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În 2018 am sărbătorit
două evenimente im-
portante din punct de

vedere istoric: 15 martie,
Ziua Maghiarilor de Pre-
tutindeni, și 27 martie,
nașterea principelui Fran-
cisc Rákóczi al II-lea. „Pa-
tria înainte de toate!” –
suna motoul pe 15 martie,
și citând cuvintele lui Rá-
kóczi: „Cu Dumnezeu pen-
tru patrie și pentru liber-
tate!” Cei care lucrează
pentru binele comunităţii,
privesc aceste citate ca
principii călăuzitoare.

Acestea nu sunt doar
niște gânduri sublime cu
care ne simţim mândrii, ci
acestea trebuie să ne defi-
nească și zilele cotidiene.
Ce înseamnă să muncim
pentru binele patriei, sau
în context mai restrâns,
pentru binele comunei Pă-
net? În primul rând devo-
tament, respect faţă de con-
săteni, și scopuri clare.

Noi, cei din consiliu re-
cent am depus documen-
taţia pentru 9 proiecte în
valoare aproximativă de 3
milioane de euro, din care

aproape 2 milioane au fost
câștigate. Folosind resur-
sele locale raţional, lucrăm
în continuare pentru re-
zolvarea problemelor mici
și mari. Este un sentiment
plăcut, când după munca
de mai multe luni, primim
vești despre câte un proiect
câștigător, știind însă că
partea grea doar acum ur-
mează: realizarea.

Dezvoltarea patriei nu
înseamnă doar atât, ci este
datoria fiecăruia să facem
ceva pentru comunitate:
poate însemna să ţinem cu-
rat teritoriul din faţa porţii,
să dăm o mână de ajutor
vârstnicilor din strada noas-

tră, să participăm la cură-
ţarea sau revopsirea unui
parc sau teren de joacă, să
organizăm o campanie de
adunat gunoiul, plantarea
copaciilor, ocrotirea valo-
rilor culturale, respectarea
tradiţiilor, sau orice muncă
voluntară pentru comuni-
tate, orice altceva, numai
să nu fim nepăsători, și să
nu așteptăm mereu de la
alţii să facă primul pas și
să acţioneze.

Un lucru am înţeles și
eu în aproape doi ani: dacă
avem scopuri clare, voinţă
și atitudine stăruitoare,
atunci munca va da roade!
Rezultatele nu apar întot-
deauna imediat, sau nu sunt
spectaculoase, și de multe
ori necesită mai mult timp
decât am anticipat, dar un
lucru este cert: pomul în-
grijit până la urmă va da
roade! Cred că putem sa-
vura fiecare fruct împreu-
nă! Munca nu se poate opri:
cu rugăciune și muncă:
mergem înainte!

Bodó Előd Barna,
primar

Munca stăruitoare dă roade



Numărul impozitelor neplătite 
este foarte mare în anii precedenţi
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În 2018 în urma diviziu-
nii centrale am primit
bani mai puţini cu 1 mi-

lion și 300 de mii de lei.
Deși lipsa acestei sume în-
seamnă mult în bugetul local,
în acest an am reușit să în-
cepem mai multe proiecte
din propriul buget:

• În Pănet construim ape-
ducte paralele cu cealaltă
parte a străzilor asfaltate –
450 de mii de lei

• În Berghia, școala, gră-
diniţa, cabinetul medical și
căminul cultural se leagă de
apeductul central, și se
asamblează un robinet pu-
blic – 250 de mii de lei

• Reparăm străzi, poduri,

podeţe – 300 de mii de lei
• Amplasăm sisteme de

camere de supraveghere în
spaţiul public – 120 de mii
de lei

• Pregătirea studiului pre-
liminar pentru reţeaua de
canalizare și apă potabilă,
după ce am așteptat în zadar
ca acesta să apară în planul
judeţean – 100 de mii de lei

• Începerea planului pen-
tru noua amenajare a teri-

toriului – 50 de mii de lei
• Repararea sistemului de

iluminat public – 40 de mii
de lei

• Dotarea departamen-
tului pentru întreţinerea spa-
ţiului public cu mașini/apa-
rate mici – 50 de mii de lei

• Pe lângă acestea putem
efectua unele intervenţii mici
și mari de reparare și între-
ţinere cu ajutorul noului bul-
doexcavator și personalului
angajat în acest scop.

