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MALINI

Alegerile locale din 5 iunie 2016 sunt primele
alegeri informatizate organizate în România.
Iată, în materialul de mai jos, cum se va des-
fășura procesul de votare în situaţia nou cre-
ată.

Supravegherea desfășurării alegerilor printr-
un sistem informatic are ca principal scop
monitorizarea prezenţei la vot a cetăţenilor și
prevenirea votului ilegal. Drept urmare va
crește transparenţa procesului de votare.

Iată cele cinci momente pe care trebuie să le
parcurgem în situaţia supravegherii informat-
ice a alegerilor:

1. Mai întâi prezentăm actul de identitate op-
eratorului de la calculatorul din secţie. După
introducerea datelor personale în calculator,
prin programul implementat, se verifică dacă
suntem înscriși în lista electorală permanentă.
În același timp, sistemul efectuează și alte ver-
ificări: dacă avem drept de vot, la ce secţie ne
putem exercita votul, dacă nu cumva am votat

și la altă secţie. În acest fel se elimină posibili-
tatea votului multiplu și fraudarea alegerilor.
În plus, prin introducerea datelor personale în
calculator, prezenţa la vot este actualizată și ra-
portată în timp real.

2. După introducerea datelor personale în
calculator, fiecare alegător va primi trei bule-
tine de vot (unul pentru consilierii locali, unul
pentru consilierii judeţeni, unul pentru pri-
mari) și ștampila cu menţiunea „VOTAT”.

3. Pentru ca buletinul de vot să fie valabil (să
nu fie declarat nul), ștampila cu menţiunea
„VOTAT” se aplică în interiorul patrulaterului
care cuprinde lista de candidaţi sau, în cazul
primarilor, numele candidatului care vrem să
fie ales.

4. După aplicarea ștampilei, alegătorul în-
doaie buletinele de vot și le introduce în urne:
fiecare buletin în urna destinată acestuia.

5. După ce restituim ștampila, vom primi
înapoi actul de identitate.

ALEGERI LOCALE - 5 IUNIE 2016 � ALEGERI LOCALE - 5 IUNIE 2016

FOARTE IMPORTANT

Momentul alegerilor se constituie de fiecare
dată într-o ocazie de bilanţ, de analiză retro-
spectivă (ce am făcut din ceea ce ne-am pro-
pus?), precum se constituie şi într-un prilej
pentru luarea unor noi hotărâri, pentru de-
schiderea unor noi perspective dezvoltării co-
munei Mălini, a satelor aparţinătoare. În cele
ce urmează vă vom înfăţişa, pe scurt, reali-
zările din perioada anilor 2012 – 2016 şi, de
asemenea, planurile de viitor ale primarului
(în funcţie) Petru Nistor. 

Patru ani de realizări remarcabile

în perioada la care facem referire s-au con-
struit Biserica „Sf. Ilie Tesviteanul” din satul
Suha, căminul de bătrâni de lângă biserică şi
grădiniţa de la Poiana Mărului. 

O investiţie de succes a fost aceea în urma
căreia, lângă sala de sport s-a realizat piscina
cu apă sărată şi cele două saune (una umedă,
una uscată).

În sprijinul crescătorilor de animale s-au
construit pe păşunile comunei Mălini 20 de
stâni şi 14 saivane. 

La poalele munţilor Stânişoara s-a recon-
struit Monumentul Ostaşilor Români.

A fost achiziţionat bustul din bronz al poe-
tului Nicolae Labiş şi amplasat în faţa Cămi-
nului Cultural din centrul comunei, care se

află la sfârşitul unor ample lucrări de mo-
dernizare. 

La intrarea în comună, la Mieluşoaia, şi în
Văleni – Stânişoara, în zona Pojorâta –
Frasin, au fost realizate două frumoase şi
folositoare parcări auto. 

S-a îmbogăţit parcul auto al primăriei: a fost
achiziţionată o autoutilitară pentru colectarea
şi transportul gunoiului, o autobasculaltă cu
capacitatea de 7,5 tone şi un buldoexcavator. 

S-au asigurat dotări noi şi s-au efectuat lu-
crări de reparare şi igienizare la Unitatea de
Asistenţă Medicală şi Socială. 

În intervalul la care ne referim, a fost
încheiat procesul de reabilitare şi moder-
nizare a tuturor unităţilor de învăţământ din
comună. 

În toată această perioadă s-au asigurat
condiţii pentru o circulaţie foarte bună pe dru-
murile judeţene 209A şi 209 B şi pe căile de
acces din interiorul comunei. 

Au fost modernizate (asfaltate), drumul co-
munal 12 B şi două drumuri de legătură.

