-am dotat cu mese, 
scaune, cu tot ce este necesar inclusiv sonori-
zare, instrumente muzicale. Urmează să pri-
mim în acest an costumele naţionale specifi-
ce zonei. Vor fi costume populare atât pentru 
adulţi, cât și pentru copii. Să sperăm că va 
avea cine să le folosească și să se înghege un 
grup folcloric pentru a putea fi folosite. 

Rep.: Cum staţi la capitolul case mortuare?

D.D.C.: Am ajutat cultele ca în fiecare locali-
tate să fie o astfel de casă mortuară pentru că 
e nevoie, pentru că o astfel de capelă indică 
un grad de civilizaţie. În toate celelalte sate 
aparţinătoare comunei, capelele mortuare 
sunt date în folosinţă, însă cea de la Uila ur-
mează să fie dată în folosinţă în primăvara 
acestui an. Se lucrează și acum pentru că este 
necesară. 

Taxe şi impozite

Rep.: Vor creşte impozitele la Batoş?
D.D.C.: Am avut încă de anul trecut o șe-
dinţă cu membrii Consiliului Local. Legea 
ne obligă să majorăm taxele și impozitele cu 
indicele de inflaţie, în rest nu s-a majorat cu 
nimic. Din contră, pentru persoanele juridi-

ce am făcut o diminuare a impozitării acesto-
ra. Am făcut acest lucru pentru că ne gândim 
să atragem cumva investitorii înspre comuna 
Batoș, facilitând cumva acești investitori. 

Rep.: Ce alte lucrări mai aveţi în plan pen-
tru acest an?
D.D.C.: Așteptăm primăvara pentru ca în 
satul Dedrad să se poată interveni în a decol-
mata pârâul Luţ. Este vorba despre o lucrare 
aparţinând Apelor Române, o lucrare foarte 
necesară pentru că atunci când vin ape mari 
inundă grădinile sau terenurile învecinate 
acestui pârâu. 
Este important ca în acest an să întocmim 
strategia de dezvoltare pentru perioada 2020 
– 2027. Aici am făcut o invitaţie consilierilor 
locali și o să facem o invitaţie întregii comu-
nităţi de a se implica astfel încât să putem 
avea o dezbatere publică pe tema asta pentru 
a vedea ce ar fi de făcut și ce lucruri trebuie 
realizate. Pentru noi mereu a fost o prioritate 
învăţământul și de aceea consider că este și 
așa trebuie să rămână, o prioritate. Cu atât 
mai mult cu cât de aproape un an copiii noș-
tri nu au prea mers la școală, motiv pentru 
care trebuie să găsim cele mai bune soluţii ca 
ei să poată recupera maxim. O altă prioritate 
trebuie să rămână sănătatea. Ne-am străduit 
să avem în comună dispensare bine puse la 
punct, cu medici, cu farmaciști, cabinet sto-
matologic. Suntem interesaţi și sper să reu-
șim să înfiinţăm în comună un centru de zi 
pentru îngrijirea persoanelor vârstnice. 
Pe lângă toate acestea rămân de făcut acti-
vităţile de gospodărire comunală: curăţenie, 
cosit, șanţuri, poduri, podeţe, plus amplasa-
rea câtorva coșuri de gunoi în comună sau 
realizarea trotuarelor.

Administraţia Locală din Batoş face tot ce este posibil pentru dezvoltarea comunei, fie că vorbim de proiecte prin fonduri europene, fie că vorbim de proiecte din bugetul local. Pentru primarul 
Dinu Dumitru Cotoi, pe primul loc se află sănătatea locuitorilor comunei şi învăţământul. 

România va găzdui în 2022 Campionatul Mondial de Culturism şi Fitness

Gabriel Toncean, preşedintele Federaţiei Ro-
mâne de Culturism şi Fitness a fost recent în 
Madrid, la sediul Federației Mondiale de Cul-
turism (IFBB) unde s-a întâlnit cu preşedintele 
Rafael Santonja. În urma discuţiilor avute, 
s-a stabilit ca România să găzduiască în anul 
2022 Campionatul Mondial de Culturism şi 
Fitness pentru toate categoriile de vârstă. 

