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Apare lunar, şi se distribuie g ratuit în Orașul Sebiș și localitățile Donceni, Pr unișor și Sălăjeni

Din nou la școală

A sunat din nou clopoţelul. Un nou an şcolar a
început. Clasele au prins
din nou viață, vocile elevilor răsunând iarăși în
acest nou an școlar.
Cei mai mici dintre elevi,
plini de emoție și cu buchete de flori în mână, au
intrat pentru prima dată
în clasele care patru ani de

acum încolo îi vor găzdui.
Părinții și ei prezenți, i-au
încurajat și i-au predat spre
pregătire profesorilor.
De acum încolo acești
profesori vor ﬁ al doilea
părinte pentru ﬁecare
dintre elevi.
Noul an școlar a început
cu fast, cu noi generaţii
de copii, cu unele cadre

didactice noi, cu multe
emoţii pentru cei care
păşesc pentru prima dată
pragul şcolii şi cu multe
întrebări în gând pentru
cei care vor absolvi la
finele anului şcolar clasa
a VIII-a sau a XII-a.
Dar pentru toţi, cu siguranţă a început un nou
an, cu multe speranţe şi
năzuinţe ce aşteaptă a fi
împlinite. >>> pag. 4

Festivitatea de deschidere
a noului an școlar la Sebiș

Anul școlar 2018-2019 și-a deschis așadar larg porțile, iar forfota și veselia din
curtea școlilor, dar și din sălile de clasă primitoare, promit de pe acum un an
școlar încununat de succese, noi prezentându-vă în paginile publicației locale
imagini de la deschiderea anului școlar de la liceul din Sebiș

FIII SATULUI SĂLĂJENI

Sărbătoarea „Fiii Satului Sălăjeni” a reprezentat cel mai important eveniment desfășurat în oraș luna trecută.
Organizat în data de 11 august, ziua de
sărbătoare, aflată la prima ediție, s-a ridicat la nivelul așteptărilor tuturor, programul propus pentru eveniment fiind
unul deosebit, cu participarea orchestrei
„Frații Șandru”, care, după slujba de la
biserică a reușit să prezinte celor veniți
un spectacol folcloric de mare clasă.
Am putea caracteriza sărbătoarea ca pe
o zi în care dansul, muzica, distracția și
voia bună s-au mutat efectiv la Sălăjeni,
spectacolul pregătit atrăgând o mulțime
de spectatori, fiind unul pe măsura așteptării publicului.
Organizată prin implicarea Composesoratului Sălăjeni și a unor oameni inimoși
din Sălăjeni, având susținerea Primăriei,

SEBIȘ EXPRES

CMYK

prin primarul interimar Radu Demetrescu și cu aprobarea consilierilor locali, sărbătoarea a fost una a socializării
și prieteniei, o sărbătoare a readucerii
aminte a acestui sat al orașului Sebiș.
Un sat cu oameni onești și harnici, un
sat care face cinste orașului, cu o comunitate care și cu această ocazie a arătat
unită și deschisă lucrurilor frumoase.

>>> pag. 2
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>>> pag. 1 Sărbătoarea a început prin participarea la Sfânta Liturghie, Biserica Ortodoxă din Sălăjeni
fiind plină de enoriașii care
au venit anume pentru a fi
prezenți la Sfânta Liturghie,
pentru a lua aminte la sfintele cuvinte ale Evangheliei,
pentru a se împărtăți și a
începe săptămâna în comuniune cu Dumnezeu și cu
cuvântul Său.
Atmosfera din biserică a
fost una de sărbătoare, așa
cum șade bine într-o zi de
mare însemnătate, biserica
constituind un reper fundamental al vieții creștine. Preotul paroh a săvârșit Sfânta
Liturghie într-o ambianță

pătrunsă de har, într-o
ambianță plină de evlavie și
liniște sufletească
Întrega comunitate prezentă a participat cu smerenie le
slujba liturgică, venind pentru
a primi mirul de la preotul paroh, într-o ceremonie de iubire
față de Dumnezeu, de respect
și apropiere față de Biseică.
După slujbă, s-a oferit o
masă la căminul cultural,
unde a fost invitată toată
lumea, pentru a socializa,
a depăna amintiri, a întări
prieteniile.
Sălăjeniul a îmbrăcat haine
de sărbătoare!, iar acest lucru s-a văzut pe tot parcursul zilei.
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Amintiri de neuitat

