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Stimaþi locuitori ai Comunei Prejmer,

Am bucuria de a vã transmite, acum când un an se

încheie ºi altul abia începe, cele mai alese gânduri!

Pentru comunitatea noastrã a fost un an în care

am fructificat la maxim proiecte aflate în faza de

studiu, concepþie sau derulare.

Alegerile locale ºi cele parlamentare au demonstrat

- printr-un procent mare de participare la vot - cã

locuitorii comunei noastre au ridicate competenþe

civice, calitãþi pe care le vom regãsi cu siguranþã ºi 

în acþiuni ce vor sprijini autoritãþile publice în 

demersurile privind înscrierea Comunei Prejmer în

sfera localitãþilor rurale europene de prestigiu.

Le mulþumesc pe aceastã cale tuturor celor care

înþeleg cã suntem un întreg în care fiecare pãrticicã

are o contribuþie esenþialã!

Folosesc cel mai sensibil moment - prilejuit de

Naºterea Domnului ºi a Sãrbãtorii Crãciunului -

pentru a vã adresa sincere urãri de sãnãtate, 

prosperitate ºi fericire. Fie ca spiritul Anului Nou

sã vã gãseascã alãturi de cei dragi ºi 

sã ne insufle iubire, toleranþã ºi bucurie!

LA MULÞI

ANI!

Primar,

ªERBAN Todoricã

Constantin

Info Rural dec 2008.qxp  17.12.2008  20:49  Page 2



3

Crãciunul se apropie!  Ca în fiecare an, în ajunul acestei sãrbãtori

creºtine, avem bucuria de a ne exprima sentimentele de iubire, de a 

fi mai buni ºi mai înþelegãtori faþã de persoane care aºteaptã cu 

nerãbdare un gest creºtinesc din partea semenilor.

Fiecare dintre noi încearcã de Crãciun, pe cât posibil, sã respecte

tradiþiile, sã fie mai generos ºi mai prietenos, sã fie alãturi de 

familie.  Ne cumpãrãm brãduþi, îi împodobim,  primim colindãtori

ºi ne bucurãm de sãrbãtoare.  Tot de Crãciun se oferã cadouri.

E un semn de generozitate, e un obicei care-ºi are rãdãcinile

în darurile aduse de magi sau e vorba de iubirea pe care o

simþi pentru aproapele tãu.  

Crãciunul ºi Noul An sã ne întâmpine pe toþi cu speranþã

ºi bucurie în suflete, sã aveþi Sãrbãtori pline de frumuseþe alãturi de cei dragi! 

2009 sã ne aducã tuturor sãnãtate, belºug, înþelegere ºi cât mai multe realizãri!

La mulþi ani! Viceprimar, Rovin DOBRA 

Fie ca Steaua, care a însoþit magii în cãutarea Pruncului Sfânt, sã

reprezinte pentru dumneavoastrã un far de luminã, care sã vã

încãlzeascã sufletul ºi sã vã lumineze, atât în aceste zile de sãrbãtoare

cât ºi în cele care vor urma. Doresc de asemenea, sã  aveþi sub

brad daruri minunate, din care sã nu lipseascã iubirea fãrã

limite, înþelegerea a tot ceea ce existã, liniºtea sufleteascã,

neliniºtea cunoaºterii, satisfacþia reuºitelor! 

Sãrbãtori Fericite 

ºi An Nou fericit!

Membrii Consiliului Local adreseazã locuitorilor

Comunei Prejmer, colaboratorilor ºi autoritãþilor

judeþene cele mai bune gânduri, sãnãtate ºi împliniri

profesionale ºi personale

Celebrarea Naºterii Domnului ºi bucuria de a

intra în Noul An sã fie un prilej de sãrbãtoare 

pentru toþi românii. Sãnãtate ºi viaþã îndelungatã

alãturi de cei dragi.

La mulþi ani!

Consiliul Local Prejmer

Valile IONIÞÃ -

Consilier local
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E vremea colindelor, când minunea Naºterii

Mântuitorului cuprinde sufletele ºi le înnobileazã. 

Fie ca aceastã sfântã tainã sã vã aducã bucuria 

ºi emoþia Crãciunului prin speranþa unui An Nou 

mai bun! 

La mulþi ani! 

Sorin GÃITAN

- Consilier local

De Crãciun este momentul sã uitãm de griji ºi supãrãri, 

sã iertam, sã iubim ºi sã ne amintim cã nu suntem niciodatã 

singuri. Fie ca binecuvântarea Domnului sã se rãsfrângã asupra

dumneavoastrã ºi a tuturor celor dragi.

Sãrbãtoarea Sfântã a Crãciunului 

sã vã umple casa de dragoste, luminã,

fericire ºi liniºte sufleteascã!

Loredan BOGDAN

- Consilier local

Crãciunul e credinþã, Crãciunul e speranþã,

Crãciunul e puterea de a darui ºi de a primi dragoste! 

Ar fi extraordinar dacã în aceste momente de tihnã

deplinã ºi moment al bilanþului ne-am gândi ºi la cei

mai puþin favorizaþi de soartã! Pace, fericire ºi

împlinire  alãturi de cei dragi!

Sãrbãtori fericite!

Gheorghe DRÂNGÃ

- Consilier local
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Rugãminte,

Vin pentru prima datã în faþa locuitorilor aºezãrii Prejmer
pe aceastã cale. Dupã un efort personal depus în cercetare,
timp de mai mult de zece ani am reuºit sã întocmesc ºi sã 
public o monografie a aºezãrii, intitulatã „Prejmerul
medieval”ºi lansatã într-un context festiv în anul 2000. Ocazia
a fost oferitã ºi sprijinitã de Primãria comunei. 
Am considerat cã a fost un început  care a fost pe parcurs
amplificat, dovadã aprecierile venite atât de pe plan local 
cât ºi din mediile ºtiinþifice mai elevate. În monografie am 
relevat istoria complexã ºi îndelungatã a aºezãrii, convieþuirea
rodnicã între români ºi saºi, dar ºi inerentele conflicte în
registrate de documente de-a lungul timpului. Ulterior am
corectat unele greºeli ºi inconsecvenþe datorate documentelor.
Cred cã monografia face faþã exigenþelor unei cercetãri 
riguroase. Volumul imens de documente, precum ºi mijloacele
materiale precare m-au oprit la editarea evenimentele pânã la
sfârºitul evului mediu, chiar dacã, pe ici pe acolo am prelungit
cercetarea în diverse domenii pânã în epoca modernã. 

Se cuvine astãzi sã completãm monografia cu informaþiile
istorice din epoca modernã ºi contemporanã. Vom avea 
astfel, o istorie completã a unei aºezãri rurale, cum rar 
întâlnim în Transilvania, o istorie unicã dar din plin 
meritatã de aceastã aºezare de frunte a Þãrii Bârsei. 
Ca profesor de istorie am rãscolit arhive, am cercetat 
documente, am cules informaþii de la numeroase persoane
martore la evenimente. Dar, de un nepreþuit ajutor mi-ar putea
fi locuitori ai Prejmerului care au parcurs sau au trãit 
evenimente cu relevanþã istoricã. 