„Practic, organizarea celei mai prestigioase 
competiții a acestui domeniu sportiv revine 
în sarcina noastră, lucru care ne onorează, 
dar ne și obligă. Am ajuns astfel în rândul 
elitei mondiale a culturismului și fitnessului, 

iar Federația Română de Culturism și Fitness 
a ajuns în vârful ierarhiei mondiale. Este o 
veste extraordinară pentru toți iubitorii aces-
tui sport și o onoare pentru noi ca națiune! 
Acest pas reprezintă apogeul activității noas-
tre ca Federație Națională de Culturism și 
Fitness și totodată recunoașterea meritelor 
deosebite pe care le-am avut atât în plan 
sportiv, prin rezultatele deosebite obținute 
în ultimii 4 ani, cât și în plan administrativ, 
prin organizarea impecabilă în România a 
Campionatelor Mondiale și Europene din 
2020. Formalitățile în vederea organizării 
Campionatului Mondial 2022, urmează a fi 

validate în Congresul IFBB. Bineînțeles, va 
ține cont și de contextul pandemic de la vre-
mea respectivă” a anunţat Gabriel Toncean. 
În cadrul întâlnirii oficiale de lucru cu preșe-
dintele IFBB, au fost discutate subiecte pre-
cum: 
 - organizarea Campionatului Balcanic la 
Drobeta Turnu Severin - 11-13 iunie 2021;
 - participarea lotului național al României 
la Campionatul European din Santa Susana / 
Spania - 14-17 mai 2021;
 - organizarea Cupei Europene la Sibiu -12 
septembrie 2021 (9-10 și 11 septembrie se 
va desfășura Campionatul Național, tot la 

Sibiu);
 - Cupa Balcanică din Serbia, competiție la 
care România va trimite sportivi;
 - dezvoltarea proiectului de cursuri instruc-
tor fitness și trecerea la un alt nivel profesi-
onal; 
 - introducerea competițiilor universitare la 
nivel de Campionat European și Campionat 
Mondial;
 - statutul și noua organigramă a Federației 
Balcanice.
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Cristina este mama a două fete, de profesie 
asistent medical generalist. O meserie care 
îi este tare dragă, dar pe care nu o practică 
pentru că, după cum spune chiar Cristina 
„în viaţă nu e mereu așa cum ne dorim”. 
Totul a început „în urma unui moment greu 
din viaţă, un accident de mașină. Am desco-
perit o lume minunată, lumea lucrului ma-
nual și m-am îndrăgostit de ea, iar de atunci 
mi-a devenit Univers! Am început să folosesc 
această tehnică în principal ca și metodă de 
kinetoterapie pentru a-mi ajuta mâna dreap-
tă, grav afectată după accident, dar și pentru 
a-mi ajuta sufletul, greu încercat” mărturi-
sește Cristina Moldovan. 

Primele încercări
Tehnica a învăţat-o urmărind multe tutoria-
le, a luat informaţiile necesare de ici, de colo, 
punând astfel în practică prin exerciţiu în fi-
ecare zi. 
De primele încercări își aduce aminte cu 
drag, chiar dacă au trecut câţiva ani de atunci, 
mai ales că păstrează la loc de cinste primul 
coșuleţ realizat de ea. „Îmi amintesc cu mare 
drag de începuturi. Încă păstrez primul co-
șulet în atelier și mă uit la el, la imperfecţiu-
nile lui și îmi amintesc de nepriceperea mea 
de la începuturi. Îmi dă încredere când văd 
ce iese azi din mâinle mele... Din amândouă 
mâini ale mele” ne spune Cristina Moldovan. 

Pentru realizarea coșuleţelor, Cristina Mol-
dovan folosește „un cumul de produse” după 
cum chiar ea precizează... Începând de la 
hârtie, lipici, accesorii, încercând să foloseas-
că produse cât mai naturale, inclusiv vopsea-
ua folosită nu este toxică, nu are miros fiind 
astfel prietenoasă cu natura. 
Pentru a prinde forma finală, fiecare coșuleţ 
trece printr-un proces elaborat. „Coșuleţul 

trece prima dată prin filtrul minţii mele, 
apoi cu ajutorul mâinilor începe procesul 
propriu-zis: rulatul hârtiei, împletitul, vopsi-
tul, accesorizatul, împachetatul. E un șir de 
procese, pe care le fac doar eu, nimeni nu mă 
ajută și este foarte solicitant” spune Cristina 
Moldovan. 

Timpul de execuţie 

„Un coșuleţ de dimensiuni medii poate dura 
de la câteva ore, până la o zi. Acest lucru de-
pinde de mulţi factori. Dacă beţișoarele de 
hârtie îmi sunt deja rulate, atunci împleti-
rea durează câteva ore, dar după se adaugă 
și vopsirea, accesorizarea. Totul e un lanţ, 
în care fiecare verigă își are rolul ei” declară 
Cristina Moldovan. 
Timpul pe care-l petrece în atelier e relativ... 

Știe când se apucă de treabă, dar niciodată 
când termină. Sunt zile când stă în atelier de 
dimineaţa până seara sau zile când poate sta 
doar câteva ore. „Oricum ar fi, niciodată nu 
îmi ajunge timpul” mărturisește Cristina. 
Produsele realizate de Cristina Moldovan 
sunt pe placul unui public larg, ajungând la 
persoane care apreciază cu adevărat produ-
sele realizate manual. “Fiecare om vede ceea 
ce fac diferit. Sunt oameni care văd asta ca și 
un lucru minunat și mă sprijină, mă încura-
jează. Sunt oameni pentru care ceea ce fac nu 
contează, nu-i pasionează.
Dar pentru mine contează faptul că aceste 
creaţii ale mele ajung de fiecare dată la oame-
nii care rezonează cu ele, cu mine, cu ceea ce 
fac. Nu sunt mulţi, dar sunt ai mei, fac parte 
din povestea mea” spune Cristina Moldovan. 