Putem spune că distracția a fost prezentă la Sălăjeni, unde toți cei veniți au avut
parte de un program pe gustul tuturor, dar
și de o primire deosebită la căminul cultuaral, fiind omeniți după datina străbună,. Cu alte cuvinte a fost organizat totul
pentru ca lumea să se simtă bine și să se
bucure de această zi de sărbătoare, aflată la
prima ediție.
>>> pag. 3
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>>> pag.2 Ca o concluzie, a fost
o zi de sărbătoare frumoasă la Sălăjeni și chiar dacă evenimentul s-a încheiat, rămâne imaginea de ansamblu,
prin care s-a văzut că am avut o sărbătoare cu oameni veseli, cu suﬂetul
curat, cu deschidere de a se bucura ca
o comunitate unită și plină de dragostea pentru frumos. Avem o localitate
Sălăjeni „vie” iar acest lucru s-a văzut din plin!
Sperăm că aceste frumoase amintiri
de la sărbătoaresă vă aducă bucurie în
inimi, acum, când le revedeți prin paginile publicației noastre, pagini ce
constituie fărâme de istorie pentru viitor.
Nu de alta, dar prin publicația locală încercăm să spunem povestea
comunității locale a orașului nostruSebiș-pentru a lăsa o dâră de istorie
pentru posteritate, ﬁind siguri că aceste pagini vor ﬁ sursă de informație
peste ani, pentru o viitoare monograﬁe a comunității locale sebișene.

Amintiri de neuitat

cloric deosebit, prin care s-a
văzut că avem o zestre folclorică de mare frumusețe
artistică.
Ca și administrație locală,
cu acordul consilierilor locali,
am susținut acest eveniment,
lucru pe care-l vom face și la
Primar Interimar
Radu Demetrescu
anul.
„Sper din inimă că ediția din Închei prin a spune că țelul
acest an a sărbătorii localității nostru trebuie să fie acela de
Sălăjeni a fost pe placul tutu- a evolua mereu, de a progreror participanților.
sa de la an la an, pentru a
Din nou, am arătat celor arăta nu doar ca un adevăveniți pe la noi cu această rat oraș european, ci și ca o
ocazie ce localitate frumoa- comunitate europeană, frusă este Sălăjeni, ce comuni- moasă, demnă și elegantă
tate locală frumoasă avem, în toate.
cu oameni harnici și vredCred că la sărbătoarea de la
nici, primitori și onești.
Sălăjeni asta am și arătat: o
M-am bucurat mult că
mentalitate europeană, prin
s-a putut organiza această
primă ediție a sărbătoarii modul cum ne-am prezenlocalității Sălăjeni, având în tat, prin modul cum ne-am
program o slujbă religioasă organizat.
Primar Interimar
la biserică, de binecuvântare, iar apoi un spectacol folRadu Demetrescu
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Chiar
dacă în locul vacanței de
vis, cu soarele care zâmbea ziua intreagă, acum
sunt gutuile pline de puf,
mustul dulce și zile de
studiu intens, elevii au
fost bucuroși și au trăit, cu suﬂetul la gură,
emoția primei zile de
școală.
Revin la școală în ﬁecare toamnă, dornici de reîntâlnirea cu cărțile, cu
colegii, cu domnii profesori și învățători, chiar
dacă gândurile lor se
mai întoarc, din când în

>>> pag. 1

Primar Interimar
Radu Demetrescu
„Luni 10 septembrie
m-am întâlnit cu elevii la
începutul unui nou an şcolar, cu o semniﬁcaţie deosebită pentru cei care vin
la școală, având dorinţa
cunoaşterii şi a acumulării de cât mai multe cunoştinţe folositoare pentru viaţa de zi cu zi.
Am trăit pe data de 10
septembrie un moment
emoţionant şi special,
pe care ﬁecare dintre cei
prezenţi îl experimentează unic în felul său.