Relatãri din bãtrâni, impresii prin participare la evenimente,
presã etc. pot aduce completãri de date ºi evenimente care 
trebuie cuprinse în monografie. Avem astãzi ocazia sã ne
exprimãm liber, dar responsabil despre evenimente care nu
întotdeauna au putut fi expuse sau interpretate. Rog cetãþenii
care deþin date despre participarea românilor sau saºilor 
la primul ºi al doilea rãzboi mondial, la acþiunile culturale,
religioase sau naþionale din perioada interbelicã sau de dupã
al doilea rãzboi mondial, care au date despre eroii cãzuþi în
aceste rãzboaie, despre vãduve ºi orfani sã-ºi aducã contri-
buþia la întocmirea acestei monografii. Intereseazã în mod
special relaþiile dintre români ºi saºi în diferite perioade
istorice, pãreri despre soarta basarabenilor ºi bucovinenilor
aºezaþi în Prejmer, soarta saºilor expulzaþi în Rusia sovieticã
ºi atitudinea românilor vizavi de aceasta. De asemenea 
intereseazã impresiile, chiar subiective ale celor care au 
suferit în timpul regimului comunist („chiaburi”, opozanþi ai
cooperativizãrii, cei care au sfidat nedreptãþile regimului etc.).
Pãrerile despre cooperativizarea ºi industrializarea forþatã
(CAP, IAS, Cooperaþie), despre propaganda comunistã sunt la
fel de bine venite. Aºtept ºi pãreri despre evenimentele 
particulare din Prejmer din decembrie 1989 ºi chiar ºi opinii
privind perspectivele de viitor ale aºezãrii. Orice informaþie
poate fi însoþitã de imagini, poze de orice fel. Promit discreþie
în exprimarea pãrerilor personale precum ºi garanþia
exprimãrii libere necenzurate a opiniilor. Nici o informaþie 
nu va fi tipãritã fãrã acordul prealabil al autorilor. 
Orice material informativ va fi înapoiat posesorilor. În caz cã 

subsemnatul nu poate fi contactat direct aveþi la 
dispoziþie cutia poºtalã de la nr. 1294, 

strada Braºovului din Prejmer.
Doresc tuturor prejmerenilor sã petreacã Sfintele 
Sãrbãtori de Crãciun ºi de iarnã în liniºte ºi pace 

ºi un An Nou fericit!

Prof. Ioan Halmaghi
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Colegiul uninominal nr. 2

Pentru Camera Deputaþilor
Municipiul Sãcele, Bod, Budila, Hãlchiu, Hãrman, Prejmer, Sânpetru,

Tãrlungeni, Teliu, Vama Buzãului

Pentru Senat
Municipiul Sãcele, Bod, Budila, Hãlchiu, Hãrman, Prejmer, Sânpetru,

Tãrlungeni, Teliu, Vama Buzãului, Oraº Ghimbav, Oraº Predeal, Oraº Râºnov,
Oraº Zãrneºti, Bran, Cristian, Fundata, Holbav, Moieciu, Poiana Mãrului,
Vulcan

Secþia de votare nr. 404
Numere de casã arondate: PREJMER NR. 1 - 366

Rezultatele alegerilor ºi atribuirea mandatelor pentru funcþia de deputat 

Numãrul total al alegãtorilor prevãzuþi în listele electorale - 1.539
din care: 
� total alegãtori potrivit copiilor de pe listele electorale permanente - 1.524 
� total alegãtori potrivit listelor electorale suplimentare - 15
� total alegãtori în cazul cãrora s-a folosit urna specialã -  0

Numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne înscriºi în listele 
electorale - 609

din care:
� total alegãtori care s-au prezentat la urne înscriºi în copiile 

de pe listele electorale permanente - 594
� total alegãtori care s-au prezentat la urne înscriºi în copiile 

de pe listele electorale suplimentare - 15
� total alegãtori care s-au prezentat la urne în cazul cãrora s-a folosit 

urna specialã - 0
Numãrul total al voturilor valabil exprimate - 587
Numãr voturi nule - 16
Numãr voturi albe - 7

Numãrul total al voturilor valabil exprimate obþinute de fiecare candidat

pentru funcþia de deputat

�NIÞÃ CONSTANTIN - PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 
+ PARTIDUL CONSERVATOR- 268 voturi valabil exprimate
�CISMARU IVAN - PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL 

- 138 voturi valabil exprimate
�MAXIM ADRIAN - PARTIDUL NAÞIONAL LIBERAL 

- 85 voturi valabil exprimate
�MOAªA PETRU - PARTIDUL  ROMÂNIA MARE 

- 79 voturi valabil exprimate 
�TOTH SANDOR - U.D.M.R - 8 voturi valabil exprimate
�GANÞ OVIDIU VICTOR - FORUMUL DEMOCRAT 

AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA - 4 voturi valabil exprimate
�BORCEA DAN - PARTIDUL NOUA GENERAÞIE - CREªTIN 

DEMOCRAT - 2 voturi valabil exprimate
�ZISOPOL DRAGOª GABRIEL - UNIUNEA ELENÃ 

DIN ROMÂNIA - 2 voturi valabil exprimate
�PÃUN NICOLAE PARTIDA ROMILOR ,,PRO-EUROPA” 

- 1 vot valabil exprimat

Rezultatele alegerilor ºi atribuirea mandatelor pentru funcþia de senator

Numãrul total al alegãtorilor prevãzuþi în listele electorale - 1.539
din care: 
� total alegãtori potrivit copiilor de pe listele electorale permanente - 1.524 
� total alegãtori potrivit listelor electorale suplimentare - 15
� total alegãtori în cazul cãrora s-a folosit urna specialã - 0

Numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne înscriºi în listele 
electorale - 609
din care:
� total alegãtori care s-au prezentat la urne înscriºi în copiile 

de pe listele electorale permanente - 594
� total alegãtori care s-au prezentat la urne înscriºi în copiile 

de pe listele electorale suplimentare - 15
� total alegãtori care s-au prezentat la urne în cazul cãrora 

s-a folosit urna specialã - 0
Numãrul total al voturilor valabil exprimate - 585
Numãr voturi nule - 19
Numãr voturi albe - 5
�CORLÃÞEAN TITUS - PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 

+ PARTIDUL CONSERVATOR - 276 voturi valabil exprimate
�VEªTEA MIHAIL - PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL 

- 157 voturi valabil exprimate
�TÃNÃSESCU CARMEN FELICIA - PARTIDUL NAÞIONAL 

LIBERAL -  92 voturi valabil exprimate
�DOBRIN NICOLAE - PARTIDUL  ROMÂNIA MARE 

- 40 voturi valabil exprimate 
�KISS IOSIF - U.D.M.R - 11 voturi valabil exprimate
�CORNEA GHEORGHE DANIEL - PARTIDUL POPULAR 

ªI AL PROTECÞIEI SOCIALE - 4 voturi valabil exprimate
�CHIVÃREAN RADU - PARTIDUL VERDE ECOLOGIST 

- 4 voturi valabil exprimate
�FLIUNDRA IONEL - PARTIDUL NOUA GENERAÞIE - 

CREªTIN DEMOCRAT - 1 vot valabil exprimat

Secþia de votare nr. 405
Numere de casã arondate: PREJMER NR. 367 - 809

Rezultatele alegerilor ºi atribuirea mandatelor pentru funcþia de deputat 

Numãrul total al alegãtorilor prevãzuþi în listele electorale - 1.637
din care: 
� total alegãtori potrivit copiilor de pe listele electorale permanente - 1.637
� total alegãtori potrivit listelor electorale suplimentare -  16
� total alegãtori în cazul cãrora s-a folosit urna specialã -  0

Numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne înscriºi în listele
electorale - 766

din care:
� total alegãtori care s-au prezentat la urne înscriºi în copiile 

de pe listele electorale permanente - 750
� total alegãtori care s-au prezentat la urne înscriºi în copiile 

de pe listele electorale suplimentare - 16
� total alegãtori care s-au prezentat la urne în cazul cãrora 

s-a folosit urna specialã - 0
Numãrul total al voturilor valabil exprimate - 727
Numãr voturi nule - 31
Numãr voturi albe - 8

REZULTATELE ALEGERILOR PARLAMENTARE
DESFÃªURATE LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2008
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Numãrul total al voturilor valabil exprimate obþinute de fiecare candi-

dat pentru funcþia de deputat

�NIÞÃ CONSTANTIN - PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 
+ PARTIDUL CONSERVATOR -  418 voturi valabil exprimate
�CISMARU IVAN - PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL 

- 129 voturi valabil exprimate
�MAXIM ADRIAN - PARTIDUL NAÞIONAL LIBERAL 

- 91 voturi valabil exprimate
�MOAªA PETRU - PARTIDUL  ROMÂNIA MARE 

- 54 voturi valabil exprimate
�PÃUN NICOLAE PARTIDA ROMILOR ,,PRO-EUROPA” 