Efectele pandemiei...

După multe încercări și perioade în care 
a testat tot ce se putea testa, Cristina Mol-
dovan și-a dat seama că trebuie să își ducă 
pasiunea la un alt nivel. „Momentul în care 
am realizat asta a fost acum 2 ani, în 2019, 
la finalul anului când am tras linie și m-am 
gândit serios la asta. Mi-am și propus ca anul 
2020 să definitivez totul și să încep ca și mic 
antreprenor, dar... A venit 2020 și nu am mai 
realizat nimic din ce mi-am propus. A venit 
ca un bumerang și a trebuit să pun pe pauză 
totul și să mă concentrez doar pe ceea ce voi 
face zi de zi. Am și vrut să renunţ, să las totul 
așa cum a și venit. Asta am și făcut preţ de 
câteva luni, dar în toamna anului 2020 am 
revenit la împletit și atunci am constatat că 
de fapt îmi era atât de dor de tot” mărturi-
sește Cristina. 

Pentru unii, lucrul de acasă e floare la ure-
che. Dar deseori, a lucra de acasă, în timp ce 
ai în grijă copii, familie, grija casei, presupu-
ne mult efort, pe care doar cei care trec prin 
asta îl înţeleg. „E greu când ești și mamă și 
soţie și artist. Și mai ales când vrei ca totul 
să meargă strună pe toate planurile. Atelierul 
e acasă... Am creat nu doar un spaţiu, ci o 
lume doar a mea, un loc unde îmi limpezesc 
mintea și îmi pun pe pauză grijile zilnice.
Acolo prind viaţă toate poveștile, împletite 
cu dragoste și multă migală” spune Cristina 
Moldovan. 
Nu știe ce îi prevede viitorul și nici planuri 
multe nu-și face, deoarece după cum spune 
Cristina „am învăţat să nu îmi mai fac pla-
nuri, dar pot să visez cât vreau, până la cer și 
dincolo de el”. 

5REPORTAJ

Povestea coşuleţelor împletite din hârtie reciclată 
Cristina Moldovan este cunoscută de reghineni şi nu numai prin „Poveşti împletite”, un proiect care a prins viaţă în urmă cu ceva ani. Concret, Cristina realizează coşuleţe din hârtie reciclată, 
coşuleţe care au o multiplă întrebuinţare, acestea ajungând în multe părţi ale ţării noastre. Modele de coşuleţe create de ea sunt potrivite pentru servirea şi depozitarea pâinii, pentru vaze, tăvi, 
suporturi de umbrele şi multe altele.

Codruţa ROMANŢA
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Simion Moldovan „Încerc să mă bucur pe cât se poate de toate 
frumuseţile din jurul meu, pe care toţi le văd, dar nu le acordă 
atenţie”
Pandemia de coronavirus a afectat foarte multe domenii de activitate, iar printre cele care au suferit se numără şi arta. Galeriile de Artă închise şi imposibilitatea de a organiza expoziţii pentru 
publicul larg, i-a făcut pe artişti să petreacă mai mult timp în atelierele lor de creaţie. 
Am purtat cu artistul Simion Moldovan un dialog legat despre perioada actuală, despre cum a afectat pandemia actul artistic, dar şi despre proiectele în lucru şi planurile de viitor.

Rep.: Cum a fost anul 2020 din punct de vedere artistic? A 
avut efect pandemia asupra artei, a dat peste cap anumite 
planuri?
Simion Moldovan: Anul 2020 o să rămână în istoria umani-
tăţii ca unul de referinţă, de încercare cu încărcătură și pre-
viziuni pentru timpurile viitoare, iar asta nu doar din cauza  
pandemiei, ci mai mult mi-e teamă de un “virus spiritual”, de 
o sărăcie esenţială în viaţa omului.
În privinţa creaţiei, vorbind aici de artele vizuale precum pic-
tura, sculptura, lucrurile nu s-au schimbat prea mult. Actul 
creativ se desfășoară în intimitate, în singurătate pură-taini-
că, aproape misterios, ca o “crimă perfectă”. Poate doar actul 
expoziţional, momentul de comunicare, împărtășire directă 
este blocat, iar acest lucru e dureros.

Rep.: A avut pandemia şi părţile ei bune? Poate din punct 
de vedere al inspiraţiei?
S.M.: Această pandemie nu poate să aibă părţi bune, nici 
metaforic, nici luată ca o glumă. A venit ca o pedeapsă, ca 
un blestem, posibil Divin sau “din vina” unor smintiţi. Din 
punct de vedere creativ, eu nu cred nici în așa-zisa muză 
și nici în inspiraţie de moment sau situaţie. Cred mai mult 

în destin, muncă, iubire și respect faţă de acest dar teribil: 
ARTA.

