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Încheiem un an plin de 
provocări și dificultăţi. 
Anul 2021 a fost definit, 
în primul rând, de pan-
demie. Măsurile de pro-
tecţie și-au pus amprenta 
asupra vieţii noastre per-
sonale, a activităţii socie-
tăţilor comerciale, dar și 
asupra muncii Primăriei, a 
educaţiei, precum și a vieţii 
sociale. Sunt convins de 
faptul că doar împreună, 
și cu ajutorul lui Dumnezeu, 
putem trece peste aceste 
dificultăţi, fără ca relaţiile 
personale, și colectivităţile 
mici să aibă de suferit. Nu 
putem lăsa ca diferenţele 
de opinie referitoare la vac-
cin, politică și economie să 
ne separe colectivitatea, să 
ne facă mai slabi pe noi 
sau să distrugă relaţiile per-
sonale.  

Am pornit cu planuri mă-
reţe și anul acesta. Scopul 
nostru a rămas cel dintot-
deauna: construirea, înfru-
museţarea comunei, îmbu-
nătăţirea serviciilor, spriji-
nirea locuitorilor în soluţio-
narea problemelor oficiale. 

Finalizarea investiţiei de 

reconstruire a bisericii re-
formate a fost o realizare 
importantă pentru comu-
nitate. În aceste vremuri 
grele, cu ajutorul lui Dum-
nezeu, comunitatea s-a dez-
voltat.  

Dacă facem o balanţă, 
din punctul de vedere a pri-
măriei și a consiliului local, 
putem observa, că am rea-
lizat dezvoltări importante 
în 2021. Toate pot fi îmbu-
nătăţite, cu siguranţă, dar 
suntem foarte recunoscă-
tori bunului Dumnezeu, 
pentru faptul că ne-a dat 
putere să continuăm și  
să-i ajutăm pe oameni. Pe 

lângă investiţiile mari, vom 
continua și lucrările mici, 
iar avem rezultate bune în 
relaţiile cu cetăţenii. 

Este foarte important de 
conștientizat faptul că, toa-
te persoanele au o capaci-
tate limitată. Toţi avem la 
dispoziţie 24 de ore. Sun-
tem la dispoziţia locuito-
rilor pentru soluţionarea 
problemelor cotidiene, re-
parăm clădiri, drumuri, do-
meniul public, pe lângă 
acestea, proiectele mari și 
implementarea investiţiilor 
presupun multă energie și 
timp. 

cont. în pag. 2
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Proiectele mari, în cazul 
cărora au demarat deja lu-
crările de construire, sunt 
foarte spectaculoase. Aces-
tea sunt: construirea unei 
creșe, reabilitarea școlii 
din Sântioana de Mureș, 
reabilitarea căminelor cul-
turale, realizarea de spaţii 
verzi. Pe lângă acestea, 
munca de pregătire este în 
curs, care nu este încă vi-
zibilă, deoarece presupune 
realizarea planurilor, ob-
ţinerea avizelor: realizarea 
reţelei de alimentare cu 
apă potabilă și canalizare, 
construirea unei clădiri 
multifuncţionale în scop 
educaţional și sportiv, rea-
lizarea planurilor pentru 
construirea unui nou centru 
medical, implementarea 
proiectului pentru realiza-

rea unui muzeu al satului, 
iluminatul public, reabili-
tarea școlii din Berghia, as-
faltarea drumurilor de le-
gătură dintre localităţi, și 
altele. Acestea presupun 
munca multor persoane în 
fiecare zi.  

Înţeleg faptul, că locui-
torii și-ar dori să progre-
seze fiecare investiţie în 
acel ritm, dacă se poate, 
să înceapă mâine, toate lu-
crările. Această așteptare 
este una imposibilă. Ce este 
posibil - să ne ocupăm de 
toate, și să le luăm pe rând, 
în funcţie de priorităţi. Noi 
asta facem.  

Este foarte important de 
știut și faptul că toate in-
vestiţiile presupun costuri. 
Atât putem să ne întindem, 
cât ne e plapuma.  În cazul 

proiectelor cu finanţare din 
fonduri structurale, există 
cheltuieli pe care benefi-
ciarul trebuie să și le asume, 
iar lucrările de întreţinere 
costă bani. Dacă, de exem-
plu, s-ar îmbunătăţi plata 
taxelor și impozitelor lo-
cale, am putea realiza mai 
multe, dar până atunci, tre-
buie să ne limităm la ce 
avem. 