- 16 voturi valabil exprimate
�TOTH SANDOR - U.D.M.R - 6 voturi valabil exprimate
�FIRCZAK GHEORGHE - UNIUNEA CULTURALÃ 

A RUTENILOR DIN ROMÂNIA - 2 voturi valabil exprimate
�GANÞ OVIDIU VICTOR - FORUMUL DEMOCRAT 

AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA- 1 vot valabil exprimat
�BORCEA DAN - PARTIDUL NOUA GENERAÞIE - CREªTIN 

DEMOCRAT - 6 voturi valabil exprimate
�ZISOPOL DRAGOª GABRIEL - UNIUNEA ELENÃ 

DIN ROMÂNIA - 1 vot valabil exprimat
�RADAN MIHAI - UNIUNEA CROAÞILOR DIN ROMÂNIA 

- 1 vot valabil exprimat
�GROSARU MIRCEA - ASOCIAÞIA ITALIENILOR 

DIN ROMÂNIA -1 vot valabil exprimat
� IBRAM IUSEIN - UNIUNEA DEMOCRATÃ TURCÃ 

DIN ROMÂNIA - 1 vot valabil exprimat

Rezultatele alegerilor ºi atribuirea mandatelor pentru funcþia de senator

Numãrul total al alegãtorilor prevãzuþi în listele electorale - 1 637
din care: 
� total alegãtori potrivit copiilor de pe listele electorale permanente - 1.637
� total alegãtori potrivit listelor electorale suplimentare - 16
� total alegãtori în cazul cãrora s-a folosit urna specialã - 0

Numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne înscriºi în listele 
electorale - 766
din care:
� total alegãtori care s-au prezentat la urne înscriºi în copiile 

de pe listele electorale permanente - 750
� total alegãtori care s-au prezentat la urne înscriºi în copiile 

de pe listele electorale suplimentare - 16
� total alegãtori care s-au prezentat la urne în cazul cãrora 

s-a folosit urna specialã - 0 
Numãrul total al voturilor valabil exprimate - 737
Numãr voturi nule - 15
Numãr voturi albe - 14
�CORLÃÞEAN TITUS - PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 

+ PARTIDUL CONSERVATOR -  452 voturi valabil exprimate
�VEªTEA MIHAIL - PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL 

- 142 voturi valabil exprimate
�TÃNÃSESCU CARMEN FELICIA - PARTIDUL NAÞIONAL 

LIBERAL -  92 voturi valabil exprimate
�DOBRIN NICOLAE - PARTIDUL  ROMÂNIA MARE 

- 31 voturi valabil exprimate 
�KISS IOSIF - U.D.M.R - 6 voturi valabil exprimate
�CORNEA GHEORGHE DANIEL - PARTIDUL POPULAR 

ªI AL PROTECÞIEI SOCIALE - 4 voturi valabil exprimate
�CHIVÃREAN RADU - PARTIDUL VERDE ECOLOGIST 

- 3 voturi valabil exprimate
�FLIUNDRA IONEL - PARTIDUL NOUA GENERAÞIE - 

CREªTIN DEMOCRAT - 7 voturi valabil exprimate

Secþia de votare nr. 406
Numere de casã arondate: PREJMER NR. 810 - 1310

Rezultatele alegerilor ºi atribuirea mandatelor pentru funcþia de deputat 

Numãrul total al alegãtorilor prevãzuþi în listele electorale - 1.397
din care: 
� total alegãtori potrivit copiilor de pe listele electorale permanente - 1.379
� total alegãtori potrivit listelor electorale suplimentare -  18
� total alegãtori în cazul cãrora s-a folosit urna specialã -  0

Numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne înscriºi în listele 
electorale - 559
din care:
� total alegãtori care s-au prezentat la urne înscriºi în copiile 

de pe listele electorale permanente - 541
� total alegãtori care s-au prezentat la urne înscriºi în copiile 

de pe listele electorale suplimentare - 18
� total alegãtori care s-au prezentat la urne în cazul cãrora 

s-a folosit urna specialã - 0
Numãrul total al voturilor valabil exprimate - 545
Numãr voturi nule - 11
Numãr voturi albe - 3

Numãrul total al voturilor valabil exprimate obþinute de fiecare candi-

dat pentru funcþia de deputat

�NIÞÃ CONSTANTIN - PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 
+ PARTIDUL CONSERVATOR -  220 voturi valabil exprimate
�CISMARU IVAN - PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL 

- 114 voturi valabil exprimate
�MAXIM ADRIAN - PARTIDUL NAÞIONAL LIBERAL 

- 85 voturi valabil exprimate
�MOAªA PETRU - PARTIDUL  ROMÂNIA MARE 

- 96 voturi valabil exprimate
�PÃUN NICOLAE - PARTIDA ROMILOR ,,PRO-EUROPA” 

- 1 vot valabil exprimat
�TOTH SANDOR - U.D.M.R - 7 voturi valabil exprimate
�GANÞ OVIDIU VICTOR - FORUMUL DEMOCRAT 

AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA - 8 voturi valabil exprimate
�BORCEA DAN - PARTIDUL NOUA GENERAÞIE - CREªTIN 

DEMOCRAT - 5 voturi valabil exprimate
�DUMITRESCU LIANA - ASOCIAÞIA MACEDONILOR 

DIN ROMÂNIA - 1 vot valabil exprimat
�PAMBUCCIAN VARUJAN - UNIUNEA ARMENILOR 

DIN ROMÂNIA - 2 voturi valabil exprimate
�LONGHER GHERVAZEN - UNIUNEA POLONEZILOR 

DIN ROMÂNIA - 1 vot valabil exprimat
�POPOV DUªAN - UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA 

- 1 vot valabil exprimat
�AMET ALEDIN - UNIUNEA DEMOCRATÃ A TÃTARILOR 

TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA - 1 vot valabil exprimat
�BUCIUTA ªTEFAN - UNIUNEA UCRAINIENILOR 

DIN ROMÂNIA - 2 voturi valabil exprimate

Rezultatele alegerilor ºi atribuirea mandatelor pentru funcþia de senator

Numãrul total al alegãtorilor prevãzuþi în listele electorale - 1.397
din care: 
� total alegãtori potrivit copiilor de pe listele electorale permanente -  1.379
� total alegãtori potrivit listelor electorale suplimentare - 18
� total alegãtori în cazul cãrora s-a folosit urna specialã - 0

Numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne înscriºi în listele 
electorale - 559
din care:
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� total alegãtori care s-au prezentat la urne înscriºi în copiile 
de pe listele electorale permanente - 541
� total alegãtori care s-au prezentat la urne înscriºi în copiile 

de pe listele electorale suplimentare - 18
� total alegãtori care s-au prezentat la urne în cazul cãrora 

s-a folosit urna specialã - 0
Numãrul total al voturilor valabil exprimate - 548
Numãr voturi nule - 9
Numãr voturi albe - 2
�CORLÃÞEAN TITUS - PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 

+ PARTIDUL CONSERVATOR -  238 voturi valabil exprimate
�VEªTEA MIHAIL - PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL 

- 128 voturi valabil exprimate
�TÃNÃSESCU CARMEN FELICIA - PARTIDUL NAÞIONAL 

LIBERAL -  105 voturi valabil exprimate
�DOBRIN NICOLAE - PARTIDUL  ROMÂNIA MARE 

- 57 voturi valabil exprimate 
�KISS IOSIF - U.D.M.R - 7 voturi valabil exprimate
�CORNEA GHEORGHE DANIEL - PARTIDUL POPULAR 

ªI AL PROTECÞIEI SOCIALE - 2 voturi valabil exprimate
�CHIVÃREAN RADU - PARTIDUL VERDE ECOLOGIST 

- 5 voturi valabil exprimate
�FLIUNDRA IONEL - PARTIDUL NOUA GENERAÞIE - 

CREªTIN DEMOCRAT - 6 voturi valabil exprimate

Secþia de votare nr. 407
Numere de casã arondate: LUNCA CÂLNICULUI  NR. 1 - 345 B