Rep.: Ce ar trebui să învăţăm de la acest an 2020, atât de 
greu pentru toată lumea?
S.M.: Lumea e în schimbare, pământul suferă pe de o parte 
din pricina încălzirii globale, cursa înarmărilor, mizeria-n 
natură, poluarea aerului, iar pe de altă parte experienţele ge-
netice, gândirea artificială, robotică, mașinismul în general 
etc. În contrast cu sentimentul uman de afecţiune, empatie...
Cel mai mult mă îngrijorează lipsa reperelor, a jaloanelor, a 
«învăţătorului» pentru o bază serioasă. Cu o economie șu-
brezită și-n schimbare, cu o generaţie frustrată, cu un viitor 
considerat ratat, scade încrederea-n guvernare, democraţie, 
astfel apar manifestări de tot felul, ce vor genera conflicte și 
instabilităţi. După părerea mea, anul 2020 a fost un an “bun” 
dintr-o serie de ani răi ce vor urma.

Rep.: Cu ce gânduri ai intrat în noul an?
S.M.: Am ajuns la o vârstă și experienţă de viaţă de care vreau 
să mă folosesc în creaţia mea. Încerc să fiu cât mai eficient și 
cât mai simplu în tot ceea ce fac. Încerc să mă bucur pe cât se 

poate de toate frumuseţile din jurul meu, pe care toţi le văd, 
dar nu le acordă atenţie. Vreau să-mi descopăr și să am reve-
laţia frumosului la îndemâna tuturor, dar neactivat.

Rep.: La începutul anului, a avut loc la Târgu-Mureş o ex-
poziţie la fereastră. Despre ce este vorba?
S.M.: Asociaţia K’arte organizează de ceva vreme la Târgu-
Mureș expoziţii “la fereastră”, asfel încât trecătorii să ur-
mărească de afară exponatele. De regulă una-două picturi, 
sculpturi, instalaţii sau artă video. Este o “găselniţă” în situaţii 
de criză, iar manifestarea nu ţine mai mult de 4-5 zile. Am 
fost invitat, am expus patru lucrări, m-am fericit și s-a închis.

Rep.: La ce lucrezi în momentul de faţă?
S.M.: Mi-am format un obicei, iarna abandonez sculptura, 
pregătesc pânzele, hârtia, culori, cărbune, șevaletul și mă 
apuc de pictură și desen. De această dată, am fost nevoit să 
lucrez mai mult forma, modelajul. Am în lucru două proiecte 
de monument: la Lugoj - e vorba de sculptura monumentală 
reprezentându-l pe Episcopul martir Ion Bălan - ceva ase-
mănător cu sculptura din Reghin a Cardinalului Todea. A 
doua sculptură aflată în lucru este pentru orașul Reghin, cu 
un posibil amplasament în zona Parcului Central. Reprezintă 
un copil cu braţele deschise, compoziţia arhetipală a crucii. 
Vreau să fie o sculptură cu un caracter modern și care să pla-
că reghinenilor. Mai pregătesc pentru toamnă o expoziţie la 
Galeria “Simeza” din București unde am fost invitat să expun 
în perioada 15 - 30 octombrie.

Rep.: Care sunt planurile de viitor ? Expoziţii?
S.M.: Tot ce am afirmat sunt în proiecte imediate sau viitorul 
apropiat, să fim doar sănătoși, să apară evenimente noi, care 
așteaptă fapte bune și, pe care noi, artiștii, să le completăm cu 
multă iubire pentru a ferici privitorii... Într-o lume profund 
schimbată ideologic, totul se transformă obsesiv spre bani și 
factorul politic.

Rep.: Recent, Radu Ţuculescu a lansat «Femeia de Marţi-
pan», copertă a cărei cărţi este realizată de tine.
S.M.: Radu Ţuculescu este unul dintre cei mai importanți 
scriitori contemporani, este și nepotul pictorului Ţuculescu. 
Radu duce mai departe un stindard nobil a unei familii deo-
sebite. Mă simt un norocos fiindu-i prieten, de asemenea mă 
bucur că uneori apelează la mine pentru coperta romanelor 
sale. Poate că reghinenii, în general ar trebui să-l cunoască 
mai bine, să-l citească și să-l respecte cum se cuvine pentru 
un mare artist, cât îl mai avem printre noi pentru că el se 
consideră pe bune reghinean.

