
Viceprimarul Attila Tabără-Matyas şi consilierii locali 
Dimitrie-Sergiu Balcu, Aurica Cohuţ, Ioan Fonoş, 

Alexandru-Ştefan Gross, Dan Pascar, Florica Roman, 
Bodis Francisc, Szabo Ladislau Alexandru, Kiss Zolt şi 

Kovacs Petru urează tuturor locuitorilor din Tormac, Cadăr şi Şipet
Sărbători fericite!

Dragi locuitori din Tormac, Cadăr şi Şipet, suntem în pragul Naşterii 
Domnului nostru Iisus Hristos, un moment plin de magie şi lumină. 

Vă urez să aveţi parte de un Crăciun îmbelşugat, în sănătate, alături de cei dragi.
Pentru anul care vine vă doresc, pe lângă sănătate, să aveţi puterea 

să vă îndepliniţi aspiraţiile. Crăciun fericit! La mulţi ani!
Marius LAZĂR, primarul comunei Tormac

publicaţie a locuitorilor din comuna Tormac
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Ziua Naţională, sărbătorită
în comuna Tormac

A c u m
104 de ani,
p e s t e
100.000 de
oameni din
toate colţu-
rile Româ-
niei se
î n d r e p t a u
către Alba
Iulia, pentru
a asista la
desăvârşirea
celui mai
puternic act
din istoria
României.

Cu entu-
ziasm şi
inimi însu-
fleţite de dragoste de ţară, românii au venit să dea mână cu mână într-o ţară
unită. 

După terminarea primului război mondial, poporul român a reuşit să valori-
fice contextul mişcării de eliberare a popoarelor din Europa şi a consfinţit pro-
pria eliberare şi unire, în „Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia”.

Evenimentul a fost marcat şi în comuna Tormac, cu ceremonii religioase şi
de depunere a coroanelor de flori la monumentele eroilor ridicate în localită-
ţile Şipet şi Cadăr. 

Au participat autorităţile locale, în frunte cu primarul Marius Lazăr, dar şi
preoţii locului, alături de foarte mulţi tineri şi localnici.

- continuare în pagina 2 -

De ce avem nevoie 
de un ziar local

Dragi locuitori ai comunei Tormac, aveţi în faţă
prima ediţie a ziarului local „Jurnal de Tormac”.
Probabil vă veţi întreba de ce comunitatea noastră
are nevoie de un astfel de mijloc de informare, din
moment ce cu toţii trăim în era tehnologiei, iar in-
formaţia este, cum se spune mai nou, la un click dis-
tanţă. 

Accesând telefonul, tableta sau computerul, des-
chizând televizorul, a5ăm instantaneu tot ceea ce
petrece în ţară şi în lume. Reţelele de socializare
abundă de informaţii de orice fel, însă acestea, de
multe ori, sunt ştiri false, menite să manipuleze oa-
menii. 

Aşadar, avem informaţie la discreţie, de oriunde şi
despre orice.

Dar ce facem cu informaţiile vitale din imediata
noastră apropiere? Cum intrăm în posesia lor? 

Desigur, şi Primăria comunei Tormac are un site care poate 4 accesat de pe orice
fel de dispozitiv electronic, însă nu toată lumea este familiarizată cu acest tip de
tehnologie. 

Pentru ei, dar şi pentru ca informaţiile care ajung la dumneavoastră să 4e din
cea mai de încredere sursă – autorităţile locale – am decis să demarăm acest pro-
iect, şi anume să edităm ziarul local „Jurnal de Tormac”, cu apariţie o dată la două
luni, un ziar al tormăcenilor, un ziar de informaţii care să acopere întreaga sferă
a activităţilor care au loc în comunitatea noastră.

Şi pentru că această primă apariţie a ziarului coincide cu perioada sărbătorilor
de iarnă, nu pot încheia aceste scurte gânduri fără a vă ura să aveţi parte de un Cră-
ciun luminat, care să vă găsească sănătoşi, alături de cei dragi. 

Iar pentru anul care vine, vă doresc să aveţi puterea să duceţi la îndeplinire toate
dorinţele.

Crăciun fericit!
La mulţi ani!

Marius LAZĂR, 
primarul comunei Tormac
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Într-o atmosferă de adevărată sărbătoare s-au derulat
aceste ceremonii. Primarul Marius Lazăr a evocat, în cu-
vântul său, însemnătatea momentului de acum 104 ani şi
le-a urat tuturor La mulţi ani!