Rezultatele alegerilor ºi atribuirea mandatelor pentru funcþia de deputat 

Numãrul total al alegãtorilor prevãzuþi în listele electorale - 1.302
din care: 
� total alegãtori potrivit copiilor de pe listele electorale permanente - 1.283 
� total alegãtori potrivit listelor electorale suplimentare - 18
- total alegãtori în cazul cãrora s-a folosit urna specialã -  1

Numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne înscriºi în listele 
electorale - 512
din care:
� total alegãtori care s-au prezentat la urne înscriºi în copiile 

de pe listele electorale permanente - 493
� total alegãtori care s-au prezentat la urne înscriºi în copiile 

de pe listele electorale suplimentare - 18
� total alegãtori care s-au prezentat la urne în cazul cãrora 

s-a folosit urna specialã - 1
Numãrul total al voturilor valabil exprimate - 499
Numãr voturi nule - 8
Numãr voturi albe - 5

Numãrul total al voturilor valabil exprimate obþinute de fiecare candi-

dat pentru funcþia de deputat

�NIÞÃ CONSTANTIN - PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 
+ PARTIDUL CONSERVATOR -  287 voturi valabil exprimate
�CISMARU IVAN - PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL 

- 93 voturi valabil exprimate
�MAXIM ADRIAN - PARTIDUL NAÞIONAL LIBERAL 

- 86 voturi valabil exprimate
�MOAªA PETRU - PARTIDUL  ROMÂNIA MARE 

- 18 voturi valabil exprimate
�PÃUN NICOLAE PARTIDA ROMILOR ,,PRO-EUROPA” 

- 1 vot valabil exprimat
�TOTH SANDOR - U.D.M.R - 2 voturi valabil exprimate
�FIRCZAK GHEORGHE - UNIUNEA CULTURALÃ 

A RUTENILOR DIN ROMÂNIA - 1 vot valabil exprimat

�GANÞ OVIDIU VICTOR - FORUMUL DEMOCRAT 
AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA -1 vot valabil exprimat
�BORCEA DAN - PARTIDUL NOUA GENERAÞIE - CREªTIN 

DEMOCRAT - 7 voturi valabil exprimate
�DUMITRESCU LIANA - ASOCIAÞIA MACEDONENILOR 

DIN ROMÂNIA - 1 vot valabil exprimat
� IGNAT MIRON - COMUNITATEA RUªILOR LIPOVENI 

DIN ROMÂNIA - 2 voturi valabil exprimate

Rezultatele alegerilor ºi atribuirea mandatelor pentru funcþia de senator

Numãrul total al alegãtorilor prevãzuþi în listele electorale - 1.302
din care: 
� total alegãtori potrivit copiilor de pe listele electorale permanente - 1.283
� total alegãtori potrivit listelor electorale suplimentare - 18
� total alegãtori în cazul cãrora s-a folosit urna specialã - 1

Numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne înscriºi în listele 
electorale - 512
din care:
� total alegãtori care s-au prezentat la urne înscriºi în copiile 

de pe listele electorale permanente - 493
� total alegãtori care s-au prezentat la urne înscriºi în copiile 

de pe listele electorale suplimentare - 18
� total alegãtori care s-au prezentat la urne în cazul cãrora 

s-a folosit urna specialã - 1
Numãrul total al voturilor valabil exprimate - 498
Numãr voturi nule - 9
Numãr voturi albe - 5
�CORLÃÞEAN TITUS - PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 

+ PARTIDUL CONSERVATOR -  285 voturi valabil exprimate
�VEªTEA MIHAIL - PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL 

- 88 voturi valabil exprimate
�TÃNÃSESCU CARMEN FELICIA - PARTIDUL NAÞIONAL 

LIBERAL -  98 voturi valabil exprimate
�DOBRIN NICOLAE - PARTIDUL  ROMÂNIA MARE 

- 15 voturi valabil exprimate 
�KISS IOSIF - U.D.M.R - 2 voturi valabil exprimate
�CHIVÃREAN RADU - PARTIDUL VERDE ECOLOGIST 

- 3 voturi valabil exprimate
�FLIUNDRA IONEL - PARTIDUL NOUA GENERAÞIE - 

CREªTIN DEMOCRAT - 7 voturi valabil exprimate

Secþia de votare nr. 408
Numere de casã arondate: LUNCA CÂLNICULUI  NR. 346 - 437

Rezultatele alegerilor ºi atribuirea mandatelor pentru funcþia de deputat 

Numãrul total al alegãtorilor prevãzuþi în listele electorale - 1 288
din care: 
� total alegãtori potrivit copiilor de pe listele electorale permanente - 1.233
� total alegãtori potrivit listelor electorale suplimentare -  52
� total alegãtori în cazul cãrora s-a folosit urna specialã -  3

Numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne înscriºi în listele 
electorale - 514
din care:
� total alegãtori care s-au prezentat la urne înscriºi în copiile 

de pe listele electorale permanente - 459
� total alegãtori care s-au prezentat la urne înscriºi în copiile 

de pe listele electorale suplimentare - 52
� total alegãtori care s-au prezentat la urne în cazul cãrora 

s-a folosit urna specialã - 3
Numãrul total al voturilor valabil exprimate - 493
Numãr voturi nule - 14
Numãr voturi albe - 7
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Numãrul total al voturilor valabil exprimate obþinute de fiecare candi-

dat pentru funcþia de deputat

�NIÞÃ CONSTANTIN - PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 
+ PARTIDUL CONSERVATOR -  268 voturi valabil exprimate
�CISMARU IVAN - PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL 

- 129 voturi valabil exprimate
�MAXIM ADRIAN - PARTIDUL NAÞIONAL LIBERAL 

- 52 voturi valabil exprimate
�MOAªA PETRU - PARTIDUL  ROMÂNIA MARE 

- 27 voturi valabil exprimate
�PÃUN NICOLAE PARTIDA ROMILOR ,,PRO-EUROPA” 

- 2 voturi valabil exprimate
�TOTH SANDOR - U.D.M.R - 6 voturi valabil exprimate
�GANÞ OVIDIU VICTOR - FORUMUL DEMOCRAT 

AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA  - 1 vot valabil exprimat
�BORCEA DAN - PARTIDUL NOUA GENERAÞIE - CREªTIN 

DEMOCRAT - 6 voturi valabil exprimate
�MERKA ADRIAN MIROSLAV - UNIUNEA DEMOCRATICÃ 

A SLOVACILOR ªI CEHILOR DIN ROMÂNIA 
- 1 vot valabil exprimat
�BUCIUTA ªTEFAN - UNIUNEA UCRAINENILOR 

DIN ROMÂNIA - 1 vot valabil exprimat

Rezultatele alegerilor ºi atribuirea mandatelor pentru funcþia de senator

Numãrul total al alegãtorilor prevãzuþi în listele electorale - 1.288
din care: 
� total alegãtori potrivit copiilor de pe listele electorale permanente - 1.233
� total alegãtori potrivit listelor electorale suplimentare - 52
� total alegãtori în cazul cãrora s-a folosit urna specialã - 3

Numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne înscriºi în listele 
electorale - 514
din care:
� total alegãtori care s-au prezentat la urne înscriºi în copiile 

de pe listele electorale permanente - 459
� total alegãtori care s-au prezentat la urne înscriºi în copiile 

de pe listele electorale suplimentare - 52
� total alegãtori care s-au prezentat la urne în cazul cãrora 

s-a folosit urna specialã - 3
Numãrul total al voturilor valabil exprimate - 493
Numãr voturi nule - 12
Numãr voturi albe - 9
�CORLÃÞEAN TITUS - PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 

+ PARTIDUL CONSERVATOR -  278 voturi valabil exprimate
�VEªTEA MIHAIL - PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL 

- 130 voturi valabil exprimate
�TÃNÃSESCU CARMEN FELICIA - PARTIDUL NAÞIONAL 

LIBERAL -  57 voturi valabil exprimate
�DOBRIN NICOLAE - PARTIDUL  ROMÂNIA MARE 

- 13 voturi valabil exprimate 
�KISS IOSIF - U.D.M.R - 7 voturi valabil exprimate
�CORNEA GHEORGHE DANIEL - PARTIDUL POPULAR 