Prin recuperarea unor construcţii mai
vechi, s-a realizat turnul cu ceas şi un garaj
pentru două autovehicule mari.

Iată prezentate pe scurt, foarte pe scurt, re-
alizările din ultimii patru ani, care au situat
comuna Mălini pe un remarcabil drum al dez-
voltării şi modernizării.

Pentru funcţia de primar 
al comunei Mălini, 

din partea Par&dului Social
Democrat, candidează

Nistor Petru

Pentru funcţia de primar 
al comunei Mălini, 

din partea Par&dului
Naţional Liberal, candidează

Mitocariu Vasile 

Moment de bilanţ, moment pentru 
deschiderea unor noi perspective

Proiectul cel mai important pentru dez-
voltarea comunei Mălini în perioada ur-
mătoare îl constituie realizarea sistemului
public de alimentare cu apă şi extinderea
instalaţiei de canalizare existente (mai
multe amănunte despre acest proiect pu-
blicăm în pagina patru). O atenţie de-
osebită se acordă în programul primarului
Petru Nistor căilor de acces: se vor menţine
condiţiile civilizate de circulaţie pe dru-
murile judeţene, se va continua moder-
nizarea străzilor (uliţelor), se va asfalta
drumul agricol Mălini – Slatina, se vor con-
strui trotuare şi piste pentru biciclete. 

Se va moderniza iluminatul public. Se

vor continua eforturile pentru construirea
şi instalarea în culmea Stânişoarei a Crucii
Talienilor. Se preconizează construirea
unui cămin cultural la Pâraie şi amena-
jarea spaţiului din faţa Căminului Cultural
din Mălini. Se va realiza Muzeul Etno-
grafic al zonei, în spaţiul denumit astăzi
„Casa de Hore”, iar în clădirea moder-
nizată de lângă sala de sport se va realiza
Biblioteca Comunală. 

Se va continua procesul de modernizare
a instituţiilor de învăţământ, se va înlocui
mobilierul uzat fizic şi moral. 

Revenim cu precizări în legătură cu
aceste obiective în pagina trei. 

Obiective clare, ambiţioase, 
pentru anii 2016 - 2020

Referitor la bilanţul activităţii  desfăşurate
în perioada 2012 – 2016, la faptul că s-a re-
alizat o serie consistentă de lucruri temeinice
şi utile pentru timp îndelungat, primarul
Petru Nistor este de părere că acestea toate
au fost posibile datorită participării respon-
sabile a consilierilor locali la luarea
hotărârilor, precum şi a coeziunii echipei ex-
ecutive alcătuite din primar, viceprimar, sec-
retar, împreună cu ceilalţi membri ai
colectivului care lucrează la primărie. 

Pentru a continua drumul ascendent al co-

munei pe cote noi ale dezvoltării şi moder-
nizării, primarul în funcţie îşi doreşte ca la
alegerile din 5 iunie 2016 să obţină o majori-
tate suficientă în Consiliul Local pentru a
trece hotărârile necesare materializării noilor
obiective propuse şi să păstreze echipa exe-
cutivă în formula: Petru Nistor – primar,
Amariei Dumitru – viceprimar, Norocel
Vasile – secretar, şi, evident, cu aceiaşi oa-
meni care alcătuiesc colectivul care lucrează
la Primăria Mălini.

Strategie simplă, sigură

- Răspunzând unor nece-
sităţi stringente ale popu-
laţiei, administraţia
comunei Mălini abordează
un proiect de realizare a
unui sistem public de ali-
mentare cu apă potabilă

Probabil că proiectul cel mai am-
biţios, cel mai important pentru pe-
rioada următoare este cel de
realizare a unei instalaţii de ali-

mentare cu apă potabilă a loca-
lităţilor comunei Mălini şi de extin-
dere a reţelei de canalizare. 

continuare în pagina 4

În cadrul primăriei Mălini se des-
fășoară o amplă și importantă ac%iune
privind actualizarea și completarea
noului Registru Agricol.

Locuitorii comunei Mălini sunt invi-
ta%i să se prezinte în cel mai scurt timp
la sediul primăriei pentru a intra în

normalitate și legalitate, pentru a
furniza informa%iile necesare actua-
lizării și completării acestui important
document: REGISTRUL AGRICOL.

DOCUMENTE NECESARE:
� buletinul sau cartea de identitate;
� certificatul de naștere;
� actele de proprietate asupra

terenurilor și/sau a locuin%ei.

PERSPECTIVE 2016-2020 - 
DEMERS AMBIŢIOS, IMPORTANT, 

NECESAR

Anunț important!
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Am participat, ca invitat, la o
activitate a Cercului Pedagogic
al Profesorilor de Limba Ro-
mână din zona Fălticeni, acti-
vitate organizată la Școala
Gimnazială din Suha.