Târg de mărţişor la Reghin
Consilierii locali reghineni au votat în ședin-
ţa extraordinară din data de 15 februarie, cu 
unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre 
privind ocuparea temporară a domeniului 
public/privat al Municipiului Reghin, în ve-
derea comercializării de produse specifice 
unor evenimente.  
Acest lucru înseamnă faptul că reghinenii 
și nu numai, vor putea cumpăra produse în 
preajma sărbătorii de 1 și 8 martie, agenţii 
economici și producătorii locali putând fi gă-
siţi atât în Parcul Central, cât și în alte locaţii 
stabilite din municipiu. 
Conform materialului de ședinţă, agenţii 
economici/persoanele fizice care doresc să 
comercializeze produse specifice anumitor 
evenimente precum 1 martie, 8 martie, săr-
bătorile de iarnă, trebuie să depună la Cen-
trul de Informare a Cetăţeanului din cadrul 
Primăriei Municipiului Reghin o cerere cu 

menţiunea că nu figurează cu datorii la bu-
getul local al Municipiului Reghin, alături de 
copii ale actelor conform cu originalul după 
certificatul de înregistrare, după certificatul 
constatator, după certificatul de producător 
– după caz, după CI a reprezentantului legal, 
fotografii cu standurile propuse, după caz. 
Agenţii economici vor beneficia de un singur 
lot de teren în suprafaţă minimă de 2 metri 
pătraţi și maxim 4 metri pătraţi, pe care își 
vor amplasa un singur stand. 
Agenţii economici au obligaţia de a respecta 
normele de protecţie sanitară și toate mă-
surile de prevenţie împotriva infectării cu 
noul coronavirus. Pe toată perioada târgului 
este obligatorie purtarea măștii de protecţie, 
păstrarea dinstanţei de minim 2 metri între 
standuri, asigurarea dezinfectanţilor. 
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Rep.: Cum a trecut anul 2020 pentru admi-
nistraţia locală din Ruşii Munţi?
Chiş Bălan Ilie: Anul 2020 a fost un an greu 
din mai multe motive. Am avut pandemia, 
care începând cu luna martie ne-a creat și 
nouă probleme, am avut alegerile locale din 
septembrie, alegeri destul de nelalocul lor 
pentru că a fost o campanie în care s-a îm-
proșcat foarte mult cu noroi adversarii poli-
tici, lucru pe care eu nu l-am făcut. Electo-
ratul din Rușii Munţi nu a aplecat urechea, 
ci a ales pe cine a crezut că merită. De fapt, 
eu în campanie nu le-am spus să mă voteze, 
ci le-am spus să pună ștampila pe cine cred 
că merită. Ei au ales continuitatea, ca dovadă 
că sunt primar la al șaselea mandat. O astfel 
de campanie murdară în cele șase mandate 
nu am mai întâlnit. În ultimii ani a explodat 
facebook-ul, așa că acolo și-au expus jignirile 
cum că am fost comunist. E normal ca cine 
are 68 de ani și a avut doar funcţii de condu-
cere, cum am fost eu, normal că trebuia să fii 
membru de partid. Dar a trecut campania, au 
trecut alegerile, faptele au vorbit de la sine, 
electoratul a decis să continue cu mine, pen-
tru că am proiecte importante în derulare. 

Rep.: Cu ce gânduri aţi intrat în noul an?
C.B.I.: Am intrat în noul an cu obiective 
destul de măreţe: să finalizăm dispensarul 
uman, care este în faza de execuţie în pro-
cent de 70%. Am întocmit studiul de fezabi-
litate pentru aducţiune de gaz, iar aici vreau 
să subliniez faptul că cinci comune ne-am 
constituit o asociaţie, „Romgaz Valea Mu-
reșului Superior” (Brâncovenești, Deda, Ru-
șii Munţi, Aluniș și Vătava) pentru a obţine 
fonduri europene în acest sens. S-a discutat 
la Transgaz Mediaș, la Transgaz București. Ei 
au făcut un studiu tehnico economic care a 
ieșit fezabil, adică să aducă magistrala de gaz 
de la Solovăstru până la Aluniș, iar de acolo 
să meargă cu altă conductă de o dimensiu-
ne mai mică, în așa fel încât presiunea să nu 
fie afectată. Noi avem studiu de fezabilitate, 
acum reactualizăm studiile, pentru a face în 
sistem inteligent. Astea sunt condiţiile puse 
de Uniunea Europeană, în eventualitatea fi-
nanţărilor pe această măsură. Eu cred că va fi 
finanţare pentru că la valorile care se ridică la 
nivel de UAT, la Rușii Munţi, primul studiu 
de fezabilitate se ridica undeva la 2, 5 milioa-
ne de euro. Nu e o problemă pentru că Rușii 
Munţi poate să pună deoparte banii aceștia, 

în fiecare an câte 500 de mii de euro din ve-
niturile care vin din păduri. 
Studiul tehnico economic a fost aprobat, în-
tocmit de Transgaz Mediaș, a fost avizat și 
la București în Consiliul de Administraţie, 
urmează să fie cuprins în lista de investiţii, 
iar noi, toate cele cinci comune trebuie în 
paralel să elaborăm SF-urile în sistem inte-
ligent, și după acest pas, când ei se ocupă de 
magistrală, noi să purcedem la licitaţia pro-
iectării și a execuţiei. E un proiect ambiţios, 
iar dacă acest proiect va prinde contur, pot 
lăsa în urma mea pentru locuitorii comunei 
infrastructură de mediu urban. 