ªI AL PROTECÞIEI SOCIALE -  2 voturi valabil exprimate
�CHIVÃREAN RADU - PARTIDUL VERDE ECOLOGIST 

- 3 voturi valabil exprimate
�FLIUNDRA IONEL - PARTIDUL NOUA GENERAÞIE - 

CREªTIN DEMOCRAT - 3 voturi valabil exprimate

Secþia de votare nr. 409
Numere de casã arondate: STUPINII PREJMERULUI 1- 124

Rezultatele alegerilor ºi atribuirea mandatelor pentru funcþia de deputat 

Numãrul total al alegãtorilor prevãzuþi în listele electorale - 333

din care: 
� total alegãtori potrivit copiilor de pe listele electorale permanente - 310
� total alegãtori potrivit listelor electorale suplimentare -  23
� total alegãtori în cazul cãrora s-a folosit urna specialã -  0

Numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne înscriºi în listele 
electorale - 156

din care:
� total alegãtori care s-au prezentat la urne înscriºi în copiile 

de pe listele electorale permanente - 133
� total alegãtori care s-au prezentat la urne înscriºi în copiile 

de pe listele electorale suplimentare - 23
� total alegãtori care s-au prezentat la urne în cazul cãrora 

s-a folosit urna specialã - 0
Numãrul total al voturilor valabil exprimate - 146
Numãr voturi nule - 4
Numãr voturi albe - 6

Numãrul total al voturilor valabil exprimate obþinute de fiecare candi-

dat pentru funcþia de deputat

�NIÞÃ CONSTANTIN -  PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 
+ PARTIDUL CONSERVATOR -  87 voturi valabil exprimate
�CISMARU IVAN - PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL 

- 26 voturi valabil exprimate
�MAXIM ADRIAN - PARTIDUL NAÞIONAL LIBERAL 

- 20 voturi valabil exprimate
�MOAªA PETRU - PARTIDUL  ROMÂNIA MARE 

- 9 voturi valabil exprimate
�BORCEA DAN - PARTIDUL NOUA GENERAÞIE - CREªTIN 

DEMOCRAT - 3 voturi valabil exprimate
�MANOLESCU OANA - ASOCIAÞIA LIGA ALBANEZILOR 

DIN ROMÂNIA - 1 vot valabil exprimat

Rezultatele alegerilor ºi atribuirea mandatelor pentru funcþia de senator

Numãrul total al alegãtorilor prevãzuþi în listele electorale - 333
din care: 
� total alegãtori potrivit copiilor de pe listele electorale permanente - 310 
� total alegãtori potrivit listelor electorale suplimentare - 23
� total alegãtori în cazul cãrora s-a folosit urna specialã - 0

Numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne înscriºi în listele 
electorale - 156
din care:
� total alegãtori care s-au prezentat la urne înscriºi în copiile 

de pe listele electorale permanente - 133
� total alegãtori care s-au prezentat la urne înscriºi în copiile 

de pe listele electorale suplimentare - 23
� total alegãtori care s-au prezentat la urne în cazul cãrora 

s-a folosit urna specialã - 
Numãrul total al voturilor valabil exprimate - 145
Numãr voturi nule - 5
Numãr voturi albe - 6
�CORLÃÞEAN TITUS - PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 

+ PARTIDUL CONSERVATOR -  84 voturi valabil exprimate
�VEªTEA MIHAIL - PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL 

- 29 voturi valabil exprimate
�TÃNÃSESCU CARMEN FELICIA - PARTIDUL NAÞIONAL 

LIBERAL -  22 voturi valabil exprimate
�DOBRIN NICOLAE - PARTIDUL  ROMÂNIA MARE 

- 6 voturi valabil exprimate 
�CORNEA GHEORGHE DANIEL - PARTIDUL POPULAR 

ªI AL PROTECÞIEI SOCIALE -  1 vot valabil exprimat
�FLIUNDRA IONEL - PARTIDUL NOUA GENERAÞIE - 

CREªTIN DEMOCRAT - 3 voturi valabil exprimate
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Rezultatele alegerilor ºi atribuirea mandatelor pentru funcþia de deputat 

Numãrul total al alegãtorilor prevãzuþi în listele electorale - 7.496
din care: 
� total alegãtori potrivit copiilor de pe listele electorale permanente - 7.366
� total alegãtori potrivit listelor electorale suplimentare -  126
� total alegãtori în cazul cãrora s-a folosit urna specialã -  4

Numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne înscriºi în listele 
electorale - 3116
din care:
� total alegãtori care s-au prezentat la urne înscriºi în copiile 

de pe listele electorale permanente - 2970
� total alegãtori care s-au prezentat la urne înscriºi în copiile 

de pe listele electorale suplimentare - 142
� total alegãtori care s-au prezentat la urne în cazul cãrora 

s-a folosit urna specialã - 4
Numãrul total al voturilor valabil exprimate - 2997
Numãr voturi nule - 84
Numãr voturi albe - 36

Numãrul total al voturilor valabil exprimate obþinute de fiecare candi-

dat pentru funcþia de deputat

�NIÞÃ CONSTANTIN - PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 
+ PARTIDUL CONSERVATOR -  1548 voturi valabil exprimate
�CISMARU IVAN - PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL 

- 629 voturi valabil exprimate
�MAXIM ADRIAN - PARTIDUL NAÞIONAL LIBERAL 

- 419 voturi valabil exprimate
�MOAªA PETRU - PARTIDUL  ROMÂNIA MARE 

- 238 voturi valabil exprimate
�TOTH SANDOR - U.D.M.R - 29 voturi valabil exprimate
�BORCEA DAN - PARTIDUL NOUA GENERAÞIE - CREªTIN 

DEMOCRAT - 29 voturi valabil exprimate
�PÃUN NICOLAE PARTIDA ROMILOR ,,PRO-EUROPA” 

- 21 vot valabil exprimate
�GANÞ OVIDIU VICTOR - FORUMUL DEMOCRAT 

AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA - 15 voturi valabil exprimate
�FIRCZAK GHEORGHE - UNIUNEA CULTURALÃ 

A RUTENILOR DIN ROMÂNIA - 3 voturi valabil exprimate
�ZISOPOL DRAGOª GABRIEL - UNIUNEA ELENÃ 

DIN ROMÂNIA - 3 voturi valabil exprimate
�BUCIUTA ªTEFAN - UNIUNEA UCRAINENILOR 

DIN ROMÂNIA - 3 voturi valabil exprimate
�PAMBUCCIAN VARUJAN - UNIUNEA ARMENILOR 

DIN ROMÂNIA - 2 voturi valabil exprimate
�DUMITRESCU LIANA - ASOCIAÞIA MACEDONENILOR 

DIN ROMÂNIA - 1 vot valabil exprimat
�POPOV DUªAN - UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA 

- 2 voturi valabil exprimate
� IGNAT MIRON - COMUNITATEA RUªILOR LIPOVENI 

DIN ROMÂNIA - 2 voturi valabil exprimate
�RADAN MIHAI - UNIUNEA CROAÞILOR DIN ROMÂNIA 

- 1 vot valabil exprimat

�MERKA ADRIAN MIROSLAV - UNIUNEA DEMOCRATICÃ 
A SLOVACILOR ªI CEHILOR DIN ROMÂNIA 
- 1 vot valabil exprimat
�GROSARU MIRCEA - ASOCIAÞIA ITALIENILOR 

DIN ROMÂNIA -1 vot valabil exprimat
� IBRAM IUSEIN - UNIUNEA DEMOCRATÃ TURCÃ 

DIN ROMÂNIA - 1 vot valabil exprimat 
�LONGHER GHERVAZEN - UNIUNEA POLONEZILOR 

DIN ROMÂNIA - 1 vot valabil exprimat
�AMET ALEDIN - UNIUNEA DEMOCRATÃ A TÃTARILOR 

TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA - 1 vot valabil exprimat
�MANOLESCU OANA - ASOCIAÞIA LIGA ALBANEZILOR 