Din program, mi-au atras
atenţia, încă de la început, trei
momente: o activitate de-
monstrativă care avea ca
obiect recenzia unei cărţi, un
referat „Stimularea jocului cu-
noașterii și al descoperirii de
sine prin lectură…”, alcătuit
de profesoara Angelica Mură-
rașu și un program artistic
„Vă invităm la șezătoare!”
prezentat de elevii din clasa a
VI-a a Școlii de la Suha.

În cele ce urmează, mă voi
referi la primul moment, la
cel care s-a desfășurat în
jurul recenziei romanului
„Cititorul din peșteră”, dato-
rat unui scriitor pe nume
Rui Zink.

Avându-i ca asistenţi avizaţi și
interesaţi pe colegii din zonă,
profesoara Liliana Popescu,
gazda și organizatoarea activită-

ţii, a condus cu pricepere, dar și
cu o anume discreţie
(de altfel, binevenită) desfășura-

rea lecţiei mixte (așa se numește
acţiunea în termeni didactici).
Profesoara Popescu a arătat că a
ales acest subiect, recenzia cărţii

„Cititorul din peșteră”, pentru a-
i motiva pe elevi să citească, să-
și valorifice experienţele de
lectură prin alcătuirea unor re-
cenzii.

Desigur că nu a fost o lecţie ti-
pică, obișnuită, ci una inovativă,
stimulatoare pentru gândirea
elevilor, pentru capacitatea lor
de analiză, de evaluare și de a
emite idei în legătură cu mesajul
cărţii recenzate.

Lecţia, complexă prin organi-
zare și desfășurare, a relevat
nivelul pregătirii elevilor, o
parte din ei făcând observaţii
pertinente, uneori originale,
vorbind fluent, coerent, folo-
sind sintagme, chiar, prete-
nţioase.

Un segment stimulator pen-
tru elevi și de interes pentru
asistenţă a fost citirea unor
texte care constituiau scri-
sori către „necititori”: ana-

lize mai simple sau mai
profunde, idei inedite, îndrăz-
neţe sau mai elementare, în-
demnuri directe, grave,
convingătoare spre citit, spre

lectură.
Alegerea pentru recenzare, în

cadrul unei lecţii, a cărţii „Citi-
torul din peșteră”, roman care
în esenţă este o pledoarie pen-
tru lectură, mi se pare o alegere
inspirată, înţeleaptă și opor-
tună. Iar activitatea, în întregul
ei, desfășurată riguros, în pla-
nuri interesante și stimula-
toare, agrementată și cu puţin
romantism de către profesoara
Liliana Popescu, a convins:
sunt aproape sigur că, după
aceasta activitate, și o parte din
elevi, dar și o parte dintre pro-
fesorii de Limba Română oas-

peţi au căutat și au citit roma-
nul „Cititorul din peșteră”,
aceasta ca o deschidere, ca o
introducere în spectaculoasa
aventură a lecturii.

Dintr-o altă perspectivă, acti-
vitatea s-a constituit și într-o
lecţie de viaţă: îndemnul de a
citi în zilele noastre, când sun-
tem copleșiţi de mijloacele teh-
nice moderne și de metodele de
informare și comunicare facili-
tate de acestea, este un demers
lăudabil, binevenit, o iniţiativă
demnă de binemeritată apre-
ciere.

Dumitru AMARIEI

INTRODUCERE ÎN AVENTURA LECTURII
OO  LLEECCȚȚIIEE  DDEE  LLIIMMBBAA  RROOMMÂÂNNĂĂ
PPRREECCUUMM  OO  LLEECCȚȚIIEE  DDEE  VVIIAAȚȚĂĂ

De-a lungul vremii, specialiști din în-
treaga lume au cercetat fiecare element,
fiecare părticică a vieţii noastre. Una dintre
concluziile la care s-a ajuns este aceea că
nu doar „genele bune” ne ţin sănătoși până
la o sută de ani,  ci și câteva alte obiceiuri.
Iată o parte dintre acestea:

1. Mănâncă mai multă coajă de la pâine.
Aceasta conţine de aproape opt ori mai
multă lizină decât miezul. Lizina este un
antioxidant eficient în lupta împotriva can-
cerului.

2. Fă sport cu greutăţi. S-a demonstrat că
bărbaţii care fac sistematic antrenamente
de forţă și-au scăzut cu opt puncte presiu-
nea diastolică. Suficient pentru a reduce cu
40 la sută riscul de atac cerebral și cu 15 la
sută pe cel de infarct!