„Secerişul este mare, 
dar lucrătorii sunt puţini!„ 
Aceasta este realitatea și 
în cazul vieţii spirituale și 
a clădirii imperiului Dom-
nului, dar și a vieţii noastre 
de zi cu zi.  

Doresc să urez Sărbători 
fericite și multă sănătate fie-
cărui locuitor al comunei Pănet.  

Bodó Előd Barna,  
primar

Primăria Comunei Pănet este co-
nectată la platforma online, cu aju-
torul căreia se pot plăti taxele, im-
pozitele și amenzile de acasă sau 
chiar și de la locul de muncă. Avan-
tajul este că nu trebuie să vă prezentaţi 
personal la primărie, iar serviciul este 
accesibil la orice oră din zi. Sistemul 
electronic de plată online poate fi accesat 
pe site-ul www.ghiseul.ro. Pentru a 
putea efectua plăţi online trebuie să vă 
înregistraţi, metoda fiind una simplă și 
rapidă.

PUTEŢI PLĂTI ȘI ONLINE TAXELE ȘI IMPOZITELE 
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Aplicaţie eAdmin Pănet a fost co-
mandată de Primăria Comunei Pănet 
pentru a ușura comunicarea dintre 
cetăţeni și instituţie. Scopul nostru 
este de a vă informa direct și prompt, 

dar și de a vă ajuta în rezolvarea prob-
lemelor dumneavoastră. Totodată, vă 
cerem sprijinul în dezvoltarea comunei 
noastre prin observaţiile și sesizările 
trimise de către dumneavoastră.

APLICAŢIE  
DE MOBIL  
- în curs de  
implementare
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PROIECTE DEPUSE ȘI PROIECTE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE
Se construiește creșa, 
se reabilitează școala 
din Sântioana de Mu-
reș, s-au renovat cămi-
nele culturale, care re-
prezintă proprietatea 
publică a comunei, vom 
moderniza întreaga re-
ţea de iluminat public, 
se vor realiza 10 par-
curi și un muzeu al sa-
tului, vom construi sala 
de sport.  

Toate acestea se reali-
zează din proiectele câști-

gate, pe lângă proiectele 
proprii.  

Am depus spre finanţare 
mai multe proiecte, care 
sunt în procedura de eva-
luare: 
• Realizarea reţelei de ali-
mentare cu apă potabilă și 
canalizare 
• Lărgirea și asfaltarea dru-
murilor dintre localităţi  
• Modernizarea drumului de 
legătură DC 125 dintre satul 
Sântioana de Mureș, UAT 
Pănet și satul Morești, UAT 

Ungheni, judeţul Mureș 
• Modernizarea drumului 
de legătură DC 136 dintre 
satul Hărţău, UAT Pănet și 
str. Remetea, UAT Târgu 
Mureș, judeţul Mureș 
• Construirea unui centru 
medical 
• Reabilitarea școlii din 
Berghia 
• Achizitionare echipamen-
te TIC (Tehnologia Infor-
maţiei și a Comunicaţiilor) 
pentru instituţiile de învă-
ţământ.

REŢEA DE APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE
Cea mai importantă și 
costisitoare investiţiei 
a comunei este reţeaua 
de apă potabilă și ca-
nalizare.  
Este vorba de o valoare to-
tală de 12 milioane de euro. 
Am realizat multe studii, 

am depus proiecte de fi-
nanţare, și se pare că în 
anul 2022 se va lansa lici-
taţia pentru realizarea re-
ţelei de apă potabilă, în ca-
drul Masterplanului Jude-
ţean. Cu realizarea acestei 
lucrări, se va putea satis-

face una dintre cele mai 
mari nevoi ale locuitorilor, 
deoarece sunt mari pro-
bleme cu fântânele: pro-
blema este debitul și cali-
tatea apei. Vă vom informa 
odată ce vor exista amă-
nunte concrete.