„Dragi români, sunt onorat să mă aflu alături de dum-
neavoastră pentru a sărbători împreună Ziua Naţională a
României. În anul 1918 s-a înfăptuit unirea Transilva-
niei cu Ţara Românească. Marea unire nu a fost opera
niciunui om politic, guvern sau partid, a fost voinţa pu-
ternică a românilor de a avea un stat naţional. Lecţia ro-
mânilor de atunci este valabilă şi azi. Este o lecţie a
unităţii, a dragostei de neam. Trebuie să fim şi noi azi
uniţi, nu trebuie să ne fie ruşine cu ţara în care ne-am
născut, fiindcă nici o ţară nu-i perfectă. Să ne învăţăm
copiii să o apere şi să nu o vorbească nicicând de rău.
Papa Ioan Paul al II-lea spunea despre România că este
Grădina Maicii Domnului. Într-adevăr, avem o ţară su-
perbă, admirată de turişti din lumea întreagă. Să o apă-
răm şi să o iubim  Stă în puterea noastră să schimbăm ce
nu ne place, să o facem mai bogată şi mai civilizată.

La mulţi ani, România! La mulţi ani, români!”.
De asemenea, doamna Isabela Radics a pregătit torturi

aniversare în culorile drapelului naţional.

Ziua Naţională, sărbătorită în comuna Tormac

Serbare de 1 Decembrie 
la Şcoală

Şi la Şcoala Gimnazială Tormac a fost sărbătorită Ziua
Naţională. La serbarea organizată cu acest prilej şcolarii au
prezentat momente patriotice, au recitat şi au cântat. De or-
ganizarea serbării de 1 Decembrie s-au ocupat următoarele
cadre didactice: Diana Bordânc, Paula Leancă, Mihaela
Olaru, Mihai Bordânc, Simona Buttara, Adriana Faugel, An-
dreea Nicolcescu, Bianca Oblezniuc şi Amelia Păun.

Erika PĂŞTEAN

Premii pentru cei mai mici şcolari
În data de 19 octombrie elevii

Fehér Anett - CP B., Csáki William
- III.B. şi Salamon Emma - IV.B. au
participat la concursul judeţean
„Kriza János” care a avut loc la Li-
ceul Teoretic „Bartók Béla” - Timi-
şoara. 

Profesor pregătitor le-a fost d-na
Toth Rozália. Elevii au obţinut
menţiune şi premiul special.

Erika PĂŞTEAN

Un obiectiv deosebit de important pentru comunita-
tea din Tormac a devenit funcţional. Este vorba despre

dispensarul uman, care, cu ajutorul Primăriei, a fost ex-
tins, modernizat şi reabilitat. Astfel, cetăţenii din satele
care alcătuiesc comuna au la dispoziţie un aşezământ

sanitar corespunzător, în care pot beneficia de servicii
medicale de calitate.

În imaginile alăturate puteţi vedea stadiul în care a
fost preluat dispensarul de actuala administraţie şi sta-
diul în care este astăzi.

Condiţii mai bune pentru practicarea sportului
În curtea Şcolii Gimnaziale din Tormac

sunt în curs de finalizare lucrările de amena-
jare a unui teren de sport multifuncţional.
Autorităţile locale dau asigurări că terenul va
fi gata până la finele acestui an. Concret, ar
mai fi de aşternut covorul de gazon sintetic,
după ce, recent, a fost montată instalaţia de
iluminat nocturn. După finalizarea terenului,
elevii de la şcoală vor putea practica mai
multe sporturi, de la minifotbal, la handbal.

Parcuri pentru copiii din Şipet şi Cadăr
Două noi parcuri destinate celor mici au fost

date în folosinţă în acest an. Este vorba despre
parcurile din centrele localităţilor Şipet şi
Cadăr. Aici, cei mici pot beneficia de mai multe
tipuri de jucării, tobogane, leagăne etc., iar pă-
rinţii îi pot aduce aici să se joace în condiţii de
siguranţă. De asemenea, parcurile au fost do-
tate cu bănci unde părinţii sau bunicii se pot re-
laxa atât timp cât cei mici sunt la joacă.