• În afară de acestea, pu-
tem finanţa și partea per-
sonală a câștigătoriilor care
au obţinut finanţări pentru
proiectele lor – 400 de mii
de lei

Din păcate din anii precedenţi sunt
multe impozite neplătite în comună.
Trebuie să înţelegem, că dezvol-

tarea, renovarea, întreţinerea și câștigarea
proiectelor se poate obţine doar din resurse
locale, iar dacă acestea nu sunt încasate,
nu ne putem aștepta la progres.

În următoarele se pot vedea sumele
lipsă pe anul 2018, în cazul fiecărui sat:

l Pănet – 168.593 de lei
l Sântioana de Mureş – 197.083 de lei

l Berghia – 203.555 de lei
l Cuieşd – 142.315 de lei
l Hărţău – 118.190 de lei

Îi rugăm pe toţi localnicii să-și plătească
impozitele, fiindcă de mai mulţi ani nu
am crescut semnificat impozitele locale,
dar ceea ce este al nostru, trebuie adunat,
plătit, ca să ne putem dezvolta. Cei care
amână plata impozitelor se pot aștepta la
blocarea salariilor și conturilor bancare.

Avem bani mai puţini în buget, totuși 
avem mai multe dezvoltări în acest an
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Am ajuns la o etapă
importantă: în 2018
încep lucrările pen-

tru alimentarea cu apă po-
tabilă în satul Pănet. Acum
mai așteptăm autorizaţiile
oficiale, dar începând cu
luna Mai poate începe ra-
cordarea la reţeaua de apă
potabilă.

Deoarece nu am avut po-
sibilitatea să cerem fonduri
pentru lucrări, costurile ra-
cordării vor fi susţinute de
gospodării.

Ce trebuie știut:

1. Planurile și autorizaţiile
necesare sunt oferite gratuit
de consiliu, acestea trebuie
revendicate din primărie după
mijlocul lunii mai.

2. Consiliul va propune o
firmă, cu care locuitorii vor
semna un contract, și care
va efectua racordarea. Aceste

lucrări se vor prelua de con-
siliu, și dacă totul merge con-
form planului, se va porni
apa.

3. Racordarea la reţeaua
de apă va costa aproximativ
1200-1500 de lei/gospodărie,
iar suma se va plăti de locui-
tori după semnarea contrac-
tului cu firma implementa-
toare.

4. Această sumă include
construcţia reţelei de la con-
ducta stradală până la poartă,
și pe baza planurilor, include:
un decantor cu apă, un contor,
conducta între conducta prin-
cipală și decantorul de apă,
lucrări de racordare. Decan-
toarele de apă vor fi în afara
porţiilor.

5. Apa potabilă va fi fur-
nizată de Aquaserv, preţul
fiind de 4 lei/mc.

6. După ce cel puţin 250
de gospodării se vor racorda
la reţeaua de apă, toată func-

ţionarea reţelei va fi predată
la Aquaserv, iar racordările
ulterioare se vor realiza cu
firma.

Este important de știut
faptul că gospodăriile care
se află în străzi asfaltate, iar
conducta stradală se află în
partea cealaltă a drumului,
constituie o excepţie. Acestea
vor trebui să aștepte până ce
conducta va fi construită și
pe partea lor, după care și ei
se vor putea racorda la reţeua
de apă în pașii explicaţi mai
sus. Costurile construcţiei al
acestei conducte paralele vor
fi suportate de consiliu, în
prezent procedura de achiziţii
publice fiind în desfășurare.

De îndată ce vom primi
autorizaţiile necesare, și pu-
tem începe racordarea la re-
ţeaua de apă, vom răspunde
la fiecare întrebare la
ședinţele sătești ce vor fi or-
ganizate în acest sens.

Un nou sistem informatic în Primărie

Începând cu anul 2018
am trecut la un nou sis-
tem informatic, care este

mai eficient, mai rapid, și
ajută la transparenţa activi-
tăţiilor de administrare. Este

important de știut că pre-
luarea datelor din sistemul
vechi poate conţine mici
greșeli, deci vă cerem să aveţi
răbdare și înţelegere pentru
câteva luni. Dacă cineva  a

observat că noul sistem i-a
calculat greșit impozitele, vă
rugăm să anunţaţi imediat
Biroul taxe și impozite pentru
a corecta greșeala. Vă mul-
ţumim pentru înţelegere!