DIN ROMÂNIA - 1 vot valabil exprimat
�VAINER AUREL - FEDERAÞIA COMUNITÃÞILOR 

EVREIEªTI DIN ROMÂNIA - 0 voturi valabil exprimate
�MIRCOVICI NICULAE - UNIUNEA BULGARÃ DIN BANAT - 

ROMÂNIA - 0 voturi valabil exprimate

Rezultatele alegerilor ºi atribuirea mandatelor pentru funcþia de senator

Numãrul total al alegãtorilor prevãzuþi în listele electorale - 7.496
din care: 
� total alegãtori potrivit copiilor de pe listele electorale permanente - 7.366
- total alegãtori potrivit listelor electorale suplimentare - 126
- total alegãtori în cazul cãrora s-a folosit urna specialã - 4

Numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne înscriºi în listele
electorale - 3116

din care:
� total alegãtori care s-au prezentat la urne înscriºi în copiile 

de pe listele electorale permanente - 2970
� total alegãtori care s-au prezentat la urne înscriºi în copiile 

de pe listele electorale suplimentare - 142
� total alegãtori care s-au prezentat la urne în cazul cãrora 

s-a folosit urna specialã - 4
Numãrul total al voturilor valabil exprimate - 3006
Numãr voturi nule - 69
Numãr voturi albe - 41
�CORLÃÞEAN TITUS - PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 

+ PARTIDUL CONSERVATOR -  1631 voturi valabil exprimate
�VEªTEA MIHAIL - PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL 

- 674 voturi valabil exprimate
�TÃNÃSESCU CARMEN FELICIA - PARTIDUL NAÞIONAL 

LIBERAL -  466 voturi valabil exprimate
�DOBRIN NICOLAE - PARTIDUL  ROMÂNIA MARE 

- 162 voturi valabil exprimate 
�KISS IOSIF - U.D.M.R - 33 voturi valabil exprimate
�FLIUNDRA IONEL - PARTIDUL NOUA GENERAÞIE -

CREªTIN 
DEMOCRAT - 27 voturi valabil exprimate
�CHIVÃREAN RADU - PARTIDUL VERDE ECOLOGIST 

- 18 voturi valabil exprimate
�CORNEA GHEORGHE DANIEL - PARTIDUL POPULAR 

ªI AL PROTECÞIEI SOCIALE - 13 voturi valabil exprimate

CENTRALIZAREA REZULTATELOR OBÞINUTE ÎN
COMUNA PREJMER LA ALEGERILE PARLAMENTARE

DESFÃªURATE LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2008
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Scurt istoric
Societatea s-a înfiinþat în anul 2003 din iniþiativa primarului, 

care a avut susþinerea puternicã a unui  grup de persoane ce au 
înþeles încã din aceea perioadã, importanþa serviciilor de utilitãþi 
publice ºi a protejãrii mediului înconjurãtor!

Patronul societãþii este Comuna Prejmer, persoana juridicã de
drept public, în calitate de asociat unic, reprezentatã prin Consiliul
Local. Acesta numeºte Consiliul de Administraþie al societãþii.

Societatea cu rãspundere limitatã Hidro-Sal Com a preluat 
pe via S.C.Comalet SA (fost RAGCPS) - Serviciul de gospodãrire
comunalã, activitãþile de alimentare cu apã a populaþiei, colectarea
deºeurilor menajere ºi întreþinerea domeniului public.

Activitate
Alimentarea cu apã se face prin conducte de oþel cu termen 

de garanþie de 10 ani  ºi durata medie de viaþã de 20 de ani, 
folosind ca sursã principalã, forajele aflate pe aliniamentul DN 10
(Stupini -Prejmer), administrate de A.N.I.F - Braºov. Apa este 
transportatã pe 2 conducte de tip Premo-ciment, administrate de
Compania Apa Braºov, la Gospodãria de apã de unde cu 
ajutorul pompelor este ridicatã într-un rezervor amplasat în 
turnul de apã, la o înãlþime de 35 m, soluþie unicã în prezent de
mãrire a presiunii de la aprox. 0,4 atm la intrare la circa 3,5 atm la
ieºire.

Drept urmare, alimentarea cu apã depinde de 3 factori importanþi:

�menþinerea în stare funcþionare a unor instalaþii ºi echipamente
vechi asupra cãrora timp de peste 15 ani nu s-au fãcut niciun fel de
investiþii sau reparaþii capitale; de alimentarea cu energie electricã ºi
de sursa de apã.

Preþul apei este rezultanta unei sume de cheltuieli astfel:

� sursa de apã se achitã la A.N.I.F administratorul forajelor ºi la
SEGA (reprezentantul statului);

� energia electricã

� întreþinere instalaþii, echipamente

� cheltuieli salariale (operatori, încasatori)

� cheltuieli indirecte

Acesta este aprobat de Consiliul Local,  avizat de ANRSC
Bucureºti iar la momentul actual este la nivelul anului 2005 de 1,19
lei (TVA inclus) pentru 1 mc sau 1000 litri, fãrã sã includã ºi costul
apei menajere, reziduale, etc.

Societatea face eforturi disperate pentru menþinerea livrãrii apei la
parametrii maximi ai instalaþiei. 

În acest sens ne-am dotat ºi specializat în efectuarea unor lucrãri
cu instalaþiile sub presiune ºi pe timp de noapte, s-au modificat
racordurile la conductele magistrale-investiþie A.N.I.F de peste
250.000 (2,5 mld vechi) lei, se înlocuiesc pompe, vane, se lucreazã
la repunerea automatizãrii în funcþie.

Vã informãm cu mândrie ºi bucurie cã am reuºit, anul acesta,
pentru prima oarã de la darea în exploatare a turnului de apã sã
curãþim ºi sã igienizãm rezervorul de apã, rezervor - cu o înalþime de
peste 6 m în care se poate intra cu scãri de alpinism - amplasat la
înãlþimea de 35 de metri!

Facem apel ºi pe aceastã cale, la toata bunãvoinþa d-voastrã, 
mai mult vã cerem sã fiþi alãturi de noi în acest ,,rãzboi” cu calitatea
serviciilor prestate cãtre noi, populaþia comunei ºi spunem, noi, 
pentru cã trebuie sã ºtiþi, toþi angajaþii societãþii sunt prejmereni,
locuiesc în Prejmer ºi consumãm împreunã aceeaºi apã. Dacã 
mai pierdem câte o ,,luptã” -   o întrerupere sau cãdere de presiune,
nu cedãm, mai mult suntem pe cale sã învingem! Adicã sã eliminãm
cât mai multe dintre neajunsurile semnalate.

ªi dacã aceste probleme nu sunt suficiente, trebuie sã ºtiþi cã sunt
mulþi restaþieri care nu plãtesc consumul de apã, ca urmare, a început
o amplã acþiune de debranºare. De asemenea, sunt ºi mulþi cetãþeni
care plãtesc în sistem pauºal ºi ne batjocoresc risipind apa, sau 
alþii care sustrag, prin furt apa - sisteme de by-pass care ocolesc 
contoarele, fapte care produc pierderi ºi costuri suplimentare care 
s-ar putea regãsi în investiþii, dotãri pentru îmbunãtaþirea sistemului
de alimentare!

Servicii publice locale

S.C. HIDRO-SAL COM SRL
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Primarul localitãþii, dl.Todoricã ªerban împreunã cu un grup de
consilieri locali, a demarat în 2005 un proiect ambiþios, primul în
þarã, în valoare de peste 50 mil.euro, un sistem pachetizat de utilitãþi
publice, care include o staþie de epurare cu echipamente de ultimã
generaþie cu grad de epurare de peste 98% ºi care, printre altele va
înlocui în totalitate reþeaua publicã de apã ºi va asigura o sursa pro-
prie de apã prin 6 foraje la peste 145 m adâncime cu staþie de tratare,
laboratoare, o reþea de canalizare lucratã ,,la altimetru” ºi altele.