SEBIȘ EXPRES

când, la minunatele zile
ale vacanței.
Mintea și suﬂetul elevilor se deschid din nou spre
frumusețea cunoașterii, a
învățăturii, fără de care nicio vacanță nu ar mai veni!
Eevi, nu uitați: doar prin
educaţie veţi putea ﬁ
proprii voştri stăpâni şi
veţi putea face alegerile
potrivite pe mai departe
in viaţa personală.
Nicolae Iorga spunea:
„Şcoala este tot ce vezi
şi tot ce auzi. Ea trebuie să te înveţe să ﬁi propriul tău dascăl, cel mai

bun şi cel mai aspru.”
Aşadar, parafrazându-l
pe marele om de cultură, dragi elevi, să aveţi
încredere că ceea ce veţi
realiza la școală, va însemna enorm de mult
pentru formaea voastră
profesională, pentru viitorul vostru!
Vă lăsăm acum în compania câtorva imagini de
la deschiderea acestui an
școlar din Sebiș, imagini
care grăiesc de la sine
despre emoțiile deschiderii claselor de curs pentru elevii, dar și pentru
părinții care i-au însoțit!

Bobocilor, elevii care
păşesc pentru prima dată
pragul şcolii, le urez un
bun venit la şcoala noastră, făcând referire la
toate instituțiile școlare
din orașul Sebiș.
Sper să aveţi un an şcolar cât mai bogat, cu rezultate de care să vă bucuraţi, să aveţi doar note
mari și un comportament
exemplar.
Vă doresc să vi se împlinească toate visele,
să ﬁţi colegi şi prieteni,
să respectaţi şcoala care
vă primeşte cu braţele
deschise şi nu în ultimul
rând, să conﬁrmaţi speranţele şi încrederea familiilor voastre.
Stimate cadre didactice, vă mulţumesc pentru
dăruirea voastră, pentru profesionalismul de
care daţi dovadă an de
an şi vă urez să ﬁţi sănă-

toşi, puternici şi răbdători pentru ca împreună
să puteți duce aceşti copii pe o treaptă mai sus,
pe o treaptă a performanţelor.
Aceleaşi mulţumiri şi
urări le adresez întregului personal didactic-auxiliar şi nedidactic, care
depun toate eforturile
pentru ca instituţiile şcolare din oraș să funcţioneze, să ﬁe curate şi primitoare.
Iar vouă, dragi părinți,
vă doresc să aveți parte doar de rezultate bune din partea copiilor
voștri.
Tuturor vă doresc un
an cu împliniri şcolare şi
profesionale, bucurii şi
gânduri bune !
Primar interimar
Demetrescu Radu
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Festivitatea de deschidere
a noului an școlar la Sebiș
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Festivitatea de deschidere
a noului an școlar la Sebiș

Modiﬁcările și structura
noului an școlar 2018- 2019

Structura anului școlar 2018-2019 a fost stabilită de Ministerul Educaţiei. Potrivit instituţiei,
cursurile noului an școlar încep luni, 10 septembrie și se întind pe 168 de zile lucrătoare, respectiv 34 de săptămâni.
Anul școlar 2018-2019 este structurat pe două
semestre, după cum urmează:
- semestului I: 10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019;
- semestrul al II-lea: 11 februarie 2019 - 14 iunie 2019.
Pentru elevii de liceu, anul școlar se va termina pe 31 mai 2019, iar pentru cei de clasa a VIIIa pe 7 iunie 2019.
Vacanţele elevilor în anul școlar 2018-2019
sunt aceleași ca în fiecare an, respectiv vacanţa
de iarnă, cea intersemestrială, vacanţa de primăvară și vacanţa de vară.
În plus, clasele din învăţământul primar și grupele din învăţământul preșcolar beneficiază de o
vacanţă suplimentară în săptămâna 27 octombrie - 4 noiembrie 2018.
Vacanţele elevilor în anul școlar 2018-2019
sunt structurate astfel:
- vacanţa de iarnă: 22 decembrie 2018 - 13 ianuarie 2019;
- vacanţa intersemestrială: 2 - 10 februarie
2019;
- vacanţa de primăvară: 20 aprilie - 5 mai 2019;
- vacanţa de vară: 15 iunie - 15 septembrie
2019.
Suplimentar, clasele din învăţământul primar
și grupele din învăţământul preșcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 27 octombrie - 4 noiembrie 2018. Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul școlar se încheie în data de
31 mai 2019, iar pentru clasa a VIII-a, în data de
7 iunie 2019.
Programul naţional „Școala altfel” are o durată
de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului
școlar și poate fi derulat în perioada 1 octombrie
2018 - 31 mai 2019, pe baza unei planificări ce
rămâne la decizia școlilor. Desfășurarea programului„Școala altfel” nu coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor semestriale. Acestea vor
avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după
parcurgerea programei școlare, cu cel puţin trei
săptămâni înainte de finalul semestrului. Etapele naţionale ale olimpiadelor școlare se organizează, în general, în perioada vacanţei de primăvară, potrivit unui calendar specific.
Unitățile de învățământ și inspectoratele
școlare vor marca prin manifestări specifice ziua
de 5 octombrie - Ziua internațională a educației
și ziua de 5 iunie - Ziua învățătorului, în măsura