În curând încep lucrările de 
racordare la reţeaua de apă în Pănet
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Dezvoltăm din proiecte 
parcul de utilaje al comunei
Putem rezolva multe din propria putere,
dacă avem personal de specialitate și voinţă.
Ţinând cont de acest fapt, Primăria Pănet
a cumpărat anul trecut un buldoexcavator,
care și-a început activităţiile în această
primăvară. Lângă acest utilaj, finanţat de
asociaţia microregională LEADER, ne vom
dezvolta parcul de utilaje cu următoarele:
un tractor echipat cu un braţ de tuns gazon,
o cupă frontală de ridicare, echipament de
înlăturare a zăpezii, precum și o remorcă.
Lângă acestea vom achiziţiona și un mic
tractor de tuns gazon. Astfel departamentul
pentru întreţinerea spaţiilor publice va de-
ţine toate instrumentele necesare pentru
îngrijirea spaţiilor din comună.

Amplasăm sisteme de camere 
de supraveghere în spaţiile 
publice din comună
Au început deja lucrăriile pentru reţeaua
principală a sistemului de camere de su-
praveghere. Deocamdată se montează ca-
mere la intrarea în sate și în spaţiile publice
importante pentru a spori siguranţa lo-
cuitoriilor. Lucrările se realizează în urma
contractului încheiat cu firma TELEVOX.

Am câștigat mai multe proiecte
pentru dezvoltarea vieţii 
culturale și sportive în comună
prin programul LEADER
Prin Asociaţia GAL3 din comuna Pănet au
fost trimise cinci proiecte pentru concursul
Activităţi culturale și de sport (M5): patru
au fost trimise de societăţi civile, iar una
de Primăria Pănet. Suma maximă a spriji-
nului nerambursabil este de maxim 15541,75
euro pentru fiecare proiect.
Din comună trei asociaţii și-au predat do-

sarele pentru costume populare și ampli-
ficatoare de sunet, una pentru accesorii
de sport și echipamente, iar primăria pentru
instrumente de echipare și întreţinerea te-
renurilor de sport și echipelor de fotbal
din Pănet și Sântioana. În urma rezultatelor
de până acum, trei din cele cinci proiecte
sunt câștigătoare. Proiectul Asociaţiei de
Tineret pentru Pănet „Pro Pambus” este
încă sub evaluare, așteptăm rezultatul.
Pe parcursul acestui an vor fi proiecte în
trei domenii de dezvoltare: în Aprilie începe
proiectul de Investiţii pentru zonele verzi
(M2), în Mai Conservarea patrimoniului
cultural și natural (M6), în Iunie Învăţarea
pe tot parcursul vieţii (M7), iar în Octombrie
proiectul Crearea și dezvoltarea formelor
de asociere (M3).
Mai multe informaţii puteţi afla de pe site-
ul asociaţiei (www.leadergal3.ro), sau de
la specialiștii de la sediul asociaţiei: Sân-
craiul de Mureș, nr. 188, la etajul Casei de
cultură. Șef de birou: Györfi Judith, telefon
+40-770-731454, adresă de e-mail:
office.gal3@gmail.com.

Reparaţii în sistemul de iluminat
Sistemul de iluminat din comună se va re-
para din bani guvernamentali. În fiecare
stradă becurile de 125 sau 250 de W se
vor înlocui cu becuri de 36 de W. În unele
locuri, unde este necesar, vom instala câte
1-2 becuri în plus. Deocamdată nu este ne-
cesară schimbarea întregului sistem pe
noile tehnologii cu LED, deoarece valoarea
investiţiei este mare, iar consumul nu va
scădea. În același timp, în acest an, vom
schimba lămpile în jurul primăriei pe 104
de stâlpi pe becuri cu LED, iar becurile
demontate de 36 de W se vor monta unde
va fi nevoie de ele. Pentru executarea lu-
crăriilor am încheiat un contract cu firma
EXPERT CONTRACTING.
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Se poate închiria terenul de fotbal sintetic

Prima condiţie a ori-
cărui proiect este să
știim exact ce dorim,

cum va arăta și cât va costa.
Chiar dacă pe moment nu
sunt proiecte pentru pla-
nurile noastre, noi trebuie
să fiim pregătiţi. Pentru
acestea este necesar să
avem planuri care se pot
folosi oricând, dacă găsim
surse de finanţare. Luând
în considerare consultaţiile
publice și direcţiile de dez-
voltare ale așezărilor noas-
tre, vă prezentăm în câteva
puncte planurile de fezabi-
litate al primăriei la care
lucrăm în anul 2018:

• Pregătirea studiului pre-
liminar pentru reţeaua de

canalizare și apă potabilă:
nu mai așteptăm ca acesta
să apară în planul judeţean,
elaborăm planul reţelei de
canalizare și apă potabilă
conform ideilor noastre.