A ll-a activitate importantã, colectarea deºeurilor menajere a avut
o evoluþie foarte bunã prin organizare, dotare ºi funcþionare, astfel
dacã, cu ani în urmã deºeurile menajere se colectau cu cãruþa, apoi cu
tractorul cu remorcã, în prezent societatea a primit în folosinþa 3 auto-
speciale - 2 compactoare (autogunoiere de 22 mc ºi 15 mc) ºi o auto-
specialã cu cârlig care colecteazã gunoiul menajer ºi din pãcate nu
numai, din cele 1800 europubele achiziþionate de firmã ºi puse gratuit
la dispoziþia abonaþilor ºi din eurocontainerele care au înlocuit aºa-zisele
,,ghene” de la blocuri, ,,paradisul” ºobolanilor ºi al câinilor comunitari! 

Adresãm un apel tuturor cetãþenilor pentru depozitarea în euro-
pubele numai a gunoiului menajer, specificat în contract, întrucât com-
pactorul nu poate colecta gunoi menajer împreunã cu moloz din con-
strucþii, rugi de cartofi, etc. Totodatã vã informãm cã, la cerere, putem
colecta, separat, orice tip de deºeuri din categoria celor nepericuloase!

A llI-a activitate - ºi poate cea mai importantã - este întreþinerea
domeniului public!

Importanþa acesteia este relevatã de faptul cã se aflã în folosinþa
ºi beneficiul întregii comunitãþi! Rezultatul este emblema localitãþii
ºi dacã dorim sã fim catalogaþi  - de miile de turiºti care ne viziteazã
comuna, de oamenii de afaceri, de agenþiile ºi reprezentanþi ai insti-
tuþiilor naþionale ºi europene responsabile de protejarea mediului  -
drept oameni gospodari ai unei localitãþi europeane din secolul 21,
atunci trebuie sã demonstrãm acest lucru. Astfel, cu banii cheltuiþi
pentru curãþarea rigolelor (ºanturilor) de resturi menajere - peturi,
chiar saci cu gunoaie - aruncate pe domeniul public, pentru curãþarea
trotuarelor ºi rigolelor din dreptul gospodãriilor private (deºi aceas-
ta este o obligaþie legalã ºi eticã a proprietarilor fiecãrui imobil), pen-
tru repararea sau înlocuirea mobilierului urban (coºuri de gunoi
stradale, capacele cãminelor de apã, bãnci furate sau distruse de tot
felul de frustaþi ºi teribiliºti) putem amenaja parcuri, ronduri cu flori,
locuri de joacã pentru copii ºi multe altele!

În acest sens, vã adresãm din nou un apel la responsabilitate
civicã, opinie publicã ºi vã rugãm sã sesizaþi organelor abilitate orice
acþiune de furt, vandalizare iar dacã nu doriþi sã intraþi în conflict cu
acei oameni - dacã pot fi numiþi aºa-  certaþi cu morala, cu bunul simþ
ºi nu în ultimul rând cu legea, sesizaþi-ne pe noi ºi promitem cã vom
ºtii sã folosim informaþiile primite!

Sperãm cã toþi cetãþenii de bunã credinþã au înþeles cã activitatea
societãþii noastre a fost complet depolitizatã, personal am renunþat sã
candidez pentru o funcþie politicã. Rãutãþile care s-au spus în campa-
niile electorale nu s-au adeverit ºi în prezent avem o singurã politicã:
servicii publice de cât mai bunã calitate în folosul tuturor cetãþenilor!

ªi fiindcã ne apropiem de finalul anului, pentru lucrurile bune pe
care le-am fãcut nu aºteptãm mulþumiri în schimb, ne cerem scuze
pentru disconfortul creat urmare a unor sincope apãrute în activitatea
noastrã pe care o desfaºurãm cu oameni care mai pot greºi.

Vã rog sã-mi permiteþi în numele meu personal ºi al angajaþilor
societãþii pe care o reprezint, sã dorim reprezentanþilor patronatului
nostru, domnului primar ºi consilierilor locali, tuturor colaboratorilor
ºi abonaþilor , ,,Sãrbãtori fericite, un An nou îmbelºugat ºi La mulþi ani!”

� Director, 

jurist Mircea COMªA
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Ca sã cunoºti omul, trebuie sã-i ºtii povestea.
Ca sã-l onorezi, trebuie sã-l respecþi.
„Povestea unei vieþi începe undeva într-un

anume punct despre care se întâmplã sã mai
pãstrãm o amintire”. 

Când amintirile se adunã într-un jurnal, pot
deveni „Cadran solar” pentru orice curios de
poveste de viaþã. ªi astfel poþi cunoaºte omul, 
cu trãirile ºi împlinirile lui, atât cât te lasã 
cuvântul lui scris.

Aºa l-am descoperit ºi eu, dezvãluindu-se uneori
liric, ca om al satului, prezent în toate cu un simþ 
al armoniei ºi al mãsurii învãþate, probabil, din 
legãtura cu Dumnezeu, în sanctuarul sfânt, pe care
l-a îngrijit timp de o viaþã.

Acolo, în carte, am descoperit evenimente 
trãite, aºternute pe hârtie, lãsând astfel urme în viaþa
celor din jur.

Acolo am descoperit date esenþiale pentru 
structura sa moralã, munca fiind suma întregii 
sale energii ºi a disponibilitãþilor sale intelectuale.

Acolo am descoperit fapte semnificative - prilej de
meditaþie asupra sensurilor vieþii, fapte legate de viaþa
comunitãþii în mijlocul cãreia „mi-a lãsat un înger porþile
deschise”, spune autorul.

Iar când ceea ce citeºti despre cineva se completeazã
frumos cu ceea ce descoperi în realitate, poþi spune cu 
certitudine: am cunoscut un om deosebit. Suntem atât 
de mulþi ºi atât de diferiþi unul de celãlalt, ºi nici unul 
nu-i de prisos, dar cu atât mai mult admiri pe cineva 
care înþelege chibzuiala cuvântului.

Ar fi vrut sã dãinuie prin piatrã, cãci arhitectura i-a fost
visul, dar destinul a vrut sã dãinuie prin cuvânt. O viaþã a
dãruit cuvinte de duminicã, bune, înþelepte, alteori triste,
dar cuvinte - sãrbãtoare pentru suflet, cuvinte pornite din
suflet ºi credinþã. Cine n-are nevoie de cuvântul potrivit
care sã-l facã sã meargã mai departe?!

Poate de aceea un astfel de om e atât de important 
pentru fiecare dintre noi. Destinul a ales încã o datã bine -
sã fie preot. E preot, ºi, dupã cum se spune, preotul e 
legãtura dintre om ºi Dumnezeu, prin puterea Harului,
prin el vorbeºte cuvântul lui Dumnezeu. E preotul satului,
preot Petru Pleºa.

ªi, pentru cã suntem în prag de sãrbãtoare, sã-i dãruim
acele cuvinte de mulþumire care sã-i treacã pragul alãturi
de colindãtori ºi de magia Sfântului Crãciun.

� Codruþa HANGU

OMUL...
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Din galeria de valori, care au încununat harta
sufletului românesc, a satului Lunca Câlnicului,
se înscrie un om deosebit, ajuns la venerabila
vârstã de 80 de ani, domnul Leviþchi Victor.

S-a nãscut în anul 1928, pe meleagurile
Bucovinei, în satul Larga. Vitregiile vremii au
obligat familia sã se refugieze în România în anul
1940, lângã fraþii de limbã, sânge ºi credinþã.

Stabilindu-se în localitatea Lunca Câlnicului,
ºi-a închinat viaþa ºcolii, îmbrãþiºând o profesie
nobilã, fãrã pauze. Sufletul sãu a vibrat la 
întâlnirea cu ºcoala, acel spaþiu al gândului înalt
ºi frumos, al împlinirilor demne de toatã lauda,
al nãzuinþelor mereu mai ambiþioase.

ªcoala a fost pentru profesorul Leviþchi
Victor a doua familie, raþiunea lui de a exista,
prin reintrarea în primãvara fiecãrui început,
deschiderea ºi afirmarea sa.

Acest început va deveni o permanenþã: 
director 34 de ani ºi secretar 16 ani.