Rep.: Sunteţi primar din anul 2000. Sunt 
mulţi ani de activitate, multe realizări, dar 
dacă e să privim în trecut, care ar fi cele 
mai importante realizări pe care aţi reuşit 
să le duceţi la final pentru binele comunei?
C.B.I.: Sunt multe proiecte importante pen-
tru că în fiecare mandat am avut realizări. În 
primul mandat am avut reparaţii la căminele 
culturale și aducţiunea de apă, în al doilea 
mandat a fost sala de sport în Rușii Munţi, 
demararea procedurilor de finanţare pe fon-
duri europene. În cel de-al treilea mandat s-a 
finalizat canalizarea, asfaltare drum forestier. 
Au fost multe proiecte importante. 
Rusenii au infrastructură de mediu urban. 
Nu mai există nicio stradă neasfaltată în co-
mună. De-a lungul drumului judeţean și în 
toate satele avem șanţuri betonate, de prelu-
are a apelor, astfel încât ploile torenţiale nu 
mai sunt o problemă pentru a inunda gos-
podăriile populaţiei. Am reușit anul trecut să 

reabilităm Valea Satului. Ce înseamnă asta? 
Înseamnă 700 de metri liniari de mal zidit tot 
pentru a permite scurgerea apelor pluviale și 
a preveni inundaţiile. 

Rep.: Care sunt planurile pentru acest an și 
în principal pentru mandatul 2020 – 2024?
C.B.I.: Pe lângă dispensarul uman și intro-
ducerea gazului, avem studiul de fezabilitate 
pentru canalizare în satul Sebeș. Este singu-
rul sat din comună care nu are canalizare. 
Apoi avem în plan  parc de joacă în Morăreni 
și Sebeș pentru că aici nu este și avem solici-
tări în acest sens. Avem în vedere la Maiorești 
reabilitarea Văii Dumbrăvii. Și acolo e o lu-
crare care necesită aproximativ un milion de 
lei. Avem în vedere construirea unui teren de 
sport sintetic la Rușii Munţi. Aici este teren 
de sport cu tribune, dar vrem să mai facem 
un teren de sport sintetic lângă baza sportivă. 
De asemenea sunt solicitări pentru nocturnă 
la terenul de fotbal.  Investiţiile mari sunt așa 
cum am mai precizat axate pe gaz. 

Rep.: Cum e colaborarea cu noul Consiliu 
Local? Sunt şi câţiva consilieri noi, consili-
eri tineri.
C.B.I.: Avem o bună colaborare. S-au schim-
bat șapte consilieri, din vechea gardă au ră-
mas doar patru. PSD are cinci consilieri, 
PNL trei, AUR are doi consilieri, iar PMP un 
consilier. 

Rep.: Cum staţi la capitolul asistaţi sociali? 
Mai ales în ceea ce îi priveşte pe cei care 
primesc venitul minim garantat.

C.B.I.: Avem doar trei persoane la legea 416. 
Cei care primesc indemnizaţia vin la lucru. 
Am avut vreo nouă dosare pe această lege, 
dar nu au venit la lucru așa că prin dispoziţia 
primarului le-a încetat acordarea venitului. 
Apoi sunt însoţitorii persoanelor cu handi-
cap ori cei care au indemnizaţie pentru că nu 
pot să lucreze, aici avem 16 dosare. 

Rep.: Oferiţi lemn de foc locuitorilor co-
munei?
C.B.I.: Da, dăm lemne cetăţenilor din co-
mună. 5600 de metri cubi de lemn merg la 
populaţie. S-au licitat până acum 4500 metri 
cubi pentru exploatat și transport. Începând 
cu 15 februarie ar trebui să se apuce de ex-
ploatare pentru a putea da cetăţenilor din 
comună lemn de foc la un preţ bun. Se dau 8 
metri cubi la o familie peste două persoane, 
6 metri cubi la familia cu o persoană, dăm 3 
metri cubi la familiile cu cel puţin două per-
soane, dar care sunt plecate în străinătate și 
vin acasă doar în concedii, respectiv 2 metri 
cubi la familiile cu o persoană care lucrea-
ză în străinătate. Practic ne-am gândit la toţi 
locuitorii comunei. Oamenii plătesc cheltu-
ielile de exploatare, transportul, pentru că 
aici primăria nu își poate asuma și contrava-
loarea lemnului, care este undeva la 20% din 
valoarea lemnului pe picior. Un preţ foarte 
convenabil pentru cetăţeni. 