în care, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, nu sunt instituite ca zile nelucrătoare.
În situaţii deosebite, bine fundamentate, în
funcţie de condiţiile climatice și de specificul zonei și al școlii, inspectoratele școlare judeţene
pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului școlar.
Acestea se pot aproba numai în măsura în care
se asigură parcurgerea integrală a programelor
școlare. Recuperarea cursurilor suspendate ca urmare a unor situații obiective de urgență (intemperii, epidemii, calamități naturale) nu se poate
realiza în perioada vacanțelor școlare.
EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019.
Prima probă scrisă la Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a din anul școlar
2018-2019 va avea loc în 18 iunie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei. Absolvenţii clasei a VIII-a vor încheia cursurile în 7
iunie, iar în perioada 3-7 iunie ei se vor putea înscrie la Evaluarea Naţională. Primele rezultate se
vor afișa în 25 iunie, iar cele finale în 29 iunie.
Astfel, prima probă scrisă din cadrul EN VIII
(limba și literatura română) va avea loc în 18 iunie, proba scrisă la matematică se va desfășura
în 20 iunie, iar ultima (limba și literatura maternă - pentru elevii care au studiat această disciplină) este programată în 21 iunie.
Primele rezultate urmează să fie afișate în 25 iunie (până la ora 12.00), procedură urmată de înregistrarea contestaţiilor, în intervalul orar 14.00
- 20.00. Examenul se va încheia în 29 iunie, cu afișarea rezultatelor finale.
După afișarea rezultatelor, în perioada 3-7 iulie,
absolvenţii clasei a VIII-a și părinţii acestora, asistaţi de diriginţi, vor completa opţiunile din fișele
de înscriere pentru admiterea la liceu. Vor parcurge aceeași procedură și absolvenţii clasei a VIII-a
care doresc să fie admiși în licee din alt judeţ.
Verificarea de către părinţi și candidaţi a fișelor,
corectarea greșelilor în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator sunt
prevăzute pentru intervalul 4-8 iulie.
Repartizarea computerizată în învăţământul
liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a este
programată în 12 iulie.
Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca
medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a
VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor V-VIII, care are o
pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Vineri 28 septembrie- Spectacol Folcloric
la Casa de Cultură Sebiș

Cu participarea interpreților Sava Negreanu Budașcu,
Ovidiu Homorodean, Ionuț Langa
Orchestra „Frații Șandru”
Dansurile populare vor ﬁ puse în scenă
de către ansamblul „Doina Crișului”- Ineu
Prezintă Claudia Deac
Evenimentul este organizat de către Primăria Sebiș, Consiliul Local Sebiș și Casa de Cultură Sebiș
Toată lumea este invitată,
Este un spectacol dedicat Centenarului
SEBIȘ EXPRES
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Împreună pentru curățenia orașului!
O amplă acțiune de curățenie în Sebiș
s-a desfășurat în cadrul programului
național „Let’s do it”- Sebiș, program la
care au luat parte elevii și profesorii de
la școala din Sebiș, alături de primarul
interimar Radu Demetrescu, precum și
angajați ai primăriei Sebiș.
Astfel, elevii însoțiți de dascăli și reprezentanții administrației locale au
strâns gunoiul aruncat pe marginea dru-

SEBIȘ EXPRES

murilor precum și din diverse zone din
oraș.
A fost o acțiune de voluntariat în care
elevii școlii au pus umărul la asigurarea
curățeniei în Sebiș, o acțiune prin care
elevii școlii au arătat că le pasă de orașul
lor, dar și al nostru- Sebiș.
Felicităm pe toți cei care au participat la
această acțiune, dorindu-ne să continue
la fel și anul următor.
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„Let’s do it Sebiș”

ÎȚI IUBEȘTI ORAȘUL?
VREI SĂ FIE MEREU CURAT ȘI FRUMOS?
FII UN CETĂȚEAN RESPONSABIL!