3. Consumă fără rezerve ulei de măsline
și oţetului. Pune în salate și mâncare oricât
vrei. Cu ajutorul uleiului de măsline și a
oţelului, vei reduce riscul de cancer, îmbă-
trânire prematură, obezitate și diabet.

4. Ia un supliment de magneziu în fiecare
zi. Vei fi cu 40 la sută mai puţin predispus
la decesul care ar interveni din cauza orică-
rei afecţiuni fizice.

5. Bea opt pahare de apă în fiecare zi.
Specialiștii au descoperit că „băutorii de
apă” sunt cu 55 la sută mai puţin predis-
puși îmbolnăvirilor de orice natură.

6. Mănâncă zilnic un grapefruit roșu și,
pe cât este posibil, fructe de pădure. Aces-
tea conţin aminoacizi și antioxidanţi care te
vor ajuta să previi cancerul  și bolile men-
tale.

7. Râzi cât mai mult. Alege o comedie, în
locul oricărui alt film, deoarece o oră de
râs, de voie bună îţi relaxează corpul și
mintea, regenerează organismul după ata-
curile de stres.

8. Căsătorește-te. Contrar celor care văd
viaţa de familie ca un iad, specialiștii au ob-
servat că persoanele căsătorite au o rată de
deces mult mai apropiată de parametrii
normali, decât cei care au ales să trăiască
de unul singur. Prin urmare, datorită con-
fortului psihic și protecţiei partenerului de
viaţă, cei căsătoriţi trăiesc mai mult.

9. Nu duce boala pe picioare. Cei care își
pun sănătatea pe locul doi și nu se mena-

jează în perioada cronică a unei boli (ori-
care ar fi aceasta) sunt de două ori mai pre-
dispuși la atacuri de cord fatale și la
complicaţii serioase ale afecţiunilor. Dacă
ești răcit, de pildă, rămâi în pat!

10.  Bea două cești de cafea pe zi. Acest
obicei va reduce cu 55 la sută apariţia in-
farctului sau a bolilor cardiovasculare.

11.  Stinge focul din stomac și usturimile
din piept! Mergi la medic și tratează-le!
Acestea, arsurile și usturimile, slăbesc pu-
terea inimii.

12.  Pune în dormitor iasomie sau tran-
dafiri, pentru a avea un somn liniștit. Cei
care nu se odihnesc corespunzător sunt
mult mai predispuși bolilor de inimă, boli-
lor mentale sau diabetului.

13.  Nu bea mai mult de trei pahare de al-
cool pe zi (100 – 150 grame). Specialiștii
susţin că aceasta este soluţia ideală pentru
o sănătate mulţumitoare. 

14.  Consumă cât mai multe legume și
fructe în fiecare zi. Sănătatea ta va avea
numai de câștigat.

15.  Fii calm, fii relaxat în orice împreju-
rare. Oamenii stresaţi trăiesc cu 20 de ani
mai puţin decât un om cu o stare psihică
normală. Dacă la această formulă mai
adăugăm și fumatul, ne putem explica de
ce foarte mulţi oameni mor prematur.

16.  Nu te mai stresa la serviciu! 70 la
sută dintre sinucigași au hotărât să-și ia
viaţa din cauza stresului la locul de muncă.
Alege să fii calm și să nu duci problemele
de la serviciu acasă.

17.  Fă în mod sistematic mișcare în aer
liber. Vei reduce sau vei îndepărta complet
orice formă de depresie, iar corpul tău se
va simţi tot mai bine.

18.  Mănâncă, fără a exagera, ciocolată
neagră! Patru grame de cacao sporesc efi-
cacitatea inimii cu 33 la sută. 

19.  Bea ceai de mentă! Menta conţine
antioxidanţi puternici care reduc cu    60 la
sută inflamaţiile organelor și previn apari-
ţia diabetului.

20.  O oră de somn la prânz face minuni
pentru trup și suflet. Efectul lui este ime-
diat, iar remediu pentru boli mai bun decât
somnul nu există.

OO  vvaarriiaannttăă  aa  rreețțeetteeii  
ppeennttrruu  oo  vviiaațțăă  ssăănnăăttooaassăă Într-un mare oraș din vestul Europei, o

femeie blondă făcuse cumpărături și, bu-
curoasă , mulţumită, s-a oprit la un bar să
bea o cafea. La un moment dat, lângă ea se
așeză un bărbat.

-   Daţi-mi voie să mă prezint: sunt pro-
fesor universitar Robert Pagller, doctor în
știinţe…

-   Sunt bucuroasă să vă cunosc, dom-
nule profesor doctor. Vă pot fi de folos cu
ceva?

