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Un gând la final de an!

Fie ca Sfânta Sărbătoare a Nașterii Mântuitorului să aducă
Aflându-ne la final de an vă doresc obținute prin fonduri eoropene, progra- în casele dumneavoastră multă bucurie, speranță și fericire!
tuturor Sărbători Fericite alături de cei me guvernamentale și de la Consiliul Fie ca lumina sărbătorilor să vă acopere suﬂetele de bucurie
dragi și zile de sărbătoare pline de bucu- Județean Arad.
și să vă călăuzească pașii spre un an nou mai bun!
rie și fericire!
S-au depus toate eforturile pentru
Acest an care se apropie de final a fost
un an cu bune și rele, cu realizări dar
și dezamăgiri, un an pe parcursul căruia noi, cei din administrația locală,
am depus toate eforturile pentru găsirea soluțiilor optime de implementare a
unor proiecte necesare pentru dezvoltarea comunei. În acest sens, am drămuit
responsabil fiecare resursă financiară a
bugetului local, încercând o prioritizare cât mai eficientă a cheltuielilor destinate investițiilor, luând în considerare
acoperirea unei palete cât mai largi de
activități benefice comunității noastre
locale. De asemenea, am încercat accesarea unor fonduri suplimentare pentru
investiții, făcând referire aici la sume

Sărbători Fericite alături de cei dragi!
La Mulți Ani!
Primar, Viceprimar, Consiliu Local

buna administrare a comunei în contextul economic al acestui an, motiv
pentru care sperăm că dumneavoastră,
cetățenii, sunteți mulțumiți de ceea ce
am putut realiza în anul 2015..
Un an în care în calitate de primar am
avut o colaborare deosebit de bună cu
domnul viceprimar, cu aparatul administrativ al primăriei și Consiliul Local,
cărora le mulțumesc pentru susținere.
Sper că anul 2016 va fi unul mai bun
pentru toată lumea, cu mai multe realizări, un an mai prosper!

SĂRBĂTORI FERICITE!
LA MULȚI ANI!

PrimarPopi-Morodan Corneliu

Ghiorocul, în haine de sărbătoare

Toată lumea la revelion în centru!
Primaria comunei Ghioroc va asteapta in noaptea de revelion
in centrul comunei pentru a sarbatorii impreuna trecerea in noul
an 2016, cu aceasta ocazie va avea loc un frumos foc de artificii
de 10 minute la care va invitam sa participati cu totii. Inainte de
focul de artificii ne vom pune dorinte pentru noul an ce va urma
inaltand lampioane.

Duminica 20 decembrie pe platoul din fata primariei Ghioroc
incepand cu ora 14 va avea loc Sarbatoarea lui Mos Craciun
2015.
Fiindca tot in 20 decembrie il sarbatorim pe pe Sfantul Ignatie,
iar conform traditiei populare aceasta este ziua cand se sacriﬁca
porcul, incepand cu ora 8 vom incepe sacriﬁciul porcului pe platoul din fata primariei.
Invitam pe cei ce doresc sa participe alaturi de noi la sacriﬁciul
porcului, si ii mai invitam sa se alature uneia din echipele care
vor gati cate o reteta speciﬁca satului din care fac parte.
Cea mai buna echipa va ﬁ premiata, iar mancarea va ﬁ impartita gratuit participantilor dupa terminarea serbarii.
Vom avea o echipa din ﬁecare sat (Ghioroc, Cuvin si Minis)
plus una din Colonie.
Dupa terminarea spectacolului oferit de copii va veni Mos
Craciun si va imparti cadouri copiilor iar dupa aceasta vom asculta colinde interpretate de artistii locali.
Precizam ca toate acestea (cadouri de la Mosul, mancare, vin,
etc.) for ﬁ realizate din sponsorizari, deci nu vom cheltui nici
un ban din buget si pentru aceasta multumim sponsorilor care
au conﬁrmat deja sponsorizarea si mai asteptam si pe altii sa ne
ajute.
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„Fiii Stului Miniș-Podgorie”
Fără îndoială, cel mai
însemnat eveniment organizat la Miniș în această a două jumătate a anului a fost cel din data de
20 septembrie, un eveniment emblematic pentru
Miniș, pentru comuna
Ghioroc. Desfășurat sub
titulatura „Fiii satului
Miniș- Podgorie”, manifestarea la care facem
referire a fost un regal
cultural, cu multiple
implicații istorice, cu
momente distincte de
marcă în programul pregătit de către organizatori, locația fiind Biserica
Ortodoxă din Miniș.
În cadrul evenimentului au fost distinse
secvențe aparte, fiecare
cu o tematică bine gândită. La ora 11:30 a avut
loc cuvântul de deschidere oficială a evenimentului, moderatorul
acestui moment finnd
profesorul, doctor Virgil
Valea, după care a urmat
lansarea cărții „Război
pe Mureș și Crișul Alb”,
lucrare avându-l autor
pe domnul Ioan Valeriu
Tuleu, prezentarea capodoperei fiind realizată de
domnul profesor doctor
Valea Virgil. A fost organizată și o expoziție
foto„Minișul de altădată”, cu acest prilej fiind
sfințită și troița comemorativă „Miniș-14-20
septembrie 1944”, înalții
ierarhi prezenți oficiind
și un parastas de pomenire a eroilor neamului.
A fost întradevăr un eveniment demn al comunei, posibil prin implicarea totală a domnului
Puiu Emilian Valea, care
a avut grijă ca totul să se
desfășoare impecabl.
Pentru a putea pune în
paginile publicației locale cât mai bine această
manifestare de la Miniș
am apelat la domnul profesor doctor Valea Virgil,
care, cu amabilitate, ne-a
dat câteva detalii despre
eveniment:
„Evenimentul a fost
organizat de Primăria
Ghioroc și Parohia Ortodoxă Miniș, cu participarea generoasă afratelui meu, domnul Valea
Emilian, care s-a ocupat