Utilaje noi pentru sectorul gospodăriei
comunale

Primăria comunei Tormac a reuşit achiziţia a două utilaje extrem de necesare pen-
tru sectorul gospodăriei comunale. Astfel, cu bani de la bugetul local şi printr-un pro-
iect finanţat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), s-a reuşit
achiziţia unui buldoexcavator şi a unui tractor cu remorcă. Buldoexcavatorul, de
exemplu, poate fi folosit la colmatarea şanţurilor, la executarea unor lucrări ce nece-
sită excavare ori la înlăturarea vegetaţiei de pe marginea drumurilor publice, iar trac-
torul cu remorcă se va dovedi util în campaniile de colectare a deşeurilor vegetale.

Dispensar modern la Tormac
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Încerc prin intermediul ziarului nostru să fac un scurt bilanţ al
activităţii mele la Primăria Tormac în cei doi ani de mandat scurşi
de când m-aţi votat şi până în prezent. Pentru început, vreau să vă
informez că, atunci când am preluat practic administraţia locală,
în anul 2020, am „moştenit” o datorie uriaşă pe care o avea Pri-
măria Tormac, respectiv facturi restante pentru lucrări efectuate
şi neplătite, de circa două milioane de lei (20 de miliarde de lei
vechi). Astfel că primul an de mandat a fost cât se poate de greu,
pentru că am plătit datoriile rămase de la fosta administraţie. Asta
în condiţiile în care bugetul nostru de investiţii pe un an întreg
este de aproximativ 1,5 milioane de lei. Trebuie să menţionez că
am reuşit acest lucru printr-un ajutor substanţial de la Consiliul
Judeţean Timiş, care, la rectificările de buget, a ţinut cont de si-
tuaţia comunei noastre şi am primit sume substanţiale cu ajutorul
cărora am reuşit să achităm, până la urmă, toate datoriile. Mai
concret, de la Consiliul Judeţean Timiş am primit 600.000 de lei,
tocmai pentru a ieşi din situaţia respectivă, lucru pentru care ţin
să mulţumesc atât consilierilor judeţeni, cât şi personal domnului
Alin Adrian Nica, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.

Vorbind despre activitatea mea din primul an de mandat de
primar, precizez că am încercat să prioritizez satul Şipet, care a
fost „uitat” ani în şir de administraţiile precedente. În acest sens,
am reuşit să reparăm patru kilometri de străzi, prin pietruire, iar
în acest an am continuat lucrările de pietruire pe o mare parte din
străzile din localitatea Tormac şi parţial în localitatea Cadăr. După
cum ne-am propus, anul acesta, am realizat pietruiri pe aproxi-
mativ 15 kilometri de străzi.

Menţionez că Tormacul şi satele aparţinătoare au aproape 50
de kilometri de străzi, ceea ce este foarte mult, şi, cred că înţele-
geţi, imposibil de reparat toate într-un singur an, din bugetul local.

În ceea ce priveşte infrastructura de educaţie, anul trecut am
montat un sistem nou de încălzire centrală pe peleţi la şcoala nouă
din localitatea Tormac. Aceasta a presupus şi realizarea unui coş
de fum nou, schimbarea caloriferelor, instalarea unei centrale. În
acest an, înainte de începerea noului an şcolar, am renovat pe in-
terior grădiniţa de la Şipet, am pus tavane noi, am zugrăvit şi am
instalat corpuri de iluminat. În plus, au fost refăcute teracotele de
la şcoala mică din Tormac şi de la grădiniţa din Şipet.

În ceea ce priveşte cultele religioase, pot spune că adminis-
traţia pe care o conduc este prima care a dat bani bisericilor din
comună. Am prevăzut şi alocat în bugetul local câte 10.000 de lei
pentru fiecare biserică. Biserica de la Tormac, unde s-au desfă-
şurat o serie de lucrări, ne-a solicitat o sumă mai mare şi am alo-
cat 15.000 de lei. Aşa cum am alocat bani pentru culte anul trecut
şi anul acesta, vom aloca şi în anul viitor, deoarece am fost, sun-
tem şi vom fi alături de credincioşii din comuna noastră.

În continuare vreau să vă vorbesc despre stadiul proiectelor
de investiţii în comuna Tormac. Încă de la începutul acestui an am
întocmit un program de investiţii, pe care l-am publicat pe inter-
net, cu direcţiile de investiţii ale comunei, atât pentru anul în curs
cât şi pentru perioada următoare.

