
Se naște Iisus; se naște bucuria și împlinirea; se 

naște o nouă viață ce ne aduce împreună, ne ține în iubire 

și ne ocrotește pașii ceas de ceas, clipă de clipă. 

Este iarnă și este frig, dar căldura din suflet ne 

învăluie într-o magică aură creștină și ne face parcă mai 

buni, mai omenoși. 

Suntem toți de-o măsură fii ai Tatălui, suntem fii ai Fiului și existând 

prin Sfântul Duh, încercăm să dăm de-o parte tot ceea ce nu ne înnobilează 

sufletul, încercăm să adunăm în inimi iubire, respect, îngăduință și știind 

că nimic nu este veșnic pe acest pământ, ne oprim din goana lumească și 

ne adunăm împreună să cinstim Nașterea Domnului. 

Clinchetul de clopoței ne aduce în casă sărbătoarea Crăciunului, ne 

aduce sărbătoarea sfârșitului de an când, la gura sobei, în balansoarul 

bunicii, împletim ușor anul ce tocmai a trecut. 

Dacă am spune bilaț – am intra în contabilitate, 

Dacă am spune raport – am intra în ședință de partid, 

Dar noi spunem ... de fapt noi doar arătăm pentru că ne pasă și 

pentru că, știind că vorbele sunt frunze-n vânt, venim la pragul dintre ani 

cu fapte. 

Într-un an dedicat în exclusivitate dumneavoastră – familia Saraiu, 

dedicat creșterii nivelului de trai dar și oportunităților de dezvoltare 

materială și spirituală, am încercat din multitudinea de necesități să 

alegem ceea ce se impune la regimul de ”urgență”, dar și la capitolul 

”posibilități”. Suntem încă la început, dar vă garantăm că tot ceea ce 

întreprindem vă aparține. 

Realizările, privite cu ochii rațiunii, sunt majore și spectaculoase și 

asta, raportat la ceea ce moștenirea ne-a lăsat, la ceea ce am fi putut face, 

dar n-am putut pentru că datoriile sunt datorii și, indiferent cine le-a făcut, 

noi trebuie să le plătim. 

Toate acestea ne face să fim foarte mândrii de ceea ce am înfăptuit, 

de ceea ce am demarat în acest an. 

 Pentru că viitorul se scrie pe băncile școlii, am transformat 

școala din localitatea Saraiu într-un loc mult mai decent pentru studiu și 

predare, am transformat-o într-o clădire demnă de instituția pe care o 

găzduiește oferind tinerei generații aproape toate condițiile de 

desfășurare a procesului de învățământ. Spunem ”aproape” pentru că, 

pentru a definitiva lucrarea este imperios necesar a se construi grupul 

sanitar, investiție ce se va derula în cursul anului viitor. 

 O comună în care ocupația principală definește crescătorii de 

animale și agricultorii, are din acest an o formă de organizare serioasă, 



responsabilă și mai ales profesionistă prin înființarea ”Asociației 

Crescătorilor de animale și cultivatorilor de pământ” 

 Lucrare peste timp, pasarelă peste pârâul Topolog. Lucrare 

maiestuasă unește cele două maluri ale pârâului Topolog, dar  mai ales 

unește oameni: gospodării cu gospodării, inimi calde și suflete deschise. 

Așa se vrea ca menire colosul de metal roșu. 

 Primăria – prima carte de vizită a comunei, începe să-și 

dezvăluie noblețea ce trebuie s-o caracterizeze. S-a procedat la 

consolidarea anexei prin turnarea subzidirilor și s-a construit holul de 

trecere între cele două corpuri, incluzând și grupul sanitar – restul 

investiției va căpăta forma finală în 2014. 

 Înlocuirea sistemului de alimentare cu apă în localitatea 

Saraiu: lucrare definitivată în procent de 90% - își așteaptă recepția în 

2014. 

 Producători și produse: în folosul lor, dar și al întregii 

comunități, s-a reabilitat sau mai exact a renăscut piața agro-alimentară 

din Saraiu, oferind cele mai bune condiții de prezentare și desfacere a 

mărfurilor – nu numai agro-alimentare. Ca proiect 2014 aduce o piață 

similară și în localitatea Dulgheru. 

 Cinstirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel au adus în localitatea 

Dulgheru un parc nou, plin de viață și speranță. 

 Grupul copiilor noștri – reunit sub denumirea de ”Biblioritm” a 

primit, pe măsura talentului lor costume naționale. 

 Peste tot și peste toate nu am trecut cu indiferență pentru 

momentele de suflet din viața comunei: sărbătoarea Sfintelor Paști, 

sosirea primăverii cu mărțișoarele primului ghiocel, dar și 8 și 9 martie, 

sfârșitul dar și începutul anilor școlari, ziua comunei și ziua națională a 

României, moșii lunii decembrie, hramurile bisericilor din comună. 

Anul 2014 este întâmpinat de noi cu o serie de proiecte ce reprezintă 

o reală provocare: 

 Teren de sport – multifuncțional cu nocturnă; 

 Ne cinstim pe noi cinstindu-ne bătrânii: astfel ne propunem 

realizarea unui complex ce include un cămin de bătrâni cu toate 

utilitățile și dotările necesare, incluzând spații de agrement, relaxare și 

odihnă – facilități bine meritate după o viață de muncă, dăruire și 

sacrificii. 

 Pentru dezvoltarea condițiilor de trai 2014 ne va aduce un 

sistem de canalizare de 16.000m și un program de asfaltare de 16km, cu 

un obiectiv adiacent, acela de realizare a trotuarelor în comună. 



 Nu în ultimul rând, respectând tradițiile și încercând să intrăm 

în cămara bunicii, ne propunem înființarea unei livezi ce va omologa pe 

piață ”Magiunul de Saray” 

 O formă de fructificare a activității Asociației crescătorilor de 

animale va fi ”Cașcavalul din Saraiu”, iar până atunci, produsul 

animalier – laptele, va fi colectat în rezervoare special procurate pentru 

asigurarea celor mai înalte condiții de colectare și depozitare. 

Toate acestea sunt proiecte inițiate și gândite de consilierii comunei 

Saraiu, de primarul - Dorinela Irimia, acum în 2013. 

Dar 2014 este un alt an și nu se știe niciodată ce va aduce în plus la 

ceea ce putem gândi acum, pentru că interesul nostru este  

”INTERESUL NOSTRU”:   

                           AL FAMILIEI SARAIU – DULGHERU – STEJARU.  

Toți suntem pe aceeași parte a baricadei și facem și vom face tot 

ceea ce ne stă în putere să fie bine, dincolo de orice rău. 

Așa să ne ajute și să ne binecuvânteze Dumnezeu! 

Consiliul local Saraiu: 

Șerban Ștefania Ionelia - viceprimar 

și de la A la Z: 

Baciu Ion 

Boitan Rodica 

Boligrad Ion 

Cojanu Mihai 

Eftincă Marinel 

Grecu Neculae  

Mocanu Pavel  

Pătrulescu Aurel 

                                Dorinela Irimia - primar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