STOPAREA DEPOZITĂRII ILEGALE A DEȘEURILOR
Am luat numeroase măsuri pentru 
a desfiinţa spaţiile ilegale pentru 
depozitarea deșeurilor. Numai în 
acest an, am adunat aproximativ 
150 metri cub de deșeuri din diferite 
locuri ale comunei: malea Mureșului, 
Dealul Bandului, etc.  
Ne bucurăm de faptul că în Sântioana de 
Mureș s-a format Garda civilă voluntară, 
grup care și-a asumat un rol important 
în stoparea depozitării ilegale a deșeurilor.  
Pe teritoriul comunei este interzis a se 

depozita deșeuri, de orice tip, ne bazăm 
pe sprijinul locuitorilor pentru a opri 
acest fenomen.
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Începând cu data de 15 
noiembrie 2021 s-a 
schimbat modul de co-
lectare și transport a 
deșeurilor selective: 

· În ziua selectivă, 
așezăm doi saci în faţa por-
ţii – unul albastru și unul 
galben; 

· Se colectează separat 
hârtia și cartonul în sacul 
albaștru; 

· Se colectează separat 
deșeurile de plastic și metal 
în sacul galben; 

· Vă rugăm, să nu legaţi 
sacii, deoarece, dacă sunt 
în stare bună, compania 
de colectare le restituie 
pentru a putea fi folosite 
și ulterior; 

· Vă rugăm, să nu ames-
tecaţi conţinutul sacilor, 
deoarece se vor transporta 
cu mașini diferite. 

În scopul scăderii cantităţii 
de deșeuri produse, vrem 
să vă atragem atenţia asupra 
următoarelor aspecte: 

• Vă rugăm să compostaţi 
deșeurile biodegradabile 
(coji, resturi de fructe și 
legume, deșeuri vegetale), 
în loc să le aruncaţi în gu-
noiul menajer! 

• Sticla se colectează se-
parat! În ultima zi de joi a 
fiecărei luni, cum reiese și 
din program, puteţi am-

plasa sticlele în faţa porţii, 
și acestea se vor colecta.  

• Molozul din activităţile 
de construire se transportă 
de către compania de trans-
port contra cost. Pentru 
acest serviciu, vă rog să 
vă adresaţi societăţii S.C. 
Sylevy Salubriserv SRL.  

• Anvelopele nu se co-
lectează, acestea pot fi pre-
date la vulcanizările care 
funcţionează pe raza co-
munei.  

• Pentru colectarea de-
șeurilor electronice se or-
ganizează campanii sepa-
rate. 

• Vor avea loc două ac-
ţiuni de colectare a deșeu-

rilor, primăvara și toam-
na. 

• Orice alte deșeuri se 
consideră gunoi menajer 
și acestea se colectează 
conform programului sta-
bilit.  

După cum se observă, 
fiecare tip de deseu are 
altă modalitate de colec-
tare! 

E interzis aruncatul pe 
câmp, pe marginea dru-
mului sau în natură a deșe -
urilor. 

Vă mulţumim, că ne spri-
jiniţi ca activitatea de co-
lectare a deșeurilor să se 
poată realiza într-un mod 
eficient și selectiv! 

COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR 
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La nivel de comună  
a avut loc colectarea 
deșeurilor casnice, 
precum și a celor  
electronice și  
electrocasnice 

Primăria Comunei Pănet, 
împreună cu societatea de 
colectare a deșeurilor  
Sylevy Salubriserv, a orga-
nizat de două ori pe par-
cursul anului 2021, colec-
tarea deșeurilor casnice pe 
raza comunei.  

Cu această ocazie, locuitorii 
s-au debarasat de lucrurile ne-
folositoare și s-au adunat apro-
ximativ 50 de tone de deșeuri.  

Campania de colectare a de-
șeurilor electrice și electrocas-
nice a avut loc împreună cu 
compania Remat Eurotop, când 
s-au adunat din faţa porţilor 
aproximativ 3 tone de deșeuri. 
Banii proveniţi din această cam-
panie vor fi utilizaţi pentru dez-
voltarea spaţiilor de joacă, a 
parcurilor și a spaţiilor verzi.

PESTA PORCINĂ A AFECTAT  
CÂTEVA GOSPODĂRII

În ultimii 3 ani, Româ-
nia s-a confruntat cu 
evoluţia agresivă a pes-
tei porcine africane atât 
în exploataţiile cu porci 
domestici, cât și în po-
pulaţia de mistreţi. 

Pesta porcină a apă-
rut în comună în loca-
litatea Sântioana de 
Mureș, luna trecută, 
care a răpus câteva zeci 
de porci, prin urmare 
aproape zece familii și-
au pierdut familiile de 
porci. Pesta porcină a 
apărut în comună în lo-
calitatea Sântioana de 
Mureș, luna trecută, 
care a răpus câteva zeci 
de porci, prin urmare 
aproape zece familii și-
au pierdut familiile de 
porci. Primăria a trans-
portat, pe cheltuială 

proprie, animalele ră-
puse de boală, a împăr-
ţit soluţii dezinfectante, 
bureţi pentru ștergerea 
pantofilor, în zonele 
unde s-a confirmat in-
fecţia s-a făcut derati-
zare. La începutul lunii 
noiembrie s-au ridicat 
restricţiile cu privire la 
pesta porcină și se pot 
vinde din nou porci. 