• Plan pentru creșă: am
dori să construim o creșă la
nivel comunitar din fonduri
finanţate. Suntem aproape
la finalului unui plan de fe-
zabilitate prevăzut cu o bu-
cătărie și cantină de 64 de
locuri și toate echipamentele
necesare unei creșe. Până
la sfârșitul lunii Aprilie dorim
să avem un proiect pentru
construirea creșei.

• Plan pentru sală de sport:
în acest caz am avansat deja, 

continuare în pag. 6

Dezvoltare 
sportivă prin 
proiectul LEADER

O viaţă sănătoasă inclu-
de și sportul. În prezent
în comuna noastră în
mod oficial sunt două
echipe de fotbal, care
participă în liga a 5-a și
a 6-a. Pentru sprijinirea
publicului iubitor de
sport și echipelor de fot-
bal, primăria a câștigat
un proiect la asociaţia
microregională LEA-
DER. Astfel se vor achi-
ziţiona echipamente,
mingi, porţi, plase, set
marcaje, fanioane, tri-
bună cu 100 de locuri și
bănci vestiare. Și astfel
dorim să încurajăm ti-
nerii să facă cât mai mul-
tă mișcare și sport.

Primul teren de fotbal sintetic
din comună se poate închiria
de către oricine. Conform Ho-
tărârii consiliului local acesta
se poate închiria în fiecare
după amiază după ora 17, taxa
fiind de 80 lei/oră.
Pentru mai multe informaţii
și închiriere sunaţi la admi-
nistratorul terenului, Barta
János: 0745-273513.

Proiectele sunt în curs de pregătire pentru re-
ţeaua de canalizare și apă potabilă, creșă, sală
de sport, muzeul satului, parcuri comunale și
centre culturale în Cuieşd și Pănet
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am pregătit planul și proiectul pen-
tru o sală de sport standard în
care mai încape și o tribună pentru
200 de persoane. În clădire s-ar
amenaja și un atelier pentru școlari,
unde elevii pot învăţa prelucrarea
lemnului și a fierului. Proiectul
este deja predat, sperăm că rezul-
tatul va fi unul pozitiv. Sala de
sport ar fi construită în curtea
Școlii Gimnaziale „Kádár Márton”.

• Plan pentru muzeul satului:
am dori să cumpărăm o casă veche
cu curte, pe care o vom amenaja
potrivit caracteristicilor regiunii
și care să poată fi vizitată. În acest
an este un proiect în cadrul aso-
ciaţiei microregionale LEADER la
care putem participa.

• Plan pentru parcuri comunale:
am dori să construim 10 parcuri
comunale, să transformăm inter-
secţiile în spaţii comunitare, și spa-
ţiile adecvate pentru parcuri. Am
dori să facem aceste locuri con-
fortabile prin realizarea spaţiilor
verzi și amplasarea unor bănci.
Planificarea este în desfășurare,
în acest an am dori să aplicăm
acest proiect la asociaţia microre-
gională LEADER.

• Plan pentru cămine culturale:
în două sate din comună, în Pănet
și in Cuieșd, nu există în proprie-
tatea consiliului cămin cultural.
Am făcut planuri pentru cazul în
care găsim surse de finanţări. Aces-
tea sunt importante din perspectiva
vieţii culturale a acestor comuni-
tăţi.

Pe pagina oficială de web a comunei Pănet
(www.panit.ro) puteţi găsi informaţii de in-
teres public care vă pot fi utile pentru diferitele
administraţii. Aici puteţi găsi datele de contact
al diferitelor departamente din primărie, a bi-
sericilor, precum și a organizaţiilor civile din
comună. Hotărârile luate la ședinţele consiliului
local și protocoalele, dar și nașterile și decesele
din comună se pot citi pe pagina noastră (dacă
acestea sunt anunţate la primărie). Pe lângă
acestea nu uităm nici de instituţiile de învăţământ
și serviciile publice.

Dorim să punem la acces formularele oficiale
pentru accelerarea administraţiei, precum și
introducerea sistemului de impozitare online.
Urmăriţi site-ul nostru! Navigare plăcută.

Noutăţi în pagina 
web a comunei
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După cum bine știm,
Autorizaţia de con-
struire reprezintă

baza legală pentru realizarea
construcţiilor. Acest docu-
ment se emite de către au-
torităţile locale, în cazul co-
munei Pănet, de către Com-
partimentul de Urbanism și
amenajare a teritoriului.