-Desfundă-ți podețul;
-Curăță-ți șanțul și spațiul din fața casei;
-Curăță pomii din dreptul gospodăriei;
-Nu arunca gunoaie pe spațiul public, pe marginea drumurilor, a
localităților, pe cursurile de apă sau pe pășune;
-Nu lăsa animalele domestice și păsările de curte libere pe străzi.
Noi, ceilalți, îți mulțumim!
- Cosește și îngrijește spațiul verde
-Nu depozita utilaje agricole, materiale de construcţii sau orice
alte materiale în fata locuinţei
Neîndeplinirea obligațiilor elementare de întreținere a curățeniei
în oraș se sancționează cu amenzi.
Primăria Orașului Sebiș
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„Let’s do it Sebiș”

nurilor, acțiune ce trebuie făcută de fiecare
proprietar de casă (imobil), pentru că ne
Am intrat în anotimpul toamnei, când toți fiecare locuitor, pentru prevenirea posibilelor apropiem de sezonul rece și trebuie avut grijă
pentru prevenirea incendiilor ce pot apărea
cetățenii trebuie să ia în considerare câteva inundații.
activități de sezon:
- de asemenea, rugăm cetățenii să facă din neglijența verificării sistemelor de încălzi- curățenia șanțurilor – decolmatarea, curățenie în fața caselor și să adune frunzele căzute re pe care le folosește fiecare cetățean
trebuie să fie privită cu seriozitate de către
- atenție la verificarea sobelor și a horPrimăria Orașului Sebiș

Atenție la preocupările de toamnă!

„Dar din dar se face rai”

Este o vorbă din bătrâni care spune că
ușor este să ﬁi om rău și mincinos, dar
mai greu este să ﬁ om bun și iertător!
Mare vorbă, căci vedem adevărul acestor cuvinte în viața cotidiană, când apar
tot mai mulți oameni prefăcuți, cu vorbe
mieroase și dulci,dar care ascund în suﬂetul lor doar răutate și putreziciune. Iar ca
tabloul să ﬁe complet, vedem omul bun în
aceeia care se gândesc și la alții, în aceia
care mereu încearcă să aducă bucurie și în
sufetele mai greu încercate ale unora dintre semenii noștri.
Am văzut astfel de gesturi pline de compasiune și bunătate la preotul Rus Mer-

cea Cătălin, care, împreună cu cantorul
Ciprian Stașac, cântărețul Străuț Sergiu
și învățătorul Doru Bun( prin contribuție
credincioșilor din parohia Sebuș II), au
donat 13 ghiozdane unor copii nevoiași,
gest de mare omenie, care a fost făcut și
de un grup de tineri din Sebiș în frunte cu
consilierul județean Feieș Cristian care
au distribuit 21 de ghiozdane copiiilor
aﬂați în situați mai diﬁcile din orașul noastru.
Acești oameni înainte de toate, au arătat
că le pasă de cei cu probleme, au arătat
din nou că au o o inimă curată, gândinduse și la alții. Felicitări!
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Noi proiecte, noi investiții pentru Sebiș Național Sebiș 4-1 cu Cermeiul
Se montează încă 7 stații de autobus

Pentru a fi în sprijinul navetiștilor,
dar și al elevilor care folosesc transportul în comun pentru a veni, respectiv
pleca de la Liceu, administrația locală,
la inițiativa primarului interimar Radu
Demetresc și cu aprobarea Consiliului
Local, a achiziționat 7 noi stații de au-

tobus ce vor fi montate în perioada următoare în oraș.
Este o inițiativă mai mult decât binevenită, mai ales că am intrat în toamnă,
iarna se apropie și condițiile vremii de
afară se vor înrăutăți.