Rep.: Ruşii Munţi este o comună în conti-
nuă dezvoltare. De ce mai are nevoie comu-
na?
C.B.I.: Lumea solicită extinderea curentului 
electric pe Valea Sebeșului. Avem asfalt până 
în pădure, dar trebuie să ducem și curentul 
pentru a crea oportunităţi de a se construi 
mai multe pensiuni, tocmai pentru a dezvol-
ta turismul în comună. 
Avem 7, 5 km de afalt în pădure, restul sunt 
macadam. Practic pe axial ar mai trebui să 
asfaltăm încă 750 de metri, nu au mai ajuns 
fondurile, dar cred că pe anul viitorul vom 
obţine fonduri pentru asfaltarea ultimelor 
sute de metri. Drumurile laterale nu se as-
faltează, aici e macadam după cum am spus, 
adică piatră spartă și nisip. 

Ilie Chiş Bălan “Rusenii au infrastructură de mediu urban. Nu 
mai există nicio stradă neasfaltată în comună”
Primar din anul 2000, Chiş Bălan Ilie a preluat după câştigarea alegerilor din data de 26 septembrie 2020, cel de-al şaselea mandat. Chiş Bălan Ilie a reuşit să facă din comuna pe care o păsto-
reşte, o comună prosperă, o comună unde cetăţenii se bucură de realizări vizibile, care le uşurează traiul de zi cu zi. O dorinţă a primarului din Ruşii Munţi este introducerea gazului în comună. 
Despre acest lucru, dar şi despre multe alte realizări şi proiecte de viitor aflaţi din rândurile de mai jos:
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Tinerii cu vârste între 14 și 19, care frec-
ventează cursurile liceale sunt invitaţi să se 
înscrie la cea de-a noua ediţie a Festivalului 
Internaţional de film „Super”.
Festivalul acceptă filme de orice gen și pe ori-
ce teme, însă ele nu trebuie să depășească 40 
de minute, dar în cazul în care astfel de filme 
sunt înscrise, poate fi posibilă, totuși, organi-
zarea unei proiecții speciale.
Te poți înscrie la una dintre următoarele 
secțiuni:
 - Competiția Națională (deschisă pentru 
orice filme făcute de liceeni, în afara atelie-
relor de film);
 - Workshop Friends (filme realizate în atelie-
re de film, precum atelierele Vira, One World 
sau Let’s Go Digital);
 - Festival Friends (filme realizate de foști 
participanți la Super care acum nu mai sunt 
liceeni).

Festivalul are o Competiție Internațională și 
o Competiție Națională cu filme din Româ-
nia și Republica Moldova, și, în funcție de 
filmele primite, există și programe în afara 
competiției, însă doar competiția va fi juri-
zată.
Filmele din România trebuie să fie subtitrate 
extern (prin fișiere tip .srt sau .sub) în româ-
nă/ engleză în caz că se vorbește altă limbă 
decât română, și, dacă se vorbește în română, 
subtitrate în engleză;
Important de menţionat faptul că nu se ac-

ceptă filme care instigă la ură sau discrimina-
re față de anumite categorii de persoane sau 
grupuri sociale.
Premiile festivalului “Super” vor fi oferite 
astfel: pentru filmele din competiție se vor 
acorda premiul pentru cel mai bun film, 
mențiunea juriului, premiul publicului. Ju-
riul va fi format din cineaști și critici de film.

Termenul limită de trimitere a filmelor este 
data de 1 martie 2021, iar rezultatele selecției 
vor fi anunțate până pe 15 mai. Mai multe 
detalii despre înscrierea în concurs găsiţi în 
regulament pe care-l puteţi citi accesând : 
https://www.superfestival.ro/2020/12/23/in-
scrie-ti-filmul-la-super9/

Ce vrea Super9 să vadă?

- Artă personală, care vorbește cu și despre 
tine
- Artă care să spună pe nume stărilor prin 
care treci și trecem cu toții
- Artă care să vorbească simultan despre 
tristețea, frustrarea, excesele, furia, bucu-
ria, iubirea, extazul, abuzurile din viața 
adolescenților, prieteniile legate din nevoia 
de a rezista, neînțelegerile și solidarizările de 
acasă și de la liceu.
- Artă care să vorbească despre tine și despre 
cei ca tine
- Artă care înțelege că nimic nu este alb sau 
negru, bun sau rău, fericit sau trist, corect 
sau greșit, și care vorbește despre zonele gri 
și nuanțele din existența noastră
- Filme care nu respectă structurile hollywoo-
diene de a filma. Filme care vor să aibă o lim-
bă a lor sau a spațiului de unde provin
- Artă poetică, experimentală, video-jurnale, 
video-eseuri, poeme video
- Artă care nu se ferește de clișee și care își 
propune să se joace cu ele
- Artă intimă, vie, pe care o poți simți și de 
care ai nevoie atunci când ești pus/ă la zid de 
părinți, profesori, colegi
- Oameni care stau lângă arta lor cu sensibi-
litate, empatie, curiozitate și curaj
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Festival internaţional de film pentru adolescenţi 
Super, festivalul internațional de filme şi artă făcute de adolescenți 
ajunge la a 9-a ediție!