Prof. Dr.
Virgil Valea

de tot ce înseamnă buna
desfășurare a întregii
manifestări, eu fiind
implicat doar ca moderator. Evenimentul este
generat de a treia întâlnire cu fiii satului Miniș,
care a avut loc la 20 septembrie 2015. Deoarece această manifestare
de suflet a Minișului a
avut loc în apropierea
zilei de 19 septembrie,
cu această ocazie s-a
adus și un omagiu eroilor neamului românesc,
cei care au luptat pentru libertatea poporului
și a țării. Tot cu această
ocazie am sărbătorit și
lansarea cărții domnului Ioan Valeriu Tuleu,
lucrare intitulată: „Război pe Mureș și Crișul
Alb”. Consider că a fost
un eveniment deosebit,
greu de înfăptuit într-o
comunitate atât de mică
precum este cea a satului Miniș. Spun acestea pentru că am avut
invitați de seamă, precum Înaltpreasfințitul
Galaction,
episcopul
Alexandriei și Teleormanului, care este un
om de cultură cu multe cărți publicate mai
ales în dogma bisericească, a mai fost prezent și Înaltpreasfințitul
Timotei - Arhiepiscopul Aradului, domnul
primar Popi Morodan
Corneliu, precum și
multe alte oficialități,
eroii comunei și nu în
ultimul rând cei veniți
a regăsi amintiri ale
Minișului de altădată.
În cadrul evenimentului au fost organizate
diferite acțiuni precum
lansarea de carte la care
făceam referile mai sus,
o expoziție de fotografie
intitulată “Minișul de
altădată”, s-au impărțit
și câteva diplome de merit, a avut loc sfințirea
troiței
comemorative
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din curtea bisericii ortodoxe din Miniș urmată
apoi de un parastat al
eroilor, totul culminând
cu o masă festivă organizată pentru o socializare mai bună a tuturor
celor invitați.
Consider că toate momentele prevăzute în
program au fost deosebite și cred că toată lumea
a fost impresionată de felul în care s-a desfășurat
evenimentul. A fost o
manifestare cultural religioasă reprezentativă
nu doar pentru Miniș ci
pentru întreaga comună, oficialitățile și chiar
Înaltpreasfințitul, care
este un om foarte exigent, s-au simțit foarte
bine și au apreciat buna
organizare.
În final doresc să
precizez încă o dată
importanța acestui eveniment. Nici o altă localitate învecinată nu a
reușit organizarea unei
astfel de acțiuni, de o
asemenea amploare pe
lini istorică, cultural,
dar și religioasă. Aceasta denotă o colaborare bună și cu domnul
primar și conducerea
primăriei, cărora le
mulțumesc pentru că am
avut parte de sprijin și
din partea acestora. Le
mulțumesc în numele tuturor și sponsorilor care
nu au fost puțini, fără de
care nu putea fi organizat un astfel de moment
în istoria localității,
Le mulțumesc și tuturor celor invitați pentru
prezență și îmi place să
cred că prin acest eveniment Minișul s-a afirmat în fața tuturor prin
istoria sa bogată, prin
valorile pe care le-a dat
de-alungul
timpului,
prin fumusețea spirituală a localității, puntea
de legătură realizată
între trecut și present
evidențiind faptul că
Minișul știe să-și aprecieze istoria, valorile, eroii, privind spre viitor cu
încredere.”

pag. 2

Un eveniment de marcă al comunei
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În așteptarea
lui Moș Crăciun

Apropierea sărbătorilor de iarnă a adus nerăbdare printre copiii de la grădinițe în așteptarea darurilor mult dorite. Pentru a le aﬂa părerile am fost
și noi să stăm de vorbă cu aceștia, unde altundeva
decât la Ghioroc, Minișși Cuvin.Toți copiii ne-au
mărturisit că au fost cuminți pe tot parcursul anului, astfel că așteaptă cu nerăbdare să vadă bradul
împodobit, dar și cadourile pe care Moș Crăciun
le va aduce. Noi vă prezentăm dorințele celor
mici, pentru amintirile viitoare, dar și pentru că
sărbătorile de iarnă reprezintă un moment aparte în frumoșii ani ai copilăriei. Menționăm că vă
prezentăm doar copiii care au fost prezenți în momentul la care am realizat fotograﬁile, noi urăm
însă tuturor colectivelor de copii sărbători fericite și să se bucure din plin de cadourile pe care le
vor prim de Crăciun.

Grădinița Ghioroc- Prof. Hotăran Loredana
Luca David – masină, Adela Herbei –
prințesă, Rebeca Tomescu – prințesă, Blaj
Alessia – parfum Hello Kitty, Covaci Kevin – dulciuri, Birău Paula – dulciuri, Leric Mara – dulciuri, Cuc Tudor – mașină
de curse cu telecomandă, Herbei Andrada
– prințesă, Gabor Lucia – plastilină, Gal
Iulian – mașină. Absenti:Iuga Fineas,Cerb
Răzvan, Cerb Robert, Tomescu Yonatan

Grădinița Miniș

Prof. Vulturar Georgiana

Grădinița GhiorocProf. Varga Eniko și Iordache Maria
Făt Daniel – bomboane și mașină cu telecomandă, Drăghici Lucas – mașină
cu telecomandă, Nagel Beatrice – mașină roz, Mezu David – mașină, Drăghici
Rebeca – păpușă, Zuba Paula – păpușă, Backin Anna – păpușă,Kreutzer Florin
– mașină cu telecomandă
Absenți:, Drăgan Lukass, Drăgan Louissa, Dumbravă Lucas, Cazacu Flavia,
Dumbravă Timotei

Grădinița Cuvin GRUPA MARE Prof. Brusture Gheorghina
Drăghici Andrei – mașină de
poliție, Bernat Andrei – mașină și
dulciuri, Han Laurențiu – jucării
și fructe, Timiș Paul – mașină, Pop
Ionuț - urs de jucărie, Roț Robert –
mașinuță, Pavel Melania – rochiță
albă, Culda Larisa – o steluță mare,
Rus Iulian – mașină roșie, Iordache
Sorin – mașină cu telecomandă, Iordache Sebastian – carte de colorat,
Stoica, Bianca – un balon, Bacrău
Cristian – mașinuțe,Buglea Patrik –
dulciuri și mașini, Berzovan Tudor
– jucării, Blahut Mădălin – mașini,
Kerekeș Eduard – mașinuță
Absenți: Dănilă Raluca, Crihan
Radu, Timiș Răzvan

Potkany Casian – mașină de curse verde, Duc Viorel – pușcă,Szekely
Mihai – robot cu telecomandă,Hărdălău Karina – păpușă
Absenti: Oțel Raul, Rab Cezar, Pășcălău Răzvan, Mihalca Emanuel,
Cuc Dragoș, Voinicu Denis, Jurj Maria, Barabas Maximilian,PopoMorodan Gabriel, Ioțca Darius, Cană Bogdan, Podgoreanu Geanina
Vlad Ruben – pistă de mașini, Ilea
Giulia – păpușă, Ranca Iulia – păpușă
cu castel,Popa Maria – ciocolată, Todor
Robert – mașină de poliție, Matei Paul
– mașină cu telecomandă, Hecmuller
Iosif – mașină,Vlad Carina – păpușă
Barbie,Torocsik Maria – păpușă, Blăgoie Riana – păpușică, Suciu Alesia
– păpușă cu căsuță, Covaciu David
– mașină, Todor Samuel – mașină de
poliție, Crihan Călin – tablet, Novițchi
Vlad – telefon, Covaciu Bogdan – computer țestoasă
Absenți: Branc Daniel, Branc Sorina,
Bățălărean Alexandru

Grădinița Cuvi GRUPA MICĂ
Prof. Șerdean Alina
CURIERUL GHIOROCULUI
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Un trimestru IV al investițiilor în comună!