Bărbatul observase că femeia făcuse
cumpărături numeroase și scumpe, iar
acum, mizând pe așa zisa naivitate a blon-
delor, voia să câștige niște bani.

-   Doamnă, vă propun un joc: eu vă voi
pune niște întrebări, iar dacă nu veţi ști
răspunsurile îmi veţi da cinci euro; la rân-
dul dumneavoastră, îmi veţi pune ce între-

bări veţi voi, iar dacă eu nu voi ști răspun-
sul, vă voi da 500 de euro.

-   Bine, accept, spuse blonda.
-   Prima întrebare: care este distanţa de

la Pământ la lună? 
Blonda, fără să spună nici un cuvânt,

scoase din poșetă cinci euro și îi dădu băr-
batului.

-   Acum e rândul meu: domnule, care
este fiinţa care urcă pe deal cu trei picioare
și coboară pe patru?

Profesorul se gândește, se gândește,
caută pe net, dar nu găsește nimic, așa că îi
dă blondei 500 de euro.

După câteva minute o întreabă:
-   Totuși, doamnă, despre ce fiinţă este

vorba?
Blonda, fără să spună o vorbă, scoase din

poșetă cinci euro…

O femeie blondă și un bărbat …deștept

Se întâmplă ca trei prieteni, bărbaţi din
Italia, să moară în aceeași zi și ajung la
poarta Raiului, în faţa Sfântului Petru.

- Știu că vreţi să intraţi în Rai cu toţii.
Dar înainte de aceasta este de datoria
mea să verific cât de fideli aţi fost în viaţa
voastră conjugală. Mai întâi, tu, Gio-
vanni, ţi-ai înșelat soţia?

- Sfinte Petre, răspunde Giovanni, știu
că nu-i frumos, dar n-am lăsat să-mi
scape nici o ocazie. Iar ocaziile au fost
multe, multe ca picăturile de ploaie!

- E adevărat, confirmă Sfântul Petru.
Așa se vede și în evidenţa mea de pe com-
puter. Rău, rău ai făcut Giovanni! Dar
pentru că în rest ai fost un om bun, vom
proceda în felul următor: aici, în Rai, nu
vei merge decât cu bicicleta.

Giovanni ia bicicleta și pleacă să facă
primul său tur în Rai.

Vine rândul lui Antonio, care și-a înșe-
lat nevasta doar de două ori.
Sfântul Petru se uită în computer, citește
ce scria în dreptul lui Antonio și zice:

- Se putea și mai bine Antonio, ar fi tre-
buit să fii mai atent. Dar să spunem că
putem trece peste cele două accidente.
Uite, tu vei merge prin Rai numai cu

această motocicletă frumoasă.
Antonio pleacă și el să facă primul său

tur pe străzile din Rai.
Când ajunge la Mario, Sfântul Petru

nu-l lasă nici să deschidă gura.
- Mario, știu totul despre tine: o con-

duită exemplară, nici măcar un gând în-
dreptat spre altă femeie. Apreciez foarte
mult că ai rămas fidel Adelei, soţia ta, și
după ce ea a murit acum câţiva ani. Ești
un exemplu de urmat care merită pre-
miat: privește, acolo se află un „Ferrari”
ultimul tip – este numai al tău!

Mario, fericit, pleacă la volanul mașinii
formidabile și face primul său tur pe stră-
zile Raiului. 

După o jumătate de zi, Giovanni și An-
tonio îl găsesc pe Mario plângând de
mama focului.

- Ce sa întâmplat Mario, ai avut acci-
dent cu mașina, s-a defectat, ţi-a furat-o
careva?

- Nu s-a întâmplat nimic din toate aces-
tea, mașina este în regulă, merge perfect.

- Arunci de ce plângi în halul acesta?
- Am văzut-o pe Adele, fosta mea soţie,

pe un bulevard din Rai: se plimba cu bici-
cleta…

MMOOZZAAIICC ��  MMOOZZAAIICC ��MMOOZZAAIICC ��MMOOZZAAIICC ��MMOOZZAAIICC ��MMOOZZAAIICC ��MMOOZZAAIICC ��MMOOZZAAIICC ��MMOOZZAAIICC ��MMOOZZAAIICC ��MMOOZZAAIICC ��

TREI ITALIENI MERG LA RAI
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CCaannddiiddaațțiiii  ppeennttrruu  ffuunnccțțiiiillee  ddee  ccoonnssiilliieerrii  ddiinn  ppaarrtteeaa  ppaarrttiiddeelloorr  ppoolliittiiccee
Partidul Social Democrat propune 

următorii candidaţi:
1. Nistor Petru 
2. Amariei Dumitru
3. Veliceasa Cristian
4. Ungureanu Vasile
5. Câmpulungeanu Eugen
6. Gușă Ionică
7. Saftiu Neculai
8. Grigoroaia Vasile 
9. Dăscălașu Ion
10.  Cîrjă Constantin
11.  Buzdugan Viorel
12.  Stoica Dumitru
13.  Blanaru Grigore
14.  Axinia Constantin – Cristian
15.  Muraru Adriana
16.  Vodă Melania
17.  Murariu Vasile 
18.  Ungureanu Dumitru
19.  Antochi Gheorghe

Partidul Alianţa Liberalilor și Democraţilor 
propune următorii candidaţi:

1. Fodor Gheorghe
2. Ștefănoaia Cristina – Petruţa
3. Cotoc Constantin
4. Gușă Mihaela

Componenţa Biroului Electoral de Circumscripţie
Comunală nr. 71 – Mălini 

1. Cîmpulungeanu Mariana – preşedinte (apolitic);
2. Kinole Alexandra – Diana – locţiitor (apolitic);
3. Ilie Rodica – membru al Partidului Naţional Liberal;
4. Andrieş Mihaela – membru al Partidului Social Democrat;
5. Tudosia Ionela – membru al Uniunii Democrate Maghiare

din România;
6. Maranda Ramona –Elena – membru al Uniunii Naţionale

pentru Progresul României;
7. Ţigănescu Neculai – membru al Partidului Social Democrat.

Partidul Naţional Liberal propune 
următorii candidaţi:

1. Mitocariu Vasile
2. Gușă Gavril
3. Guguţă Ioan
4. Maganu Gheorghe
5. Agape Dumitru
6. Antohi Costică
7. Nistor Gheorghe
8. Păstrăvanu Aurica
9. Capră Ilie
10.  Mitocaru Mirela
11.  Niga Dorel
12.  Zimbru Vasile
13.  Capotescu Gabriela
14.  Mitocaru Ioan
15.  Vodă Elena – Alina
16.  Marian Petruţa – Agripina
17.  Gușă Ion
18.  Buga Vasile
19.  Vodă Petru

Căile de comuni-
caţie - întreţinute, 

modernizate
La acest capitol, un loc aparte îl

constituie reabilitarea drumului jude-
ţean 209B, pe segmentul Iesle – Cul-
mea Stânişoarei. Proiectul este
finalizat, aprobat de Consiliul Jude-
ţean Suceava şi, pe măsură ce se vor
deschide programe noi de finanţare
pentru asemenea investiţii, vor începe
lucrările. 

Datorită unui proiect comun, se va
asfalta drumul agricol care, printre al-
tele, va înlesni legătura Mălini - Sla-
tina.

Urmând o acţiune începută în 2015,
administraţia comunei va continua
asfaltarea străzilor din Poiana Măru-
lui, Suha şi Pâraie. 

Pe porţiunile care vor permite acest
lucru, va începe acţiunea de amena-
jare a trotuarelor în Mălini, Suha, Po-
iana Mărului şi Pâraie. 

Premieră 
absolută - 

amenajarea 
pistelor 

pentru biciclete
Pentru încurajarea folosirii bicicle-

telor ca mijloc de deplasare, fapt util
sănătăţii oamenilor, dar şi protejării
mediului, în Mălini se preconizează
amenajarea unei piste speciale. 

O altă pistă pentru biciclete, de data
aceasta de interes turistic şi sportiv, se
va construi în zona Pojorâta – Prima-
taru (Văleni – Sânişoara). 

Noi obiective 
de interes 

cultural, spiritual
Urmare a unei hotărâri mai vechi a

Consiliului Local, într-o perioadă ime-
diat următoare se va proceda la ame-
najarea spaţiului pentru Muzeul
Etnografic al zonei. În acest scop, se va
repara şi moderniza clădirea denumită
„Casa de Hore”. Va continua acţiunea
de căutare şi colectare a obiectelor care
vor alcătui colecţiile muzeistice. În
această activitate, se are în vedere dis-
ponibilitatea cetăţenilor de a dona
obiecte cu semnificaţie etno-folclorică
locală, dar şi cumpărarea unora dintre
acestea.

Tot din zona de interes cultural şi
spiritual face parte şi hotârărea prima-
rului Petru Nistor de a repartiza un
spaţiu nou bibliotecii comunale: clădi-
rea, în bună parte modernizată, din ve-
chinătatea sălii de sport. Aceasta va fi
dotată cu tot ce este necesar, inclusiv
cu un sistem informatic, pentru a de-
veni un centru de cultură modern. 