A fost un slujitor al condeiului, care ºi-a culti-
vat spiritul în lumina þelurilor nobile ale învãþãrii
limbii române, bunul cel mai de preþ cu care ne
naºtem, oglinda spiritualitãþii satului românesc.

Pãtruns de efervescenþa creatoare a tinereþii, a
fost capabil sã creeze, sã creascã ºi sã pãstreze tot
ceea ce ne poartã spre înaltele piscuri ale
cunoaºterii, ale adevãrului ºi ale frumuseþii eterne.

Cuvintele sale au fost pentru ºcolari expresii
ale minþilor iscoditoare, ale gândurilor ce-ºi
trimit mereu zvâcniri cãtre înalt, trecând prin
pulberi de stele. Astfel, i-a condus pe copii pe un
drum sigur de muncã, pe un drum sigur de viaþã,
învãþându-i zborul prin ani. El ºi-a onorat cu
demnitate deciziile ºi aspiraþiile, zidind din
cuvinte, pentru azi ºi, mai ales, pentru mâine,
chipul memorabil al vieþii, al faptelor lui.

S-a dovedit a fi un purtãtor de speranþe, un
cãutãtor de comori spirituale în spaþiul ªcolii
Generale Lunca Câlnicului. Este un fel de destin
al Meºterului Manole, care numai ce terminase
de zidit mãreaþa construcþie, cã ºi viseazã o alta
„mult mai luminoasã ºi mult mai frumoasã”.

Îmbrãþiºând o profesie în continuã formare, a
ºtiut cã învãþãtorul de oameni „înseamnã acela
care e gata oricând sã-i înveþe ºi are oricând
despre ce sã-i înveþe” (Nicolae Iorga).

Continuator al unei tradiþii rurale, el ºi-a
dovedit ataºamentul faþã de ºcoalã, a contribuit
la luminarea satului, de care se simþea legat prin
fibre trainice. Iatã de ce trebuie sã ne amintim de
acest om plin de râvnã, însufleþit de o continuã
vibrare a noului.

Nu existã rãsplatã mai mare decât aceea de a
primi titlul „Cetãþean de onoare” al comunei
Prejmer.

� Prof. Dominte Lucreþia

- O VIAÞÃ DE OM -

Dupã o perioadã de reculegere, de post ºi rugãciune, iatã-ne ajunºi ºi în

acest an la praznicul Naºterii Domnului nostru Iisus Hristos. Cu alesã

bucurie în suflet, ne îndreptãm ºi în acest an inima ºi cugetul nostru cãtre

minunea cea mai presus de fire ce s-a petrecut pe pãmânt acum mai bine

de 2000 de ani, când la „plinirea vremii” (Gal. 4,4) Hristos s-a fãcut om.

Cu smerenie ºi evlavie ne aplecãm iarãºi asupra ieslei din Betleem unde

„s-a nãscut, Cel fãr’de-nceput”. Stãpânul lumii Cel atotputernic S-a fãcut

om sãrac ºi slujitor smerit pentru ca pe noi sã ne elibereze din robia lãcomiei

dupã cele materiale ºi din tirania orgoliului ºi a slavei deºarte. Cel ce se

naºte veºnic din Dumnezeu-Tatãl, fãrã mamã, a luat chip de Copil, nãscut

din mamã pãmânteanã, fãrã tatã pãmântean, pentru ca sã ne înveþe pe 

noi, pãmântenii, sã cãutãm neîncetat ºi sã iubim pururea pe Tatãl Cel

veºnic. Hristos coboarã din ceruri pe pãmânt, ca pe noi sã ne înalþe la ceruri; 

NAªTEREA DOMNULUI
- SÃRBÃTOAREA BUCURIEI

„Iatã, vã vestesc vouã bucurie mare, care va fi pentru tot

poporul; cã vi S-a nãscut azi Mântuitor, Care este Hristos

Domnul, în cetatea lui David.” (Luca 2,10-11).
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S-a fãcut purtãtor de trup pãmântesc, ca pe noi sã ne facã purtãtori de

Duh Sfânt. Fiul preaslãvit al lui Dumnezeu S-a fãcut Fiul smerit al Omului,

ca pe noi, oamenii, sã ne înalþe la demnitatea de fii duhovniceºti ai lui

Dumnezeu: „... ºi celor câþi L-au primit, care cred în Numele Lui, le-a dat

putere ca sã se facã fii ai lui Dumnezeu”(Ioan 1,12). Hristos a coborât din

ceruri ºi S-a nãscut într-o peºterã, în interiorul pãmântului, ca pe noi sã ne

înalþe în interiorul Împãrãþiei cerurilor.

Ne înfiorãm tainic de smerenia cea fãrã de margini a Celui Întrupat ºi

ne minunãm de iubirea Sa cea negrãitã. De aceea Crãciunul este prãznuit

ce atâta bucurie de creºtinii de pretutindeni ºi mai ales de copiii sunt cei

care-L vestesc lumii, aducând în casele ºi în sufletele noastre bucuria

Naºterii. „Mãrire întru cei de sus lui Dumnezeu ºi pe pãmânt pace, între

oameni bunã voire” (Luca 2,14) au cântat îngerii în noaptea cea sfântã ºi

astãzi glasurile lor se împletesc cu dangãtul clopotelor ºi cu glasurile col-

indãtorilor chemând întrega suflare la „dreptate ºi pace ºi bucurie întru

Duhul Sfânt” (Rom. 14,17).

Îmbrãcatã în haine de luminã, Biserica ne cheamã sã ne închinãm

Pruncului dumnezeiesc care prin naºterea Sa „rãsãrit-a lumii Lumina

cunoºtinþei”, fãcând sã se coboare din cer peste neamul omenesc

milostivirea cea negrãitã a lui Dumnezeu ºi „Soarele dreptãþii” sã

strãluceascã peste toþi care trãiau în întuneric ºi în umbra morþii.

Crãciunul ne descoperã tuturor taina iubirii lui Dumnezeu ºi ne face

pãrtaºi ºi pe noi de bunãtatea ºi dragostea izvorâtã în lume de Întruparea

Cuvântului. Crãciunul ne aratã tuturor purtarea de grijã a lui Dumnezeu

faþã de noi ºi ne face responsabili faþã de cei aflaþi în suferinþe ºi 

lipsuri, îndemnându-ne sã-i ajutãm ºi sã le facem ºi lor bucurie din 

bucuria izvorâtã atunci în lume. Crãciunul ne face pe toþi sã fim mai buni,

mai uniþi ºi mai jertfitori faþã de binele semenilor, cãci  Hristos a venit 

în lume sã ne descopere nouã taina iubirii. Hristos a venit în lume ºi 

s-a identificat cu cei sãraci, cu cei prigoniþi, cu cei ce plâng ºi cu cei ce se

ostenesc pentru binele comun. 

Numai fãcând binele aproapelui aflat în suferinþã, ne vom învrednici sã

prãznuim cu inima curatã ºi cu mintea înnoitã praznicul Naºterii Sale.

Numai fãcând bucurie în jurul nostru vom simþi cu adevãrat ce înseamnã

Crãciunul, praznicul pãcii, praznicul dragostei, praznicul familiei.

Sã ne strãduim în aceste sfinte zile de praznic sã ne primenim sufleteºte

ºi unindu-ne cu Hristos prin Sfintele Taine, sã cãutãm sã lucrãm pacea,

binele ºi dreptatea.

Sã cântãm ºi noi dimpreunã cu strãmoºii în cor, „colindul sfânt ºi bun”

ºi sã fim cu luare aminte la îndemnul: „ºi nu uita, când eºti voios, / Române

sã fii bun”.

Sã prãznuim cu bucurie ºi cumpãtare aceste sfinte sãrbãtori ale Naºterii

Domnului ºi sã-L rugãm pe Dumnezeu ca Anul Nou cel care vine - 2009

- sã fie un an cu pace, cu belºug ºi cu bucurie pentru noi, pentru  Biserica

noastrã strãbunã, pentru Þara noastrã ºi pentru întreaga lume.

� Pr. Sebastian Aslãu
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