Strategia de dezvoltare locală implementată în comună de către primarul
Popi Morodan Corneliu s-a dovedit a
fi una de bun augur pentru progresul
comunei, în acești ani schimbările în
bine fiind vizibile nu doar din punct
de vedere a stabilizării financiare bugetare, ci și prin prisma lucrărilor de
modernizare derulate an de an
Să luăm exemplu
doar acest trimestru IV din an:
-- s-au derulat noi lucrări de pietruire străzi, precum și lucrări de
asfaltare străzi, astfel de lucări de
modernizare a infrastructurii rutiere urmând acontinua și anul următor
-s-a început construcția capelelor
în comună, primele lucrări vizând
construcția capelelor la Ghioroc și
Cuvin
-au fost construite noi podețe și se
lucrază și la construcția unui pod
nou la Miniș
-Căminul Cultural din Cuvin este
într-o amplă reabilitare
-a fost achiziționată o mașină de
tuns gazonul, care este folosită deja
la lucrările edilitar gospodărești
din comună
- s-a reabilitat sala de la grădinița
din colonie
- s-au inceput lucrari de modernizare a sediului administrativ
- au fost achiziționate noi ornamente de Crăciun, iar comuna a

fost împodobită pentru sărbătorile
de iarnă
- pe plan cultural a fost conceput
un program deosbit pentru întâmpinarea așa cum se cuvine a sărbătorilor iernii
Toate acestea ne arată că avem o
administrație locală preocupată de
implementarea a cât mai multe proiecte de investiții, o administrație
care știe ce trebuie făcut pentru gestionarea optimă a bugetului local,
astfel încât comuna Ghioroc să progreseze an de an.
Despre acest mod corect și eficient
de administrare, primarul Popi
Morodan Corneliu ne-a precizat:
„ Împreună cu viceprimarul
Petrișor Gheorghe, cu echipa de la
Primărie și cu sprijinul Consiliului
Local, am căutat mereu de când am
fost ales primar să pun în practică
un program anual de modernizare
a comunei de așa manieră încât să
cuprindem investiții atât în Ghioroc,
cât și în Cuvin și Miniș, precum și în
toate sectoarele importante pentru
dezvoltarea corectă a comunei: de
la investiții în infrastructură (pietruiri străzi, amenajarea de trotuare, asfaltare străzi etc), investiții în
utilitățile publice(extindere canalizare și rețea de apă, modernizare
iluminat public), până la cele de reabilitare a unor obiective importante
(cămine culturale, școli, liceu, sală

Lucrări de pietruire străzi

des port etc) sau cele de sprijinire
a învățământului și a activităților
culturale ori sportive. Cu alte cuvinte, am încercat să realizez o administrare a bugetului local care să
vizeze dezvoltarea comunei pe toate
palierele sale, fără a neglija nici un
domeniu de activitate important
pentru a avea o comună cu perspective pentru viitor. Am luat mereu în
considerare doleanțele cetățenilor,
stabilind prin aceasta și o prioritizare a investițiilor realizate, raportându-ne însă de fiecare dată la bugetul
avut la dispoziție, iar pentru a atrage noi sume la bugetul local ne-am
axat și pe accesarea unor surse de
finanțare europene, guvernamentale, sau de la Consiliul Județean
Arad. Toate investițiile realizate în
acest mandat al meu de primar au
avut la bază un mod de administare
corect, bazat pe posibilitățile economice reale ale comunei, evitând a ne
arunca în investiții fără acoperire
și a ne trezi cu datorii sau mai știu
eu ce probleme de natură economică. Totul s-a derulat transparent,
cu chibzuință, iar prim modul cum
s-a gestionat, prudent, banul public,
s-a reușit realizarea unor investiții
necesare și utile în Ghioroc, Miniș și
Cuvin, de așa manieră încât avem
sustenabilitate și acoperire bugetară
reală pentru tot ceea ce s-a investit

Primar
Popi Morodan Corneliu
sub forma diverselor lucrări de modernizare executate în acești ani de
când, prin voința cetățenilor, am
fost ales primar. Dezvoltarea comunei s-a realizat gradual, an de an,
cu investiții în fiecare exercițiu bugetar, adică o dezvoltare realistă, de
durată, având grijă de a răspunde
necesităților din toate localitățile
aflate în aria noastră administrativă.
Totul, fără a face datorii suplimentare, ne-am întins mereu doar
atât cât ne-am permis din punct de
vedere financiar. Avem acum o stabilitate bugetară solidă, iar printr-o
gestionare realistă și chibzuită a sumelor de care dispunem, completate
prin accesare de fonduri europene
și guvernamentale, reușim și implementarea graduală a unor proiecte
de investiții pentru modernizarea
comunei ”.

S-au început construcțiile capelelor

Au fost realizate o serie de lucrari de pietruire strazi cu precadere acolo unde in acest an nu Având în vedere ca s-au finalizat proiectele pe
am putut sa pietruim deoarece au fost lucrari de introducere a apei si a canalizarii.
fonduri europene depuse recent (achiziție buldoVom mai face reparatii pe strazi si in continuare urmand ca in primavara, atunci cand vre- excavator, reabilitare scoala generala, achiziție
mea ne va permite, sa incepem o noua pietruire pe toate strazile din comuna.
tractor cu lama de zăpadă și tocătoare, achiziție
miniexcavator, asfaltare str. Podului, și altele), din
economiile făcute în acest timp s-a început derularea unei investiții cerute de cetățeni, respectiv
construcțiile de capele în cimitirele comunei.
Lucrarile la capelele din comuna Ghioroc sunt in
grafic!
Stim de la cetateni ca constructia capelelor in comuna este o prioritate, de aceea va informam de
stadiul lucrarilor la capele.
Asa cum se poate observa din fotografiile alaturate s-au facut progrese importante la constructia
capelelor din comuna Ghioroc. La ambele capele
Au fost finalizate ultimele returșuri la asfaltarea a două străzi în comu- incepute deja au fost turnate fundatiile, a fost facuta zidaria si elementele de rezistenta, urmand in
nă.
Astfel de lucrări de asfaltare sunt prevăzute a se derula și la anul, când continuare sa se inceapa lucrul la acoperisuri.
Speram ca vremea sa tina cu noi si in zilele ce vor
se are în vedere asfaltarea unor noi străzi în toate localitățile comunei.
urma pentru a putea continua lucrarile, deocamdata putem spune ca lucrarile sunt in grafic si ca
se vor finaliza asa cum am prevazut.
Pentru bugetul anului 2016 se intrevede ca din
economiile realizate in acest an vom putea construi o capela si la Minis, iar daca acest lucru va fi
posibil financiar o sa facem tot ce ne sta in putinta
pentru a incepe lucrarile si la capela din Minis.
Pe pe langa capele speram ca la anul sa reusim sa
ducem utilitatile la capele, sa facem accesele spre