Din ce ne-am propus pentru a realiza în acest an, proiecte fi-
nalizate şi în curs de finalizare, amintesc următoarele obiective:

- dispensar Tormac – extindere, modernizare şi reabilitare (lu-
crare finalizată);

- teren de sport multifuncţional în curtea şcolii din Tormac –
finalizare până la sfârşitul anului;

- achiziţie tractor cu remorcă şi achiziţie buldoexcavator, am-
bele obiective finalizate;

- parcare în faţa Primăriei - finalizată;
- finalizare PUZ în localitatea Tormac – terenuri pentru con-

strucţia de locuinţe destinate tinerilor (proiect şi contract sem-
nate) – termen de finalizare lunile martie-aprilie anul viitor; vor
fi în jur de 80 de parcele care vor fi atribuite tinerilor.

- parc central în localitatea Şipet şi parc central în localitatea
Cadăr, ambele obiective finalizate;

- rigole betonate şi accese la proprietăţi pe drumul comunal
DC 169 în localitatea Şipet - finalizate;

- refacerea faţadei Căminului Cultural din Şipet - finalizată;
- montarea unui pod pietonal peste Beghei în localitatea Şipet

- finalizată;
- staţie de autobuz în localitatea Cadăr - finalizată;

- alei pietonale în localitatea Cadăr - finalizate.
În continuare vreau să vă vorbesc despre proiectele mari, de

anvergură pe care ni le-am propus pentru perioada următoare.
Am realizat studiul de fezabilitate pentru asfaltarea străzilor

şi am depus un proiect prin PNI „Anghel Saligny”, reuşind să ob-
ţinem şi o finanţare, în sumă de 11 milioane de lei.

Am întocmit studiul de fezabilitate pentru reabilitarea a două
şcoli, şcoala mică, care este funcţională, şi clădirea şcolii mari
din Tormac, care funcţionează ca spaţiu de cazare pentru oaspeţi.
Proiectul a fost depus, iar cele două clădiri vor fi reabilitate prin
PNRR.

Tot prin PNRR am depus un proiect pentru realizarea de piste
de biciclete. Avem semnat contractul pentru studiul de fezabilitate
şi am depus solicitare pentru finanţare, solicitare avizată favora-
bil, ceea ce înseamnă că şi acest proiect se va realiza. Trebuie
menţionat că atunci când s-a deschis linia de finanţare pentru piste
de biciclete banii au fost direcţionaţi doar către astfel de investi-
ţii, deci nu pot fi folosiţi pentru altceva. Pentru a primi finanţare,
una dintre condiţii era ca pista de biciclete construită să lege două
obiective locale. Proiectul l-am gândit împreună cu proiectanţii şi
am stabilit că pista de biciclete, care va avea aproximativ trei ki-
lometri, va pleca din faţa Bisericii Reformate din Tormac înspre
Cadăr, va face stânga înainte de linia de cale ferată, va continua
până în capătul satului, după care va continua pe strada dintre lo-
calitate şi fostul CAP, stradă care va fi modernizată cu acest pri-
lej, va traversa apoi drumul judeţean, va trece pe strada mică şi va
ajunge la balta naturală Tormac, zonă de relaxare şi agrement.
Dorinţa noastră este ca acest proiect să traverseze nişte zone verzi
pentru a face cât mai plăcută plimbarea cu bicicleta.

Tot în ceea ce priveşte proiectele, am început anul acesta prin
a contracta serviciile de proiectare pentru studiu de fezabilitate
pe gaz. Proiectul a fost depus pe Programul Naţional „Anghel Sa-
ligny”, prin ADI Timiş - Centru. Sunt 11 comune în acest pro-
iect. Proiectul are o valoare de 183 de milioane de lei.

În privinţa sistemului de canalizare avem semnat un contract
pentru realizarea studiului de fezabilitate. Încă nu s-a deschis nicio
sesiune de depunere de proiecte pe niciun program de finanţare.
Aşteptăm să vedem dacă, aşa cum se spune, vor fi disponibile fon-
duri prin PNRR pentru canalizare. Noi vom fi pregătiţi şi vom de-
pune documentele pentru sistemul de canalizare.

În acest sens am întocmit studiul de fezabilitate, iar proiectul
l-am depus tot prin PNI „Anghel Saligny”. Deocamdată nu a in-
trat la finanţare şi, cel mai probabil, îl vom depune şi pe PNRR,
când se va deschide sesiunea de depunere a proiectelor.