Preadmitere la UMFST 
Târgu-Mureş
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe 
și Tehnologie „George Emil Palade” din 
Târgu-Mureș anunță organizarea unei sesi-
uni de preadmitere la programele de studii 
cu durată de 3 și 4 ani ale facultăților: Medi-
cină, Medicină Dentară, Farmacie, Inginerie 
și Tehnologia Informației, Științe și Litere 
„Petru Maior”, Economie și Drept.
Astfel, admiterea candidaților va avea loc în 
două etape:
Preadmiterea, organizată în perioada mar-
tie-aprilie 2021;
Admiterea propriu-zisă, organizată în luna 

iulie sau/și septembrie 2021.
Toate detaliile referitoare la modalitatea în 
care se va desfășura procesul de preadmitere 
se regăsesc accesând: https://adminfo.umfst.
ro/wp-content/uploads/2021/02/Procedura-
preadmitere.pdf.
Pentru a fi la curent cu toate noutățile ad-
miterii, recomandăm candidaților să acce-
seze periodic platforma dedicată admiterii: 
https://adminfo.umfst.ro/.

Jandarmeria Mobilă Târgu-Mureş recrutează candidaţi 
pentru şcolile militare 
În perioada 15 februarie – 17 aprilie 2021, 
se organizează o nouă sesiune de admitere 
pentru cei care doresc să urmeze una dintre 
instituțiile de învățământ ale Ministerului 
Afacerilor Interne. 
Cei interesaţi de o carieră militară în Jandar-
merie, se pot înscrie la admiterea în școlile 
de subofițeri jandarmi: Școala Militară de 

Subofiţeri Jadarmi “Grigore Alexandru Ghi-
ca” Drăgășani și Școala Militară de Subofiţeri 
Jandarmi “Petru Rareș” Fălticeni, pentru a 
ocupa unul din cele 400 de locuri scoase la 
concurs.
Cererile de înscriere se depun la structura 
Resurse Umane din cadrul Grupării de Jan-
darmi Mobile Târgu-Mureș din localitatea 

Sângeorgiu de Mureș, Parcul Mariaffi Lajos, 
nr.7, în perioada 15-28 februarie 2021, iar 
dosarul complet se va depune până la data 
de 10 martie 2021.
Evaluarea psihologică și evaluarea 
perfomanțelor sportive se vor desfășura în 
cursul lunii martie,  iar proba de verificare 
a cunoștintelor se va susține în data de 27 

martie 2021.
Mai multe informaţii legate de tematica, 
bibliografia și probele de concurs, găsiţi pe 
site-urile instituţiilor de învăţământ: http://
www.scoaladragasani.ro/admitere/admitere 
și http://jandarmeriafalticeni.ro/informatii
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Primăria Municipiului Reghin anunță or-
ganizarea unei noi acțiuni de distribuire a 
pachetelor cu produse de igienă destinate 
beneficiarilor prevăzuți de Programul Ope-
raţional Ajutorarea Persoanelor Defavoriza-
te (POAD).
În acest sens, în perioada 15 februarie 2021- 
14 martie 2021, se desfășoară acţiunea de 
distribuire a ajutoarelor în cadrul POAD 

prin intermediul căruia se acordă pache-
te cu produse de igienă pentru familiile și 
persoanele singure beneficiare de venit mi-
nim garantat, acordat în baza Legii nr. 416, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare și pentru familiile beneficiare de 
alocație pentru susținerea familiei acordată 
în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.

Programul după care se vor distribui aces-
te produse este de luni până joi, între orele 
09.00-15.00 și vineri între orele 09.00-13.00, 
la sediul  R.A.G.C.L. S.A. Pentru a ridica 
produsele, titularul se va prezenta cu actul 
de identitate în original, precum și actele de 
identitate și de stare civilă a celorlalți mem-
bri de familie în original.  

11SOCIAL

ANUNŢURI
NOU!!

S-a deschis staţia ITP în Reghin 
situata pe strada Carpaţi, nr 32a, 

vis-a-vis de Humi.
Efectuăm ITP pentru autoturisme și 

autoutilitare până în 3.5 t.
Programări la tel 0745351028.

Program staţia ITP:
Luni -vineri 8.00 -17.00

Sâmbătă 8.00 -13.00
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PIERDERI

S-a pierdut acord de funcţionare nr. 357 din 
04.04.2019. PFA Moldovan Aurel Viorel. De-
clar nul. 

Pierdut adord de funcţionare numărul 444 
din 19.06.2019. Telefon 0744.437.138

O nouă acţiune de distribuire a produselor 
de igienă
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