Lucrări de asfaltare străzi
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capele, iluminat pe timp de noapte si montarea de
sisteme de securitate.
Toate aceste investitii sunt din economiile facute
de administratia locala in ultimii 2 ani, economii
cu care am finantat proiectele europene pe care
le-am implementat, proiecte care le-am finalizat
cu succes iar acum dupa le le-am platit din fonduri proprii, se intorc banii de la cei ce au finantat
aceste proiectele inapoi la bugetul local si de aici
sunt directionati in noi investitii in comuna, atfel
banii dumneavoastra ai cetatenilor ce contribuiti
la bugetul local prin taxe si impozite sa poata fi
folositi cat mai eficient cu putinta.
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O nouă modernizare la Primărie

În cadrul proiectului de modernizare a
clădirii primăriei a fost schimbata ușa veche dinspre curte cu o noua ușa automata.
Astfel, constatăm că mereu se execută
lurări de modernizare-reabilitare a unor
obiective importante ale comunei.

Internet gratuit
la Miniș și Cuvin

Reabilitarea sălii
din vecinătatea grădiniței din colonie

Se lucrează la repararea sălii din Colonie de lângă
gradinita. Reparațiile sunt necesare deoarece clădirea
este utilizată pentru diverse activitati sportive , educationale si de recreiere. Prin aceasta reabilitare se
dorește oferirea unor condiții optime de desfășurare
a mai multor activități cum ar fi cursurile de judo pe
care se desfășoară în locația respectivă deja, dar pe
lângă care se doresc a fi organizate și alte activități
specifice cum ar fi majorete, balet și altele. De asemenea sala se va putea închiria și pentru evenimente

cum ar fi nunti, botezuri,etc.
Reabilitarea clădirii a inceput cu repararea holului
de acces, a holului de la intrarea principala, a sălii
principale, amenajarea unei săli de forță, amenajarea
de vestiare,grupuri sanitare precum și a sistemului de
încălzire.
Lucrările vor continua și anul următor cu refacerea instalatiei electrice, finisari interioare, repararea
acoperișului și cu repararea fatadei exterioare.

Reabilitarea Căminului Cultural din Cuvin

Lucrări importante s-au desfășurat la căminul cultural din Cuvin, investițiile ample de reabilitare a clădirii
fiind asigurate prin fonduri europene. Astfel,în urma acestor lucrări clădirea aratăimpecabil, fiind renovată
Primăria Ghioroc continua programul atât la exterior cât și pe interior, urmând a se asigura și dotările necesare organizaării aici de evenimente în
de a furniza internet Wi-Fi gratis în prin- cele mai bune condiții.
cipalele locații din comuna, deja în centrul comunei s-a reinstalat o noua antena
pentru un mai bun semnal și s-au montat
sisteme Wi-Fi pentru internet gratuit și la
căminele culturale din Miniș și Cuvin.

Investiții în construcția de poduri și podețe

Încă un utilaj
pentru comună
Parcul auto al comunei s-a îmbogățit
și în acest trimestru IV din an prin
achiziționarea unei mașini de tuns gazonul, acest nou utilaf fiind folosit la cosirea
terenului de sport, precum și a scuarurilor cu zone verzi din comună.

Administratia locala din Ghioroc a demarat inca de
anul trecut mai multe reparatii si investitii pe vaile ce
coboara dinspre deal.
In prima faza au fost curatate vaile de vegetatie, apoi
au fost reparate cateva podete (intre Minis si Ghioroc, langa Morgovan, etc.) iar in prezent se lucreaza
la un pod pe Valea Bisericii la Minis.
Aceasta ultima investitie este strict necesara deoarece pana in prezent se trecea prin vale, lucru care nu
este normal sa se intample.
lina spre pod pe ambele parti, si se i mtenționează
Investitia speram a se finaliza cat de curand, pentru
inclusiv asfaltarea de la drumul judetean pana la pod,
a spori gradul de confort a celor ce trec prin zona.
Conform proiectului va fi amenajata si o rampa mai pentru a racorda noua investitie cu drumul judetean.
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CMYK

Viceprimarul
vă informează

Stimați cetățeni,
Iarna se apropie cu
pași repezi și în curând va începe să ningă, de aceea, doresc să
reamintesc tututuror
cetăţenilor și operatorilor economici, că
sarcina
îndepărtării
gheţii și zăpezii de pe
trotuarele și parcările
din jurul imobilelor
unde își au domiciliul sau își desfășoară
activitatea, le revine
proprietarilor / locatarilor, potrivit Ordonanţei de Guvern nr.
21/2002 privind gospodărirea localităţilor
urbane și rurale, art. 9,
lit f, precum și potrivit
prevederilor hotărârii
Consiliului Local, privind buna gospodărire
a comunei.
De asemenea, fiecare gospodar trebuie să
aibă în vedere asigurarea curățeniei și decolmatării șanțurilor
aferente
propriei
go sp o d ăr i r i, p e nt r u
preântâmpinarea astfel
a posibilelor inundații
datorate iernii. Vă recomand să verificaţi și
să curăţaţi coșurile și
burlanele de fum, înainte de utilizarea acestora pe perioada iernii.

Din punct de vedere
al asministrației locale, vă informăm că
acțiunile de asigurare
a curățeniei domeniului public se desfășoară
conform
graficului
prevăzut, fiind depuse
toate efosrturile necesare pentru a avea comuna pregătită pentru
sezonul rece. În acest
sens au fost deja asigurate stocurile de lemne necesare încălzirii
școlilor și a celorlalte
instituții ale comunei. De asemenea s-au
identificat utilajele necesare pentru asigurarea deszăpezirii în
cazul în care va fi necesar. În acest sens, pe
lângă utilajele din dotare s-au stabilit parteneriate pentru ca în caz
de urgență să se poată
pune la dispoziție utilaje suplimentare în
vederea deszăpezirii.
Viceprimar
Petrișor Gheorghe

În atenția conducătorilor de atelaje
hipo (căruțe), biciclete și mopede

Atelajul hipo (căruța) trebuie să fie dotat pe
părțile laterale și în spate cu elemente reflectorizante tip „OCHI DE PISICĂ”.
Aceleași elemente trebuie să fie montate și pe
hamurile cailor. Conducătorii de atelaje hipo, biciclete sau mopede au obligația de a cunoaște normele elementare privind circulația pe drumurile
publice, să poarte îmbrăcămite reflectorizantă și
să nu consume băuturi alcoolice.
De asemenea, pentru prevenirea accidentelor,
vă recomandăm, pe cât posibil, să nu circulați pe
timp de noapte.