Este important ca 
pe viitor să respectăm 
următoarele măsuri: 

• la momentul sacri-
ficării suinelor, să 
anunţaţi medicul vete-
rinar, și să predaţi cro-
taliile; 

• este necesar ca de 
fiecare dată când cum-
păraţi sau vindeţi porci 
să anunţaţi medicul ve-
terinar.

Pesta porcină africană (PPA) este o boală 
foarte contagioasă, cu mortalitate ridi-
cată, pentru care nu există vaccin. Nu 
reprezintă un pericol pentru sănătatea 
umană, dar duce la pierderi economice 
importante. 
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Cum stăm cu PROBLEMA URȘILOR?
Anul acesta au avut loc mai multe atacuri de urși 
pe raza comunei. De fiecare dată, am luat măsurile ne-
cesare pentru obţinerea despăgubirii de către păgubiţi, și 
în cele mai multe cazuri s-a aprobat acordarea acestora. 
Situaţia este tristă, deoarece nu s-a rezolvat această pro-
blemă și locuitorii nu se simt în siguranţă, deoarece urșii 
încă umblă în pădurile din împrejurimi și intră în sat. Pe 
plan local, am acţionat în domeniul competenţei noastre 
și sperăm, ca pe viitor să scadă populaţia de urși.

CAMPANIE  
DE VACCINARE  

în comuna Pănet

CONTINUĂ măsurarea terenurilor agricole

În lunile iulie și noiem-
brie, Primăria Comunei 
Pănet, împreună cu 
Centrul de vaccinare 
Sâncraiu de Mureș, a 
organizat o campanie 
de vaccinare. În iulie s-
au vaccinat 140 de persoa-
ne, iar în noiembrie 350. 
Fără programare prealabi-
lă, oricine putea să solicite 
vaccinul Pfizer. În zilele de 
vaccinare, au circulat au-

tobuze cu care locuitorii 
se puteau deplasa din satele 
aparţinătoare. Bolnavii la 
pat au beneficiat de vacci-
nare la domiciliu.  
În ceea ce privește comuna 
Pănet, din aprilie 2020,  
s-au înregistrat la Direcţia 

de Sănătate Publică, un nu-
măr de 330 de persoane 
infectate cu Sars-Cov2. 
Suntem responsabili de noi 
și de mediul în care trăim. 

Primăria Comunei Pănet 
tratează în mod prioritar 
intabularea terenurilor, de 
aceea se continuă măsu-
rarea terenurilor pe teri-
toriul comunei și în anii 
2021-2022, în cadrul Pro-
gramului Naţional de Ca-
dastru și Carte Funciară. 

În perioada următoare va 
avea loc măsurarea a 8 sec-
toare cadastrale și clarifi-
carea actelor de proprietate 
asupra acestora. Acestea 
sunt următoarele: 
• Berghia - Omlás, Batal 
• Berghia - Koncé 
• Berghia - Nyíl 

• Sântioana de Mureș - 
Bikáké 

• Sântioana de Mureș - 
Borsóhely 

• Sântioana de Mureș - 
Bongor
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S-A FORMAT  
SERVICIUL  
VOLUNTAR  

PENTRU  
SITUAŢII  

DE URGENŢĂ  
(SVSU)

În decembrie 2019, Consiliul 
local a adoptat hotărârea 
de înfiinţare a Serviciului 
voluntar pentru situaţii de 
urgenţă. La începutul anului 
2020 a avut loc recrutarea 
voluntarilor, însă din cauza 
pandemiei, procesul a mers 

încet. Selectarea membrilor 
pentru grupul definit a avut 
loc în baza criteriilor pres-
tabilite: instruiri, simulări.  
Echipa s-a format în 2021 
și este formată din 17 per-
soane din comună. În pre-
zent are loc instruirea vo-

luntarilor la nivel de teorie 
și practică și se vor achizi-
ţiona echipamente de pro-
tecţie. Echipa de SVSU s-a 
format pentru protecţia co-
lectivităţii și a mediului. Ea 
este cea care oferă primul 
ajutor în caz de urgenţă. 