Unul dintre cele mai importante proiecte este cel de realizare a
Planului Urbanistic General (PUG), care ne dă direcţia de dez-
voltare pe următorii zece ani cel puţin. În acest PUG vom include
şi multe zone din extravilanul comunei, în vederea dezvoltării,
reuşind în acest fel să ajutăm şi localnicii care au proprietăţi în ex-
travilan şi doresc să construiască pe ele (hale, ferme, depozite etc.).
Pentru realizarea PUG-ului am depus proiect pe PNRR şi am ob-
ţinut o finanţare de aproximativ 50.000 de euro pe partea de PUG
şi aproximativ 25.000 de euro pe partea de PUZ (Plan Urbanistic
Zonal) la terenurile pentru tineri, după cum am precizat.

Mai avem un proiect şi pentru construirea unei săli de sport, pe
care l-am depus la Compania Naţională de Investiţii (CNI). Anul
acesta proiectul a fost introdus pe lista-sinteză, după care am
adoptat o hotărâre de Consiliu Local privind predarea amplasa-
mentului către CNI pentru realizarea investiţiei. Urmează emite-
rea unui ordin de ministru pentru construirea sălii şi sperăm ca în
acest an să primim finanţarea necesară. 

Împreună cu Consiliul Judeţean Timiş, comuna Tormac are un
proiect privind Drumul Comunal Şipet – Sculea – Gătaia, aflat în
proprietatea noastră. Cu ajutorul preşedintelui CJT, domnul Alin
Adrian Nica, căruia îi mulţumim, am reuşit să predăm acest drum
Consiliului Judeţean, astfel că începând cu anul viitor statutul
acestui drum se transformă, devenind drum judeţean. Avem pro-
misiunea de la CJT că acest drum va fi inclus pe lista de investiţii
pe anul 2023. Sperăm ca la finalul anului viitor, începutul anului
2024, acest drum să fie asfaltat. Astfel, locuitorii din Şipet şi Tor-
mac vor avea un acces mai facil spre Gătaia, unde există, de exem-
plu, Serviciu de Evidenţă a Populaţiei, există licee şi magazine.

Marius LAZĂR, primarul comunei Tormac

Dragi locuitori din Tormac, Şipet şi Cadăr
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Anul acesta copiii din comuna Tormac au avut
parte de o surpriză plăcută din partea autorităţilor
locale. Cu ocazia zilei de 1 Iunie, Ziua
Internaţională a Copilului, Primăria Tormac a or-
ganizat un eveniment dedicat în exclusivitate celor
mai mici locuitori ai comunei. Aceştia s-au putut
bucura de un tobogan gratuit, iar tot în mod gra-
tuit au bene#ciat de clătite cu ciocolată, hot-dog şi
sucuri. De asemenea, pentru antren, muzica a
răsunat pe tot parcursul evenimentului.

Copiii, în prim-plan de 1 Iunie

După doi ani în care n-au
putut organiza festivităţi din
cauza pandemiei, festivitatea
de deschidere a noului an şco-
lar 2022-2023 la Tormac s-a
desfăşurat conform tradiţiei.
Şcoala Tormac are o tradiţie
mai veche: elevii preşcolari de
la clasa pregătitoare sunt con-
duşi de la grădiniţă la şcoală
de elevii de clasa a VIII-a, într-
un fel de predare de ştafetă. Eu
predau în această şcoală de 37
de ani şi aşa s-a întâmplat
mereu la deschiderea noului
an şcolar, excepţie cei doi ani
de pandemie de care aminteam.

În acest an şcolar avem trei structuri aparţină-
toare, Grădiniţa cu Program Normal Cadăr, Grădi-
niţa cu Program Normal Şipet şi Şcoala Gimnazială
Şipet, unde funcţionează clase primare şi clasa a
VIII-a.

La Tormac avem o Grădiniţă cu Program Prelun-
git şi Şcoala Gimnazială. La grădiniţa şi la şcoala
din Tormac avem secţia română şi secţia maghiară.
În total 267 de preşcolari şi şcolari. Elevii sunt în-
drumaţi de 34 de cadre didactice, dintre care apro-
ximativ jumătate sunt titulare, restul fiind
suplinitoare calificate.

Amintesc că anul trecut toţi elevii de clasa a VIII-
a au participat la Evaluarea Naţională. Din 20 de
elevi, 18 au mers mai departe la licee teoretice sau
şcoli profesionale.