În atenția cetățenilor

Vă informăm că pentru toți
cei care nu și-au plătit taxele
și impozitele locale până la
început de acest trimestru IV
din an, de acum încolo se calculează penalități pe fiecare
zi de întârziere a acestor plăți.
Recomandăm restanțierilor
să-și plătească taxele și im-

pozitele locale restante, pentru a nu plătit sume majorate
cu penalitățile de întârziere
și de asemenea, pentru a nu
ajunge în situațiile neplăcute
de a fi executați silit, așa cum
obligă legislația actuală.
Primăria Ghioroc
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Sărbători fericite alături de cei dragi!
Intelegem ca fiecare secunda scursa - cu un zambet sau o umbra de tristete
- nu a facut decat sa ne aduca mai aproape de acest moment; de ziua in care
putem simti fericirea absoluta!
> „ S-au intors in tara lor pe un alt drum” (MATEI 2:12b)
Daca drumul pe care l-am parcurs anul acesta a fost unul dificil fara nadejde sau speranta, atunci pentru a ne atinge idealul in anul care vine va trebui
sa pornim pe un alt drum. Va trebui sa privim in sus si acolo vom gasi steaua
credintei si iubirii . Atunci intocmai magilor nu vom mai putea de bucurie.
„ Cind au vazut ei steaua n-au mai putut de bucurie „ (MATEI 2:10)
CRACIUN FERICIT TUTUROR SI UN AN NOU PLIN DE BINECUVINTARI !
Cornel Stefanescu, Biserica Baptista Cuvin
un volum nescris cu 366 de pagini albe. Vă dorim să le scrieţi numai cu lucruri
bune, împliniri și fericire pentru ca la sfârșitul volumului să-l citiţi cu bucurie.
„Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce
este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de
primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însufleţească” Filipeni 4,8
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Cuvin și Ghioroc
pastor Mercea Lucian
pământul. Ea ne cheamă la preamărirea lui Dumnezeu, dar este și o făgăfuință
a fericirii pentru cei ce se sărbătoresc să împlinească acest ideal.
Prăznuind cu evlavie Nasterea Domnului, Anul Nou și Boboteaza, vă îndemn să petreceți creștinește aceste sărbători și să aduceți roada cea bună a
credinței, a păcii și a bunei înțelegeri, a iubirii de Dumnezeu și de oameni
Preot Ciorogariu Mircea, paroh de Ghioroc
Această sărbătoare Împărătească a Nașterii Domnului este și sărbătoarea familiei, este sărbătoarea în care fiecare părinte așteaptă copiii care sunt plecați,
să vină în casa părintească să se bucure împreună de Nașterea Domnului. Așa
după cum spune primul colind sortit de îngeri, Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bună voire.
Nașterea Domnului Iisus Hristos să ne fie tuturor de folos.
Aș dori ca această săbrătoare să fie pentru toți locuitorii comunei Ghioroc
o sărbătoare aducătoare de pace, de liniște, de împliniri și satisfacții. Tuturor
celor care Dumnezeu mi i-a dat în păstorire le doresc din suflet sărbători binecuvântate și noul an să le aducp bucurie, împliniri, sănptate și belsug.
Cu multă dragoste frățească, Preot Petru Jula
Bunul Dumnzeu ne-a învrednicit și în anul nezeu - Tatăl prin îngeri la Nașterea Lui este o
Să fie bunăvoire între oameni!
acesta, să trăim din nou plinira vremii când declarație de reconciliere, transmisă printr-un
Să răspândim, să cântăm, să propovăduim în aceasFiul Tatălui a venit la noi, făpturile, aducând în glas de dincolo de hotarele lumii noastre. Chea- tă zi sfântă a Nașterii Domnului darul dumnezeiesc.
dar anunțul că taina cea din veac ascunsă s-a mă omenirea sa-L slăvească pe Dumnezeu!
Vă dorim sărbători fericite!
împlinit. Și primul lucru pe care-l face DumSă fie pace pe pământ!
Preot Florea Ioan
Vă dorim sărbători pline de prezența Domnului și fie ca
pe cineva bolnav? Du-i acasă un prânz cald.
Un cadou cu valoare eternă
El să vă binecuvânteze familia
Tuturor vă doresc„Crăciun fericit !”, sărbătoaÎn aceste zile alergăm mult, ne pregătim,
cu sănătate, bucurii, realizări.
căutăm cadouri dar adesea nu mai știm ce să rea Nașterii Domnului Isus să vă aducă multă
Crăciun Fericit și un An Nou binecuvântat.
le dăruim celor dragi de Craciun. Dă-mi te rog pace și multă frumusețe în relații.
Pastor Samoil Fedur voie să-ți fac o sugestie. Dăruiește-te pe tine
Vă dorim un An Nou plin de împlinirii, de
Biserica Penticostală Flacăra Rusaliilor Cuvin însuți! Dăruiește-i celui drag ție, familiei tale, reușite și multă prosperitate. Isus Hristos DomCrăciunul este acea sărbătoare minunată care ne dă pute- vecinului tău, prietenului tău o oră din tim- nul să vă binecuvânteze viața și familia.
re să fim mai buni și mai curajoși.
pul tău. Trimite celui întristat și apăsat câteva
„ La mulți ani!”
Să îndrăzim să visăm și să sperăm mai mult să credem cu cuvinte de mângăiere. Fă o vizită de încurajare
Marcel Opriș – pastor, biserica Harvest
tărie că anul ce va începe va fi mai rodnic și mai fericit.
celui pe care îl știi doborât la pământ. Cunoști
Metanoia Arad, campus Ghioroc
Crăciun Fericit și un An Nou mai bun!
În această zi de sărbătoare, Dumnezeul vrea
Îngerii bunecuvântează Dumnezeul penPreot catolic Eros Miklos
tru ocazia de a sărbători. Oare noi putem să să ne înveţe, cum să trăim în pace, cum să ierSe apropie sărbătorile Nașterii Domnului, evenimentul facem tot așa? Sau noi simţim că merităm tăm greșelile altora – ca să fie iertate și grecare a despărțit istoria în două și care avea să marcheze sărbătoare, merităm după atât efort un pic șelile noastre. Dumnezeul a dat pace pe lume,
umanitatea pentru totdeauna. Primim și oferim daruri, de liniște și de bucurie, un pic de odihnă în trimiţănd singurul Său fiu. Nu este supărat
însă nu pierdem din vedere cel mai măreț DAR, Mântui- casa noastră.
pe oameni – chiar dacă ar avea foarte multe
torul pe care cerul ni L-a oferit.
Putem să sărbătorim în așa fel, încât bucuria motive de supărare, dar El este un Dumnezeu
„Iată-mă, în sulul cărții este scris despre Mine, vin noastră să fie o binecuvântare, binecuvânta- iubitor, el iartă greșelile oamenilor.
să fac voia Ta, Dumnezeule!”. Așa avea să răspundă Hristos rea lui Dumnezeu? Nu acea sărbătoare este
Domnul a făcut un pas foarte mare, din
înainte de Întrupare. Iar mai târziu sfântă Maica Domnu- frumoasă, la care invităm bogaţii, cei care au cer a coborât pe pământ. Acum este rândul
lui afirma conform redactării lucane „Iată roaba Ta, facă- avere și care ne răsplătește, ci acea sărbătoa- nostru de a porni să facem un pas spre El.
mi-se după cuvintele Tale”.
re, acea binefacere, care vine din inima omu- În cazul păstorilor tot așa s-a întâmplat –
Așadar venirea în lume a Mântuitorului a fost posibi- lui, care nu
Domnul a făcut primul pas, iar acești păstori
lă prin actul disponibilității. În cartea Apocalipsa, Domnul Cântecul îngerilor spune, că Dumnezeul au pornit să facă acele pași omenești, prin
Hristos e prezentat ca cel mai elegant oaspete care „stă la a dat pace pe pământ – pace între oameni. care au intrat în casă și au vâzut Copilul culușă și bate”, iar dacă cineva deschide, va avea onoarea de Putem spune că nu se obsearvă această pace cat în ieslă.
a găzdui cel mai nobil oaspete, Însuși Dumnezeu. Nu vrei pe pământ între oameni. Sunt războaie între
Putem să avem și noi pace, dacă pornim la
să fii o gazdă pentru Iisus?
naţiuni, războie între popoare, între oameni și drum, dacă vrem să luăm pace nu de la oaBiserica „Muntele Sionului” din Ghioroc dorește tu- chiar și în trupul sau gândirea unui singur om. meni, ci de la bunul Dumnezeu. El să ne bineturor cetățenilor comunei cele mai calde gânduri, iar Simţim câteodată, că ne-ar trebui un pic de cuvânteze sărbătoarea noastră.
raza mântuirii să pătrundă în orice casă.
Sărbători fericite!
pace, dar nu putem găsi aceasta. Ne-am obișProf. Diacon Onisim Botezatu nuit foarte ușor la această lume plină de război.
Preot catolic Eros Miklos
„ Dupa ce S-a nascut Isus in Betleemul din Iudea,......iata ca au venit niste
magi din Rasarit la Ierusalim „ (MATEI 2:1)
Asemenea magilor calauziti de stea, ne apropiem si noi de celebrarea
nasterii Mintuitorului nostru Isus Cristos , dupa o calatorie nesfirsita prin
desertul acestei lumi, calatorie ce se caracterizeaza prin nesiguranta si durere doar din loc in loc cu cite o oaza de bucurie. Pentru ca drumul nostru sa
nu fie in zadar el trebuie sa urmareasca tinta si anume Dumnezeu.
> A mai trecut un an. A sosit din nou vremea balantelor. Masuram cu
grija fiecare lacrima prelinsa si cantarim cu atentie inbratisarile care neau insorit zilele. Tragem linie. In departare se aud rasete de copii porniti
cu colindul... Si dintr-o data intelegem ca balanta nu mai are importanta.
Finalul unui an și începutul unui an nou adună laolaltă speranţele, recunoștinţa și inimile noastre. Aduce speranţa de mai bine și speranţa că vom fi
mai buni… Aduce recunoștinţa noastră faţă de Dumnezeu pentru tot ceea
ce a fost bun în acest an și de asemenea recunoștinţa noastră faţă de Domnul
Primar, faţă de administraţia locală precum și faţă de fraţii noștri din cadrul
cultelor religioase existente pe teritoriul comunei Ghioroc pentru buna înţelegere pe care o promovează și o întreţin. Noul an se așterne înaintea noastră ca
Din nou prăznuim sărbătoarea cea mare și sfântă a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Biserica ne cheamă să ne închimăm Dumnezeului Prunc, să-I
deschidem larg porțile inimii noastre să se sălășluiască în ea, să se nască și să
crească, să ne mântuiască.
Cântarea îngerilor din Noaptea Sfântă: Mărire întru cei de sus lui dumnezeu
și pe pământ pace, între oameni bucurie, răsună de două mii de ani pe tot
Nașterea Domnului Iisus Hristos
Cine nu se bucură de nașterea unui copil?
Doar cei care au sufletul negru de păcate.
Nașterea Domnului Iisus Hristos este pentru tot creștinul o bucurie enormă pentru că dacă Iisus nu se năștea din Sfânta Fecioarp Maria, noi nu L-am
fi cunoscut pe Dumnezeu întrupat. De aceea până în veacul VI sărbătoarea
Nașterii se serba împreună cu sărbătoarea Botezului Domnului. Sfântul Ioan
Gură de Aur le desparte cele două sărbători explicându-le pe fiecare în parte.
Fericitul Augustin scrie în confesiunile sale “Dumnezeu fiind, a coborât în rândul creaturii, ca pe creatură să o îndumnezeiască. Bogat fiind, a sărăcit pentru
noi ca noi, cu sărăcia Luis ă ne îmbogățim”.
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Fondurile europene, soluția dezvoltării durabile!