În urma discuţiilor pur-
tate cu Școala Generală 
Kádár Márton și în baza 
Hotărârii Consilului Lo-
cal, Primăria Pănet ofe-
ră bursă de merit pentru 
toţi elevii claselor 5-8, 

care au o medie de 9,75 
și peste. În anul școlar 
2020-2021 s-a oferit suma 
de 20490 lei pentru 33 de 
elevi. Pe lângă renovarea și 
dotarea grădiniţelor și a 
școlilor, Primăria Pănet, în 

cadrul Programului Educa-
ţional Multianual, stimu-
lează și procesul de învăţare. 
Noi creăm condiţiile, restul 
depinde de elevi și cadrele 
didactice. Mult succes tu-
turor!

Primăria a demarat  
programul de BURSĂ ȘCOLARĂ
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În perioada 2019-2021 
s-au reabilitat cele trei 
cămine culturale, care 
sunt în proprietatea co-
munei: cel din Sântioa-
na de Mureș, cel din 
Berghia și Hărţău.  

Fondurile s-au asigurat 
prin proiectul de finanţare 
depus la Agenţia de Finan-
ţare a Investiţiilor Rurale 
(AFIR). Căminele au fost 
renovate în totalitate în 
exterior și interior și au 
fost dotate cu aparatură 
audio, 10 instrumente fă-
cute de un artizan local, 
21 de porturi populare, rea-
lizate de croitorese  local-

S-AU REABILITAT CELE TREI CĂMINE CULTURALE, 
care reprezintă proprietatea comunei
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nice, mese și scaune noi. 
Costul total al investiţiei 
este de 778.000 euro, din 
care 41% reprezintă con-
tribuţia proprie a comunei 
Pănet.  

În toamna anului curent 
s-au recepţionat lucrările 
de la executanţi, iar repre-

zentanţii Agenţiei de fi-
nanţare au aprobat cererea 
de rambursare. Căminele 
se vor preda și oficial co-
munităţilor în momentul, 
în care situaţia pandemiei 
va permite acest lucru. Noi 
așteptăm cu nerăbdare, 
sperăm că și Dvs. 
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Majoratul și felicitarea bebelușilor 
a devenit TRADIŢIE în comună

Pe 20 august, anul cu-
rent, Asociaţia Pro 
Pambus a organizat un 
picnic în familie, în ca-
drul căruia s-au felici-

tat cei 41 de copii năs-
cuţi între septembrie 
2020 și 31 iulie 2021. 

În cadrul Vâltoarei de 
toamnă, organizat de către 

Asociaţia Producătorilor 
din Pănet, s-au felicitat ti-
nerii de 18 ani. Le dorim o 
viaţă plină de succese, bu-
curii și binecuvântare. 
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În cadrul unui proiect 
cu finanţare din fonduri 
structurale s-a reușit pu-
blicarea unei broșuri 
care cuprinde valorile 
materiale și imateriale 
din comuna Pănet. În ceea 
ce privește conţinutul, prin 
alinierea la condiţiile impuse 
prin proiectul de finanţare, 
se prezintă a fi foarte cu-
prinzătoare, deoarece 52 de 
pagini nu sunt suficiente 
pentru prezentarea valorilor 
unei comunităţi mai veche 
de 700 de ani. Un grup for-
mat din corespondenţi a în-
tocmit o listă care cuprinde 
48 de valori locale, care 
sunt prezentate în 3 limbi 
(maghiară, română și en-
gleză), împreună cu foto-
grafii. Broșura grupează va-
lorile în următoarele cate-

gorii: arte populare, tradiţii 
și obiceiuri, patrimoniul con-
struit, monumente istorice, 
patrimoniu bisericesc, pa-
trimoniu educaţional, valori 
din istoria sportului, valori 
ale activităţilor economice 
agro-alimentare, valori na-
turale.  

Respectând restricţiile în 
vigoare, în Pănet, broșura 
s-a prezentat în cadrul Ta-
berei de muzică și dansuri 
populare, la Sântioana de 
Mureș, în cadrul unei seri 
de dans popular, organizat 
de Asociaţia Culturală Sân-
tioana de Mureș, în Berghia 
în cadrul Taberei de dansuri 
populare, iar în Cuieșd, cu 
ocazia taberei organizate 
de către Fundaţia Caritas 
pentru copiii proveniţi din 
familii defavorizate.  