Contrar părerii răspân-
dite, că autorizaţia de con-
struire costă mult și nu e
neapărat nevoie de ea, ţin
să menţionez faptul că acest
cost trebuie luat în consi-
derare la planificarea exe-
cuţiei unei lucrări de con-
struire și are mai multe be-
neficii:

1. Asigură 
profesionalismul

Planurile de construire
și execuţie sunt realizate de
către specialiști în domeniu,
ceea ce asigură calitatea re-
zistenţei construcţiei și fap-
tul că vor fi respectate pre-
vederile Regulamentului lo-
cal și general de urbanism.

2. Utilităţi
Societăţile care asigură

alimentarea cu energie, res-
pectiv Electrica, DistriGaz
acordă aviz de racordare la
reţea doar pe baza autori-

zaţiei de construire.

3. Intabularea și
contractarea unui
credit bancar

Oficiul Judeţean de Ca-
dastru și Publicitate Mureș
evidenţiază construcţia în
Cartea Funciară doar pe baza
autorizaţiei de construire.
Dacă pe extrasul de Carte
Funciară apare clădirea, se
poate contracta un credit
bancar pe baza acestuia.

Trebuie să avem în vedere
și faptul că Legea 50/1991
privind autorizarea execu-
tării lucrărilor de construcţii

prevede o amendă de la
1.000 lei la 100.000 lei pen-
tru executarea fără autori-
zaţie de construire a lucră-
rilor care, conform legisla-
ţiei în vigoare, necesită au-
torizare.  

Pentru orice întrebare și
informaţii suplimentare, vă
rugăm contactaţi Compar-
timentul de Urbanism și
amenajare a teritoriului din
cadrul Primăriei comunei
Pănet:

Györi Kinga
Email: urban@panit.ro
Tel: 0265.322.112
Mobil: 0753.013.341

Construiește deștept



PRogRAM NoU CU PUbLICUL
LA PRIMăRIA CoMUNEI PăNEt

Luni 7:30 – 10:30   11:00 – 15:30
Marţi 7:30 – 10:30   11:00 – 15:30
Miercuri 8:30 – 10:30   11:00 – 18:30
Joi 7:30 – 10:30   11:00 – 15:30
Vineri 7:30 – 10:30   11:00 – 13:30

Program audienţă primar bodó Előd barna

Miercuri 15:00 - 17:00

Program audienţă viceprimar gálfi Sándor

Luni 12:00 - 14:00

Pentru audienţă vă rugăm să sunaţi 0265-322-112.
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Pe parcursul anului
2018 mai mulţi colegi
au părăsit primăria,

în locul lor au venit colegi
noi, dar și noile funcţii au
fost ocupate de persoane de
specialitate.

Adorján László este șofer
de utilaje muncitor calificat,
și își desfășoară activităţiile
în comună cu buldoexcava-
torul cumpărat în toamnă.
După consultare preliminară
utilajul se poate închiria
pentru construcţii sau alte

lucrări. Preţul închirierii este
de 100 de lei/oră, conform
Deciziei Consiliului 23/2018.
Utilajul se poate închiria
pentru minimum 2 ore.

Bartha József, colegul
nostru pentru achiziţii pu-
blice, este responsabil pentru
cheltuirea legală a fondului
public pentru proiectele
câștigate și cheltuieli pro-
prii.

Kovácsi Sándor, colegul
nostru din Sîntioana de Mu-
reş, efectuează lucrări de în-
treţinere și diferite lucrări

în spaţiile verzi din comună.
Lukács Levente ocupă po-

ziţia de șofer din luna martie.
Majoritatea timpului îl pe-
trece în Școala Gimnazială
„Kádár Márton”, precum și
în teritoriul comunei: el este
cel care, împreună cu Ke-
resztes Árpád, transportă
elevii din satele comunei la
școală cu cele două autobuze
școlare.

Nagy Sándor este tehni-
cian de conducte de apă și
gaze, și lucrează în instituţiile
care aparţin primăriei.

Mesagerul
Publicaţie periodică
gratuită a Primăriei

Comunei Pănet

Sediul: 
Pănet, str. Principală, 

nr. 191, jud. Mureș
Adresa: 

547450 Pănet, 
str. Principală, nr. 191, 
jud. Mureș, România

tel.: +40-265-322-112
Email: panet@cjmures.ro

Web:  www.panit.ro

Noi colegi în colectivul de muncă al Primăriei

Să AvEM gRIjă DE NAtURA CARE NE ÎNCoNjoARă
păstrând curăţenia din faţa gospodăriilor noastre!