Proiecte de viitor pentru comuna Ghioroc!

Am aflat ca s-a scris intr-un ziar ca primarii nu doresc proiecte europene. Este cea mai mare gresala! FONDURILE EUROPENE
SUNT NECESARE ȘI TREBUIE SA FIE ACCESATE DEFIECRAE
ADMINISTRAȚIE LOCALA, CEEACE NOI COMUNA GHIOROC
ȘI FACEM!
Eu, primarul comunei Ghioroc - Popi-Morodan Corneliu, doresc
proiecte europene si am avut castigate si implementate proiecte europene si guvernamentale, de aceea fac acest anunt cu privire la proiectele depuse de Comuna noastra in luna octombrie 2015 pe fondurile
EU 2014-2020, mai exact, pe sesiunea aceasta noi avem depuse trei
proiecte toate cu punctaje bune ceea ce ne da speranta ca le vom castiga, este vorba de urmatoarele proiecte:
-Modernizare infrastructura rutiera in comuna Ghioroc,
-Extindere retele de apa si canalizare in comuna Ghioroc,
-Modernizare Camin Cultural Miniș
Nu ne laudam, dar trebuie sa stiti ca sunt doar 7 primarii din 78 de
primarii din judetul Arad care au depus proiecte la AFIR, si comuna
Ghioroc are trei proiecte depuse . Deja am realizat mai multe proiecte
europene pe care le-am depus in anii 2013-2015 si sunt increzator ca
vom continua pe acelasi trend de dezvoltare al comunei noastre, in
urmatoarele randuri va reamintim de proiectele pe care leam dus deja
la bun sfarsit, si anume:
-Modernizare Scoala Generala Ghioroc;
-Achizitie de tractor cu lama de zapada, tocatoare si miniexcavator;
-Achizitie de buldoexcavator;
-Asfaltare strada Podului din Cuvin;
-Modernizare retele stradale in comuna Ghioroc
- pe fonduri guvernamentale -OG 28/2013 - asfaltarea strazilor Eroilor, Grecu Gh.., Lacului, Curtii, si Petru Pele urmand sa mai asfaltam
si altele.
Pe langa aceste proiecte europene am mai avut si noi cateva proiecte
finantate cu bani din bugetul local proiecte mai mici dar care sunt
importante pentru noi:
-modernizare scoala mica de la Ghioroc, sisteme de incalzire la gradinita si scoala de la Cuvin si alte multe reparatii la scoli;
-Reabilitarea Salii de sport de liceul de la MInis,
-Realizarea mai multor trotuare in comuna;
-Reabilitarea Ciupercii din centru, reabilitarea mai multor monumente din comuna;
-modernizarea plajei de pe lacul din Ghioroc;
-Amenajarea parcurilor din centrul civic;
-Reabilitarea acoperisului de la primarie + modernizari la primarie;
-intoducerea de apa curenta in toate cimitirele;
Ar mai fi si altele pe care numai stau sa le amintesc acum, dar sa stiti
ca din toate economiile facute pana acum din banii nostrii ai tuturor
ce platim taxe si impozite s-a inceput construirea a doua capele!
O sa revenim pe acest subiect, ideea este ca si in viitor am gandit
mai multe proiecte pentru dezvoltarea comunei noastre si sper sa ma
ajute Dumnezeu sa le pot face, si mai sper ca si dumneavoastra sa ma
sprijiniti sa le duc la bunsfarsit.
Cu aleasa consideratie,
Primar, Popi-Morodan Corneliu