Cu ocazia prezentărilor 
ne-am concentrat pe pre-
zentarea valorilor din surse 
autentice, am prezentat de-
taliile porturilor populare 
și am gustat mici fragmente 
din gastronomia locală.  

Bodó Előd Barna prezintă 
broșura astfel: „Tot ceea ce 
ne lasă strămoșii noștrii 
poartă și o responsabilitate. 
Poate fi vorba despre orice 
fel de moștenire, de noi de-
pinde dacă rămâne o valoa-
re, sau dispare în uitare.  
Oamenii care trăiesc în lo-
calităţile comunei Pănet sunt 
mândrii de valorile locale 
și cu drag prezintă și altora.  
Această broșură a fost creat 
pentru a prezenta bogăţia 
valorilor materiale și im-
ateriale primite ca moște-
nire.”

S-a prezentat BROȘURA  
INFORMATIVĂ despre comuna Pănet
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SITUAŢIA EDUCAŢIEI în toamna lui 2021 în comuna Pănet

De-abia a început anul 
școlar 2021, din 25 oc-
tombrie, ca și măsura de 
protecţie împotriva Co-
vid, elevii au avut parte 
de 2 săptămâni de va-
canţă forţată. Din 8 no-
iembrie, predarea cu parti-
cipare fizică a avut loc doar 
în instituţiile de învăţământ, 
unde angajaţii erau vacci-
naţi, în proporţie de 60%. 
La data intrării în vigoare a 
reglementării, în cele 9 in-
stituţii de învăţământ din 
comuna Pănet, ponderea era 
de 44%, de aceea elevii au 
participat online la cursuri. 
Directorul școlii, Ráduly 
Csongor, a subliniat faptul 
că, profesorii și elevii ţineau 
legătura și în perioada va-
canţei forţate, când, în func-
ţie de nevoi, li s-au transmis 
elevilor materiale, teste.  

Din data de 15 noiembrie, 
a intrat în vigoare regle-
mentarea, conform căreia, 
ponderea celor vaccinaţi se 
calculează pe fiecare unitate 
de învăţământ în parte, ast-
fel, începând cu această 
dată, 80% dintre elevi au 
putut lua parte fizic la cur-
suri.  

Directorul școlii a men-
ţionat faptul că, din cauza 
vacanţei forţate de 2 săp-

tămâni, se schimbă și struc-
tura anului școlar 2021-
2022. Vacanţa de iarnă va 
fi mai scurtă cu o săptămână 
pentru cei din clasele mai 
mari, iar în săptămâna Școa-
la altfel, va fi predare.  

Directorul subliniază fap-
tul că schimbările frecvente, 
aproape săptămânale, în-
greunează activitatea pro-
fesorilor, dar și viaţa pro-
fesorilor.  

Săptămânile trecute mai 
8 profesori au trecut prin 
boala Covid, care, la sfatul 
medicului de familie, încă 
nu se pot vaccina. Aceștia, 
conform prevederilor în vi-
goare, se numără ca și ne-
vaccinaţi, astfel fiind mai 
greu atingerea pragului de 
60%.  

Este în curs de implemen-
tare prevederea, conform 
căreia, elevii vor trebui tes-
taţi de două ori pe săptă-
mână, însă și acestui fapt i 
se asociază multe întrebări 
și nesiguranţă.  

„Este foarte greu să se 
facă planuri pe termen lung, 
în vremurile aceste nesigure, 
dar este foarte important 
faptul că autorităţile locale 
și conducerea școlii tratează 
situaţia cu importanţa cu-
venită. Se construiește, se 
dezvoltă, s-a schimbat o 
parte însemnată a mobilie-
rului școlar, am cumpărat 
proiectoare, iar copiii din 
Sântioana așteaptă cu ne-
răbdare să meargă la școala 
nouă. După părerea mea, în 
ciuda situaţiei nesigure, lu-
crurile avansează.” - a adău-
gat directorul școlii, Ráduly 
Csongor, care în urma exa-
menului din noiembrie, va 
fi conducătorul instituţiei 
încă 4 ani. Îl felicităm cu 
această ocazie! 