Construcţii, 
amenajări, 

utilitare 
şi de agrement

O acţiune studiată de mai multă
vreme o constituie construirea unui
cămin cultural la Pâraie. De această
dată, obiectivul se află în programul
primarului Petru Nistor pentru anii ur-
mători. În Poiana Mărului, în spaţiile
vecine Bisericii  „Sfânta Treime”, se vor
amenaja o parcare auto şi un parc. 

De asemenea, spaţiul din faţa Cămi-

nului Cultural din Mălini va lua o
formă agreabilă, de nivelul unui centru
de cultură adus la standarde contem-
porane, complet modernizat. 

„Crucea 
talienilor” - 

reconstituită 
şi amplasată 

în Culmea 
Stânişoarei

O activitate laborioasă şi foarte pre-
tenţioasă urmăreşte realizarea unei re-
plici identice a „Crucii talienilor” şi
montarea acesteia într-un loc deja sta-
bilit din Culmea Stânişoarei. În prejmă
va fi construită o parcare, în bună mă-
sură acoperită. În acest fel, zona va că-
păta un interes sporit pentru turişti,
dar şi pentru cetăţenii comunei Mălini. 

Modernizarea 
iluminatului 

public
Iluminatul public a constituit şi con-

stituie o preocupare permanentă a ad-
ministraţiei locale din Mălini. În acest
scop, se efectuzează documenterea ne-
cesară, studiul mijloacelor tehnice, dar
şi a ofertelor. Acţiunea se dovedeşte re-
lativ costisitoare. De aceea, se anali-
zează cu atenţie mai multe variante şi
urmează să se aleagă una avantajoasă
privins raportul preţ-calitate, care să
asigure, cu adevărat, iluminatul efi-
cient, optim, al localităţilor din co-
mună. Modernizarea iluminatului
public se află în poziţia „urgenţe” a pri-
marului Petru Nistor.
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Clădirea în care va funcţiona noua bibliotecă a comunei Mălini
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DDEEMMEERRSS  AAMMBBIIŢŢIIOOSS,,  
IIMMPPOORRTTAANNTT,,  

NNEECCEESSAARR
Pista ciclo-turistică va urma un traseu care
începe şi se sfârşeşte în parcarea de la baza

pârtiei de schi de la Pojorâta, va continua pe
o porţiune a drumului forestier, iar la podeţul

peste pârâul Mesteceni, va lua direcţia spre
zona numită Lupărie. Va urca pe limita păşunii
Pojorâta, apoi va aborda forma de relief Picio-

rul Primatarului, până la podul peste pârâul
Primataru, din drumul judeţean 209B. De
aici, la stânga, pe drumul judeţean 209B,

până la pizzeria Q-3, apoi din nou la
stânga, traversează podul de peste râul

Suha Mare şi revine la punctul
iniţial.

Traseul are o lungime de
aproximativ 8 km şi este an-

trenant, cu suficiente urcuşuri
şi coborâşuri într-un peisaj în

bună măsură sălbatic.
Amenajarea vine în întâmpi-

narea celor pasionaţi 
de ciclo-turism, dar, de-

sigur, va permite şi 
desfăşurarea unor

competiţii spor-
tive.

Până nu demult s-a considerat că
şcoala de la Mălini, mai exact prima
şcoală din zona Mălini, s-a înfiinţat
în anul 1865. Iată că, în ultima

vreme, lucrări care se referă la Cali-
nic Miclescu, unul dintre cei mai
importanţi clerici ortodocşi români,
relevă că, în timpul în care a fost

egumen (stareţ) la mănăstirea Sla-
tina, acesta a înfiinţat „o şcoală pen-
tru copiii ţăranilor din Mălini”.
Sursele care conţin informaţia nu

precizează momentul (anul, luna,
ziua) în care s-a întâmplat acest
lucru şi nici locul în care s-a aflat
şcoala.

Deci, deocamdată, avem doar cer-
titudinea că prima şcoală din Mălini
s-a înfiinţat în intervalul 1851-1858,
înainte de Unirea Moldovei cu Ţara
Românească, prin urmare, înainte
de reformele lui Cuza, reforme care
au avut în vedere şi învăţământul.

Informaţia la care ne referim ne de-
termină să apreciem că, la Mălini, în-
văţământul şcolar care o vechime
situată între 158 şi 165 de ani. Prin
vreme, în spaţiul străjuit de munţii
Stânişoarei şi traversat de râul Suha
Mare, s-au întâmplat multe. S-au
schimbat multe în toate domeniile, in-
clusiv în învăţământ. Aşa se face că
astăzi, în comuna Mălini, funcţio-
nează o şcoală primară, cinci şcoli
gimnaziale şi şase grădiniţe. O grădi-
niţă, cea la Poiana Mărului, funcţio-

nează într-o clădire nouă. Clădirile tu-
turor acestor instituţii de învăţământ
sunt modernizate, spaţiile interioare
fiind reparate şi mobilate corespunză-
tor. În ultimii ani, datorită preocupă-
rii permanente a Primăriei Mălini, s-a
reuşit introducerea în toate spaţiile de
învăţământ a încălzirii având ca sursă
centralele pe lemne. Acum, în clasele
şcolilor şi grădiniţelor, se învaţă într-
o ambianţă plăcută, cu căldură sufi-
cientă  şi fără pic de fum. 