Avand in vedere ca vor mai fi disponibile fonduri europene si in anul urmator
pentru anumite tipuri de investitii, si stiind ca avem mare nevoie de aceste fonduri, in ultima perioada au avut loc cateva consultari publice prin care am dorit
sa va aflam parerea cu privire la ceea ce ar trebui facut in continuare in comuna.
Am facut consultari cu cetatenii trei zile la rand cu privire la noile proiecte pe
care doresc sa le implementez in anul 2016, primul dintre acestea fiind si cel mai
dorit din comuna este acela de a construi in centrul comunei in apropierea scolii o noua constructie care sa adaposteasca o gradinita cu program prelungit si
un afterschool. Din aceste consultari am inteles ca proiectul are sustinerea unanima a parintilor participanti si ca foarte multi considera ca un astfel de proiect
vine exact in ajutorul parintilor. Proiectul ar prevedea o constructie noua, care
sa aiba sali de gradinita noi cu dotari moderne, sala de mese si bucatarie, dormitoare, sala multimedia, sala de recreere si alte dotari moderne. Inscrierea copiilor la aceste programe va fi gratuita si nu va genera costuri pentru parinti nici
pentru dotari si nici pentru programul prelungit, sinura facilitate ce nu poate fi
acoperita prin finantare europeana sau locala fiind costul macarii, cost care va
trebui suportat de parinti.
Un alt proiect pe care l-am discutat cu cei prezenti a fost un proiect prin care
dorim sa construim la Scoala generala din Ghioroc o sala moderna de sport cu
dotari corespunzatoare, sa modernizam cladirea mare si mica, sa dotam cladirile cu echipamente noi, sa dotam o sala multimedia , sa construim un punct
termic modern cu pompe de caldura geotermale si alte lucrari si dotari care
le vom considera impreuna ca fiind necesate pentru sporirea calitatii actului
educational.
Tot in aceiasi ordine de idei mai s-ar dori un proiect legat de eficienta energetica la liceul din Minis unde am vrea o noua centrala bazata pe pompe de caldura
geotermale, proiect care ar face sa renuntam la cazanele noastre vechi pe lemne
si implicit ar salva de la taiere o perte importanta a padurii comunale.
Nu in ultimul rand am discutat ca ar fi necesar ca si la noi in comuna sa avem
un centru de cultura, unde sa putem gazdui evenimente importante pentru comuna noastra cum ar fi spectacole, nunti, botezuri si alte evenimente. Ne-am
gandit la o constructie noua undeva intre scoala generala si dispensar, constructie care sa aiba dotari pentru a putea face o nunta asa cum se cuvine, sa
putem organiza o festivitate in conditii moderne samd. Probabil acest proiect
va putea fi facut doar pe noul GAL deoarece pe programele nationale aceste
constructii nu sunt eligibile la finantare.
O necesitate pentru comuna ar fi ca langa aceste noi facilitati care dorim sa le
construim sa avem si o remiza pentru pompieri si un loc unde sa tinem utilajele
pe care le-am achizitionat pe fonduri pana acum. In acest sens am incercat sa
identificam programe europene, nationale si judetene care sa le folosim in acest
sens dar din pacate nu sunt si astfel se pare ca va trebui sa facem acest lucru din
fonduri proprii. La acest lucru ne-am gandit deja si daca bugetul pe anul 2016
ne va permite vom incepe si acest proiect.
Am lasat la urma cel mai dorit proiect al cetatenilor, adica continuarea asfaltarii in comuna.
Primaria Ghioroc deja a depus un proiect pe fondurile nationale care deja
este in curs de realizare, si speram ca va continua si anul urmator pentru ca
pe acesta am asfaltat deja strazile Grecu Gheorge si Eroilor din Cuvin, strada
Lacului din Ghioroc si strazile Pr. Petru Pele si Curtii din Minis si mai avem
de asfaltat str. Valea Satului si A. Saguna din Cuvin, strazile N. Balcescu si
Crisan din Ghioroc si Strada Valea Bisericii din Minis.
De asemenea am mai asfaltat pe fonduri europene si strada Podului din Cuvin.
Avem depus deja un proiect pe noile fonduri europene 2014-2020 care prevede de asemenea noi asfaltari pe strazile, T. Vladimirescu, Horia, Closca, Garii,
Aleea Plajei si Cuza Voda din Ghioroc; Strada Mica, Drecin, Putici si Slavici
din Cuvin si str, Hancea, Lunga, Valea Mare si strada Crasnicului din Minis.
Dorim si noi si cetateni sa mai depunem si in 2016 un nou proiect de asfaltare,
proiect la care am inceput deja sa lucram asteptam doar sa se deschida finantarea anul viitor iar noi pana atunci speram sa fim pregatiti sa accesam aceste
fonduri.
Toate aceste proiecte viitoare sunt in faze incipiente cu posibilitate reala de a
fi realizate, dar prin aceste consultari am vrut sa vad care este parerea dumneavoastra despre aceste noi proiecte ce vi le propun sa le depunem pe noile masuri. Asa cum am spus la intalnirile cu dumneavoastra eu sunt dispus sa lucrez
pentru a realiza aceste proiecte si doresc sa va multumesc celor care ati spus ca
ma veti sustine pentru a implementa si aceste noi proiecte viitoare.
Cu aleasa consideratie,
Primar, Popi-Morodan Corneliu

50 de ani de căsătorie!