În condiţiile situaţiei ac-
tuale, din 22 noiembrie, în 
toate instituţiile de educaţie, 
cursurile continuă cu par-
ticiparea fizică a elevilor, 
deoarece ponderea cadrelor 
vaccinate a ajuns la 60%. 
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LUCRĂRI ÎN CURS la școala din Sântioana de Mureș

În anul 2020 a început 
reabilitarea energetică 
a școlii din Sântioana de 
Mureș, în cadrul Progra-
mului Operaţional Re-
gional (POR). Din clădirea 
veche a școlii, au rămas 
doar pereţii, s-a schimbat 
șarpanta și învelitoarele, fe-
restrele, clădirea s-a dotat 
cu centrală termică nouă, 
s-a schimbat reţeaua de ali-
mentare cu energie electrică 
și gaze naturale, se schimbă 
pardoselile și se va realiza 
un trotuar, iar clădirea va 
fi izolată. Reabilitarea ener-
getică va cuprinde și mon-
tarea de corpuri electrice 
cu consum redus de energie 
și montarea unui sistem fo-
tovoltaic.  

Conform planurilor, exe-
cutantul va preda în 2022 
lucrările, astfel elevii vor 
putea începe anul școlar 
2022-2023 în noua clădire. 
Cu toţii așteptăm momen-
tul! 

Se va construi o clădire 
multifuncţională (cu scop 
educaţional și sportiv) în 
Pănet. 

În martie anul 2021 s-a 
semnat contractul de finan-
ţare, în cadrul căreia se va 
construi o clădire multi-
funcţională - o sală de sport 

și două ateliere, în curtea 
din spate a școlii din Pănet.  

În ceea ce privește valoa-
rea, aceasta este cea mai 
mare investiţie de construc-
ţie nouă de până acum, după 
creșă. Valoarea este de apro-
ximativ 7.000.000 de lei, 
din care valoarea ponderea 
finanţării este de 98%. Ex-
perienţele anterioare arată 
faptul că, până la finalizarea 
implementării proiectului, 
valoarea va fi mai mare, iar 
diferenţa va trebui acoperită 
din bugetul local. Finanţarea 
se face prin fonduri struc-
turale pentru perioada 2014-
2020, este partea Măsurii 
10, care se referă la dezvol-

tarea infrastructurii educa-
ţionale. Termenul de reali-
zare este 31.12.2023.  

Este nevoie de o astfel de 
sală de sport, deoarece cea 
existentă este neîncăpătoare 
și se pretează elevilor mici, 
iar terenul cu gazon sintetic 
se utilizează prea puţin pe 
timp de iarnă. În momentul 
de faţă, se elaborează pro-
iectul tehnic, după avizarea 
acestuia, urmează anunţarea 
licitaţiei pentru execuţie. 
Sperăm, să încheiem con-
tractul cu un executant care 
pune mare accent pe res-
pectarea termenelor limită 
și munca de calitate.  

Planurile conţin construi-
rea unei clădiri multifunc-
ţionale în regim de subsol 
și parter, va fi o tribună cu 
200 de locuri, toalete, du-
șuri.  

La subsol se vor amenaja 
două ateliere și camera teh-
nică a clădirii. Dotarea să-
lilor reprezintă de aseme-
nea, o parte importantă a 
proiectului, ceea ce va crește 
calitatea învăţământului și 
va avea drept rezultat prac-
ticarea zilnică a sporturilor.  

Să ne ţineţi pumnii, să fie 
un proiect implementat cu 
succes pentru comunitate 
și copii/elevi. 
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CONSTRUIREA CREȘEI în procedura de implementare  

Lucrările de construire 
a creșei au evoluat în rit-
mul dorit la începutul 
anului. Între timp, creș-
terea drastică a preţu-
rilor pentru materialele 
de construcţii, au cauzat 
întârzieri, dar, în pre-
zent, lucrările continuă 
și ne străduim să res-
pectăm termenele.  

Creșa s-a edificat, în 
vară s-a realizat acoperi-
șul. În momentul de faţă, 
se realizează izolarea ex-
terioară a clădirii, și spe-
răm să fie montate feres-
trele și ușile.  

Nu e nici un secret faptul 
că proiectul și implemen-
tarea nu sunt întotdeauna 
în echilibru, deoarece sunt 
provocări de ordinul pro-
iectării, care înseamnă 
probleme de soluţionat și 
presupune multe hârtii, 
care este un proces con-
sumator de timp, posibil 
cea mai grea parte a pro-
iectului. Vestea bună, însă 
este, că s-au depus mai 
multe cereri de rambur-
sare la ADR (Agenţia de 
Dezvoltare Regională), iar 
vizitele pe teren din partea 
instituţiei au fost în ordine, 

toate corespund cerinţelor.  
În funcţie de finalizare 

lucrărilor de construire, 
va trebui demarată proce-
dura de achiziţie pentru 
dotarea creșei, care se pre-
vede a fi un proces inte-
resant. Se vor dota sălile 
și birourile cu mobilier, 
bucătăria cu utilităţi, iar 
sălile vor fi dotate cu ju-
cării necesare celor mici.   