În această primăvară, la iniţiativa
primarului Petru Nistor, s-au înlo-
cuit acoperişurile Şcolii Gimnaziale
„Nicolae Labiş” şi al grădiniţei de la
Mălini şi s-au văruit exterioarele
şcolilor gimnaziale de la Văleni Stâ-
nişoara şi Mălini, precum şi a grădi-
niţei de la Mălini. Cheltuielile
pentru realizarea acestor lucrări au
fost asigurate din bugetul primăriei
şi s-au ridicat la suma de 150.000
de lei. 

� răspunzând unor necesităţi stringente ale
populaţiei, administraţia comunei Mălini abor-
dează un proiect de realizare a unui sistem pu-
blic de alimentare cu apă potabilă

Probabil că proiectul cel mai ambiţios, cel mai impor-
tant pentru perioada următoare este cel de realizare a
unei instalaţii de alimentare cu apă potabilă a localităţi-
lor comunei Mălini şi de extindere a reţelei de canali-
zare. 

În termeni tehnici, proiectul este denumit „Înfiinţare,
sistem de alimentare cu apă şi extindere sistem de cana-
lizare existent în comuna Mălini, judeţul Suceava” şi va
fi finanţat prin atragere de fonduri europene. 

Efortul de realizare a sistemului de alimnetare cu apă
potabilă a comunei a devenit cu atât mai necesar cu cât,
în ultimii ani, în zona administrată de Primăria Mălini
s-au înregistrat perioade cu secetă severă, ceea ce a con-
dus la secarea fântânilor şi la dispariţia sau micşorarea
drastică a debitelor izvoarelor şi pâraielor. Au fost mo-
mente în care chiar şi debitul râului Suha Mare s-a
redus la cote alarmante. 

În aceste condiţii, administraţia comunei Mălini, pri-
marul Petru Nistor, au manifestat preocupare şi au în-
treprins acţiuni stăruitoare pentru realizarea şi
finanţarea unui asemenea proiect. 

Existenţa unui sistem public de alimentare cu apă va
conduce, înainte de toate, la creşterea nivelului de trai
şi protejarea stării de sănătate a populaţiei. De aseme-
nea, un sistem public de alimentare cu apă, prin func-
ţionare stabilă şi la parametri optimi, va asigura
condiţii pentru dezvoltarea economică a localităţilor din
comuna Mălini. 

Practic, apa va fi captată din râul Suha Mare, undeva
în aval de pâraiele Pojorâta şi Frasin, (în zona podului
“La moară” din Văleni - Stânişoara). După captare, apa
va suferi un proces complex de tratare. Fluxul va conti-
nua cu introducera apei într-un rezervor de înmagazi-
nare şi în reţeaua de transport şi distribuţie. 

Rezervorul, confecţionat din oţel, va avea o capacitate
de 650 mc şi va fi situat în apropierea locului de captare
şi tratare a apei, într-o zonă situată la 600 de metri
înălţime, între Pojorâta şi Primataru.

Reţeaua de transport şi distribuţie a apei va avea o
lungime de aproximativ 17 km. Deoarece, în unele ca-
zuri, diferenţa de nivel între rezervor şi consumatorii de
la cotele cele mai coborâte este de 172 de metri, pe tra-
seu au fost prevăzute cămine cu vane de limitare a pre-
siunii. 

Foarte important: pe întreaga lungime a reţelei de
transport şi distribuţie a apei se vor construi hidranţi
pentru asigurarea apei necesare la intervenţiile pentru
stingerea eventualelor incendii. 

În acelaşi proiect este prevăzută extinderea reţelei de
canalizare ape menajere cu aproximativ 7,6 km. Astfel,
populaţia din Poiana Mărului, Suha, Mălini şi Pâraie, va
avea la dispoziţie o reţea de 37, 6 km lungime: la cei 30
de km, cât are reţeaua existentă, se vor adăuga încă 7,6
km. 

Valoarea investiţiei se va ridica la suma de două mi-
lioane de euro. La această oră, proiectul este eligibil, ur-
mând să se desfăşoare etapele tehnice legale care preced
începerea lucrărilor. 
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