Încă un trotuar a întrat în modernizare

După cum ați putut constata, anul
acesta s-a investit mult în modernizarea infrastructurii pietonale, prin construirea de alei și trotuare pavate.
Acest program de amenajare prin pavare de noi trotuare în oraș continuă,
primarul interimar Radu Demetrescu

precizându-ne:„ Continuă modernizarea trotuarelor din Sebiș cu tronsonul
de pe strada Republicii, pe partea cu
clădirea pompierilor și dispensarul. În
momentul de față a fost scos betonul,
urmâna să fie amenajat un trotuar pavat”

„Național Sebiș”, sau alb- albaștrii,
cum îi spun suporterii, este echipa
noastră de suflet, ne aduce la Sebiș
frumusețea partidelor oficiale din
Liga a III-a, ne bucură privirea și
inimile cu spectacolul pe care doar
„sportul cu balonul rotund” îl poate
oferi, atât prin emoțiile pe care la
aduce suporterilor, cât și prin jocul
de echipă pe care-l reprezintă, de
multe ori, cu multe surprize, mai
plăcute sau nu, depinde de tabăra
în care se regăsește fiecare.
Așa trebuie privit acest sport, așa
trebuie privită echipa noastră, prin
care Sebișul a fost promovat ca oraș
an de an, astfel încât, putem spune
fără drept de tăgadă că „Național
Sebiș” a devenit un nume sinonim
cu orașul nostru.
Până acum, în acest început de
campionat echipa noastră a avut o
evoluție oscilantă, dar ultimele rezultate ne arată, că echipa a început
să se regăsească pe teren, să-și in-

tre în formă, dovadă stând ultima
victorie de pe teren propriu cu Cermeiul, scor final 4-1.
Vă prezentăm și noi câteva imagini
de la partida disputată la Sebiș contra Cermeiului, când arena orașului
nostru a renăscut, cu steagul alb albastru fluturând în rândul galeriei!

„A fost un meci greu cu o echipă
bună, dar și o primă repriză modestă din partea noastră. Au înscris
pe o eroare de-a noastră, practic
noi le-am dat ocazia să treacă în
avantaj pe tabelă. În schimb, în
partea a doua, consider că a fost o
singură echipă pe teren și aceea am
fost noi. Nu pot repeta ce le-am spus

la pauză, dar e clar că am dorit să
aibă altă atitudine decât cea de până
atunci. Cu toate că am dominat de
la început și golul lor a fost un accident, a fost o dominare sterilă, un
joc fără viteză, nu am avut agresivitate, dar după pauză s-au schimbat
lucrurile total”, a menționat după
meci managerul Naționalului.”

Școala din Prunișor în renovare

Pe linia modrenizării instituțiilor școlare din oraș, s-a trecut la renovarea
școlii și grădiniței din Prunișor, clădirea
instituției intrând într-un amplu program de reabilitare, care a cuprins renovări la interior, schimbarea acoperișului
vechi cu unul nou, precum și lucrări de
renovare a exteriorului instituției, care
sunt în desfășurare.
Despre aceste investiții de la școala
din Prunișor primarul interimar Radu
Demetrescu ne-a specificat:„Una dintre preocupările mele permanente în

calitate de primar interimar a fost de a
asigura condiții de școlarizare cât mai
bune elevilor de la instrituțiile școlare
din oraș, fiindcă acești copii sunt viitorul comunității noastre locale, iar datoria noastră este să asigurăm cadrul
necesar desfășurării în cele mai bune
condiții a actului educațional în Sebiș
și în localitățile arondate administrativ
Lucrările de renovare totală a școlii
din Prunișor fac parte din programul
de modernizare a instituțiilor școlare din oraș, un program prin care
doresc îmbunătățirea condițiilor de
școlarizare pentru copii, la ora actuală, în lucru fiind și construcția atelierelor școală de la liceu.
Investiția cuprinde refacerea acoperișului, renovarea exterioară și interioară, inclusiv montarea de parchet
nou, gresie și faianță, sistem de încălzire, instalație electrică refăcută,
noi grupuri sanitare pentru copii etc.
Este o investiție completă, care vizează renovarea din temelii a școlii din
Prunișor.
După finalizarea lucrărilor și parcurgerea etapelor de recepție, vom avea
la Prunișor o clădire modernă care să
deservească mulți ani de acum încolo
generațiile viitoare.”
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