Dacă toate decurg con-
form planificărilor, anul 
viitor se va preda clădirea. 
Sperăm că toată lumea aș-
teaptă cu nerăbdare, pre-
cum o așteptăm noi.
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Pe lângă acestea, s-au 
realizat lucrări de între-
ţinere a drumurilor de 
exploatare (agricol), 
amenajări de teren, s-au 
săpat fântâni, s-au pie-
truit străzi, s-au desfi-
inţat locuri ilegale de de-
pozitare a deșeurilor, 
iar ocazional a fost și în-
chiriat.  

Tractorul este utilizat pe 
timp de iarnă pentru des-
zăpezire, toamna pentru 

curăţarea șoselelor, vara 
pentru cosirea ierbii, dar 
ajută și munca buldoexca-
vatorului prin transport.  

Activităţile regulate ale 
echipei de Gospodărire co-
munală: curăţarea staţiilor 
de autobuz, cosirea ierbii 
în spaţiile publice, citirea 
apometrelor, împărţirea 
pliantelor, deszăpezire pe 
timp de iarnă, tăierea 
crengilor, lucrări de între-
ţinere la diferite instituţii.  

S-a realizat o nouă ba-
lustradă pe drumul DC125 
către Sântioana de Mureș 
la pod, realizarea împrej-
muirii la căminele cultu-
rale din Berghia și Hărţău, 
realizarea împrejmuirii în 
spatele grădiniţei la gră-
diniţa din Hărţău, reînnoi-
rea plăcuţelor cu denumi-
rea străzilor, realizearea 
unei fose septice la dis-
pensarul uman din Pănet 
și altele.

LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE  
în anul 2021 în comună
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PROGRAM 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 7:30 – 13:30   11:00 – 17:00 
 Joi 7:30 – 10:30   11:00 – 15:30 
 Vineri 7:30 – 10:30   11:00 – 14:00 

 
Program audienţă primar Bodó Előd Barna 

 
Miercuri 15:00 - 17:00  

 
Program audienţă viceprimar Menyhárt Sándor Levente 

 
Luni 12:00 - 14:00 

Pentru audienţă vă rugăm să sunaţi 0265-322-112.

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

Modernizarea 
sistemului de 
iluminat public  

Se va moderniza întreg 
sistemul de iluminat pu-
blic. Vestea bună este 
că s-a semnat contractul 
cu executantul. În cadrul 
acestui proiect, pe toţi 
stâlpii se vor monta 
lămpi LED. Vechiul sis-
tem de iluminat cu 
lămpi tip neon, se va în-
locui cu un sistem mult 
mai eficient. Scopul este 
și acela de a spori sigu-
ranţa socială. 

Lucrări de MODERNIZARE pe domeniul public

În cursul lunii noiembrie, 
Primăria Comunei Pănet, 
a modificat funcţiunea 
spaţiului public din faţa 
clădirii primăriei. În urma 
lucrărilor s-a realizat staţie 
de autobuz cu alveolă, care 
ușurează parcurgerea dru-
mului dotat cu trecere de 
pietoni și intersecţie. Pe lângă 
acesta, s-a amenajat și o par-

care, unde persoanele care 
vin la primărie să poată parca 
în condiţii de siguranţă. Cur-
tea instituţiei a devenit ne-
încăpătoare din acest punct 
de vedere. Scopul, pe lângă 
considerentele estetice a fost 
crearea condiţiilor de sigu-
ranţă pentru traficul auto și 
pietonal, precum și a parcării 
autoturismelor. 

Finanţarea societăţii civile  
și a cultelor în anul 2021
Primăria Comunei Pănet 
a alocat suma de 
250.000 de lei în bugetul 
pe anul 2021 pentru fi-
nanţarea organizaţiilor 
nonprofit de interes lo-
cal, activităţile cultelor. 
Au fost depuse 31 de proiecte 

de finanţare din partea or-
ganizaţiilor civile, iar din 
partea bisericilor s-au depus 
11 proiecte. Pandemia a făcut 
imposibilă realizarea a câ-
torva dintre acestea, dar ma-
rea majoritate a proiectelor 
a fost implementată. 