Avem copii de la ciclul primar care au participat
în această primă parte a anului şcolar la un concurs
judeţean de recitare. Au fost trei elevi de la secţia
maghiară înscrişi în concurs. Colegele învăţătoare
au organizat serbarea de 1 Decembrie care s-a des-
făşurat la Căminul Cultural. De asemenea, de Sfân-
tul Nicolae copiii au aşteptat sosirea moşului cu
cadouri, unele clase de gimnaziu au pregătit o mică
petrecere.

De ani buni Primăria Tormac a alocat fonduri şi
pentru pachetele de Crăciun, care vor ajunge la
elevi. La grădiniţă există o tradiţie, şi anume copiii
primesc vizita lui Moş Crăciun care le aduce pache-
tele, fiind răsplătit de cei mici cu o serbare.

Prof. învăţământ primar Erika PĂŞTEAN,
directoarea Şcolii Gimnazialăe Tormac

Tradiţii reluate la Şcoala
Gimnazială Tormac

Copiii din Tormac joacă fotbal

S-a dat startul unui proiect deosebit de important pentru copiii
din comuna noastră. Fotbalul, cel mai popular sport din lume, este
practicat şi de copiii din Tormac. În cadrul acestui proiect, echipa-
mentele, mingile profesionale şi antrenorul licenţiat sunt sponsori-
zate de dl Marius Lazăr şi dl manager al SC Daniel Bātiment, Dănuţ
Gruia Pop.

„Consider că sănătatea tinerei generaţii este prioritară, sportul
este baza unui stil de viaţă sănătos. Încercăm să atragem atenţia co-
piilor de la mediul online şi să-i direcţionăm către mişcare şi joc în
echipă”, ne declară dl Marius Lazăr.

„Fotbalul nu este numai un sport, este un motor de dezvoltare a
copilului, un factor de socializare ce contribuie esenţial la procesul
de educare a unui copil”, concluzionează dl Dănuţ Gruia Pop, unul
dintre sponsorii proiectului.

Acţiuni sociale în comuna Tormac
Încă din anul 2021 administraţia noastră a

acordat o importanţă deosebită  categoriilor
vulnerabile din comuna Tormac. În colabo-
rare cu fundaţii şi asociaţii din judeţul Timiş
am demarat o serie de proiecte menite să spri-
jine copii, bătrâni şi persoane cu dizabilităţi.

Astfel, în anul 2021 s-a desfăşurat proiec-
tul „O masă cald” şi au fost împărţite mii de
porţii de mâncare, alimente şi dulciuri, graţie
unor oameni deosebiţi, precum Bogdan Cor-
dureanu, Ionel Couci, Alina Miclea, Cristian
Fercu. S-au implicat sâmbătă de sâmbătă, de
asemenea, doamna asistent social Beata
Giura şi consilier primar Vasilica Han.

Cu sprijinul doamnei Alina Miclea a fost
demarat proiectul „Mobilăm case”, fiind mo-
bilate casele unor tineri din localitatea noas-
tră.

În decursul anului
2021 au fost împărţite ca-
tegoriilor vulnerabile din
comună o tonă de haine,
tot cu sprijinul oamenilor
minunaţi enumeraţi mai
sus.

În anul 2022 proiectul
„O surpriză de ziua ta” e
menit să aducă zâmbetul
pe chipul copiilor şi bă-
trânilor bolnavi din co-
muna noastră. Fiecare
copil sau bătrân bolnav
primeşte cadou tort etc.
de ziua lui. Sunt emoţii
de nedescris atunci când
îmbrăţişăm oameni aflaţi

în nevoie, când zâmbeşti
împreună cu ei. De fapt,
sunt ai noştri, copii şi bă-
trâni ai satului, de care
trebuie să avem grijă.
Mână de la mână şi îm-
preună cu fundaţii şi aso-
ciaţii reuşim să facem
lucruri frumoase.

Anul trecut, chiar în
ziua de Crăciun, un adult
cu dizabilităţi din locali-
tatea Şipet a primit un
scaun cu rotile electric,
după o strângere de fon-
duri demarată de domnul
primar Marius Lazăr.

În fond, toate aceste acţiuni nu ar fi avut loc fără sprijinul şi în-
drumarea domnului primar Marius Lazăr.

Redactor-şef, Vasilica HAN