Avem în comună patru cupluri care anul acesta au sărbătorit nunta
de aur!-50 de căsătorie!

Cizmaș Gheorghe și Elena( Cuvin nr. 175)
Seichea Ioan și Floare( Cuvin12/9)
Elmer Francisc și Ana( Ghioroc Nr. 139)
Molnar Francisc și Piroska( Ghioroc Nr. 370)

Iubirea adevărată este cea care dăinuie, cu ﬂacăra la fel de vie ca la început! O atfel de iubire arată tuturor aceste familii, care au împlinit 50
de ani de căsnicie! Căsnicii exemple, o căsnicii cum ne dorim cu toții.
Ajungând să-și sărbătorească„ nunta de aur” aceste familii din comună
arată prin familiile pe care le-au întemeiat ce înseamnă iubirea adevărată, ce înseamnă o familie unită, puternică, cu un destin comun al vieții.

La Mulți Ani!
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„Podgoria Ghioroc”

Orice poveste frumoasă are un
început pe măsură! Orice poveste
frumoasă se naște din pasiunea naratorului de a expune în pagini scrise situații, întâmplări demne de a fi
luate în seamă, demne a de a rămâne
pentru posteritate.
„Podgoria Ghioroc” este o astfel de
poveste! O poveste frumoasă despre
istoria unei echipe a tuturor iubitorilor „sportului rege” din comună,
rămasă mereu în inimile și amintirile cetățenilor comunei Ghioroc. O
echipă, un nume: Ghioroc! Amintiri
și oameni: pasionații fotbalului din
comună. Oameni care nu au dorit
ca numele „Podgoria Ghioroc” să
rămînă ceva pierdut în negura vremii, ceva de spus copiilor la gura
sobei. Oameni care au dorit ca acest
nume „Podgoria Ghioroc” să dăinuie, să fie și astăzi pe buzele tuturor și
astfel povestea să contiune! Și iată,
continuă frumos, numele acesta drag
fiind rostit și în prezent, ca urmare a
evoluției echipei comunei în campionat: o evoluție frumoasă, continuă,
posibilă prin implicarea primarului
Popi Morodan Corneliu, cel care,
din iubire față de comună, față de istorie, cu sprijinul Consiliului Local,
împreună cu cîțiva oameni inimoși
și pasionați, reușește susținerea echipei de suflet a comunei, dându-ne
posibilitatea de a continua povestea
„Podgoria Ghioroc” .
Când rostim acest nume ne gândim
la pasiune și iubire, ambele sentimente fiind vizibile și simțite de oricine
vine la Ghioroc, la meciurile de acasă
ale echipei. Pasiune pentru sportul
cu balonul rotund, pasiune pentru că
pe teren joacă echipa de suflet a comunei, iubire pentru această echipă,
pentru acest nume: „Podgoria Ghioroc”!
În fiecare campionat „Podgoria
Ghioroc” a reprezentat comuna
noastră, o comună unde există unitate, iar pentru acest nume, suporterii au trăit mereu cu pasiune, nu
și-au lăsat niciodată echipa singură,
să dea piept cu adversarii fără sprijin,

fără să simtă că are în spate iubirea
întregii comune Ghioroc. Nu, au fost
aproape de ai lor, ca o familie unită,
puternică, hotărâtă, care nu-și lasă
niciodată mebrii la greu. Dimpotrivă, strîng rândurile, stau spate în spate și luptă pentru că țin unii la alții,
ca într-un stup! Așa a fost mereu....
și toți străinii care priveau cum vin
suporterii noștri să-și susțină echipa
se minunau de așa hotărîre și pasiune, dar și spuneau că asta nu o să țină
mult. Și atunci am rămas surprinși!
Nu știau oare acei străini cum este
comuna Ghioroc, cum se simte și
se trăiește aici, cum sunt oamenii de
pe la noi? Nu știau acei străini ce înseamnă unitatea și hotărîrea suporterilor comunei? Chiar nu știau, fiindcă
astăzi povestea continuă, iar la Ghioroc acest nume „Podgoria Ghioroc”
este rostit în continuare cu bucurie
și suporterii vin și azi să-și susțină
echipa, iar străinii ce ne trec pragul
tot se minunează cum de este posibil ca echipa să aibă suporteri atât
de hotărâți și loiali. Pot să se mire,
fiindcă nu au cum să înțeleagă trăirile și firea celor din comuna Ghioroc.
Pur și simplu nu au cum, mai ales că

Povestea merge mai departe!

indiferent de rezultatele de pe teren
a echipei, suporterii tot uniți rămân,
tot lângă echipă sunt: „ câștigă echipa- ne bucurăm, pierde echipa-ne
pare rău, dar tot ținem cu ea. Este a
noastră, sunt ai noștri”- spunea primarul Popi Morodan Corneliu, iar ca
el sunt toți cei din comună.
Și astfel, povestea continuă frumos
și astăzi, „„Podgoria Ghioroc” a intrat în pauza competițională, după
un tur de campionat aprig, dar la finalul căruia, în urma unei prestații

bune, echipa noastră se situează pe
poziția a IV din campionat, cu un
cumul de 23 de puncte. Pănă la începerea returului, nu ne rămâne decât
să felicităm echipa pentru rezultatele
obținute, reamintind tuturor că astfel
„Podgoria Ghioroc” duce pe mai departe tradiția fotbalistică a comunei,
spre bucuria tuturor iubitorilor acestui sport din comună!

Și așa.....
povestea merge mai departe!

Clasament Liga a V-a Seria B
1 VIITORUL ŞEPREUŞ
2 AVÂNTUL TIRNOVA
3 VULTURII SOCODOR
4 PODGORIA GHIOROC
5 CS INEU
6 CRIŞUL ALB BUTENI
7 UNIREA GURAHONT
8 RECOLTA APATEU
9 CETATE DEZNA
10 VIITORUL SATU NOU
11 OLIMPIA BOCSIG
12 FC ZIMANDU NOU
13 STEAUA GRĂNICERI
14 FLACĂRA ŢIPAR

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
8
7
7
7
7
7
6
5
5
3
4
3
1

3
3
3
2
1
1
0
0
1
0
5
1
2
2

1
2
3
4
5
5
6
7
7
8
5
8
8
10

46-20
38-17
36-25
32-23
43-33
38-33
46-30
26-38
33-34
29-36
26-30
38-48
20-48
27-63

30
27
24
23
22
22
21
18
16
15
14
13
11
5

Cănd spunem că.....povestea merge mai departe......avem în vedere și echipa dejunioari a Ghiorocului, echipă
care are un lot bun, tinerii de azi asigurînd pepiniera pentru echipa mare, astfel încât putem spune cu certitudine că avem viitor!
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