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miezul nopții. În tot acest 
timp, primarul, angajații 
Primăriei și consilierii lo-
cali s-au aflat în mijlo-
cul sărbătoriților, adu-
nând alături de ei amintiri 
de neșters. Spectacolul a 
fost prezentat de îndrăgi-
ta cântăreață de muzică 
pop, Julia Jianu. 

Spectacolul, un 
dar muzical 

Petrecăreții au fredo-
nat melodiile lor prefe-
rate și au dansat sub 
privirile admirative ale 

artiștilor, care au ținut at-
mosfera încinsă, ore bu-
ne. Cu mic cu mare, clin-
cenarii s-au bucurat de un 
repertoriu romantic,  s-au 
prins în tradiționalele ho-
re și sârbe pe muzica 
folcloriștilor, iar spre sea-
ră s-au distrat de minu-
ne pe ritmuri dance. Eu-
genia Moise Niculae și o 
mică parte a grupului său 
Zestrea Ilfoveană, Ma-
rioara Man Gheorghe și 
grupul său Mlădițe Ilfo-
vene, Steliana Sima, Ta-

raful Nelu Radu și Dani-
ela Radu, Mihaela Petra-
che, Ami, Cristina Vasiu, 
Alexandra Ungureanu și 
Bandul său sunt bi-
juteriile muzica-
le care au avut 
o rezonanță 
deosebi tă 
în inimile 

petrecăreților. 
În mod miracu-
los, toată lumea a 
pornit și într-o călăto-
rie frumoasă și vese-
lă, în timp și spațiu, 
într-un verita-
bil număr de 
pantomimă 
prezentat 
de cu-
nos-

cutele actrițe Dana Por-
logea și Claudia Negroiu. 
„Îi mulțumim domnului 
primar care are grijă să 
ne adune întotdeauna la 

astfel de evenimente 
minunate”, a spus 

distinsa doamnă 
a muzicii popu-

lare româ-
nești, Eu-

g e n i a 
Moi-

s e 

N i -
cu lae . 

Un su-
perb foc de 

artificii și o ga-
mă variată de 

torturi proaspete și 
delicioase au înche-

iat ziua festivă de la Clin-
ceni.  

„Bună seara, Clin-
ceni! La mulți ani, 

dvs. celor care 
sunteți prezenți 

aici și celor 
de acasă! 

Î n c h e -
i e m 

seara cu un foc de artifi-
cii și cu mult tort. Urmă-
torul eveniment va avea 
loc pe 1 iunie, când vreau 
să pregătim o zi cu totul 
specială pentru copiii co-

munei noastre. O să mă 
ocup personal de organi-
zarea evenimentului sur-
priză, prin care vom ce-

lebra copilăria, cu toa-
te frumusețile ei. Pe 1 iu-
nie, vreau să fim aici, în 
 curtea Casei de Cultu-
ră Clinceni, peste 3.000 
de oameni. La mulți ani, 
Clinceni! Vă mulțumesc 
că ați fost și astăzi alături 
de noi și că ne-am bucu-
rat împreună de această 
zi deosebit de importan-
tă pentru noi! Tuturor, vă 
urez cu dragă inimă, să-
nătate, împlinire și un trai 
bun, fericit! Sunt în sluj-
ba dvs. și vă asigur că vă 
voi acorda tot sprijinul 
de care veți avea nevo-
ie ca să dezvoltăm comu-
na și să o înfrumusețăm. 
Vreau să fim uniți și în vii-
tor”, a spus primarul Adri-
an Budeanu. Și pentru că 
orice am scrie tot nu ar 

fi de ajuns pentru a de-
scrie frumusețea Zilei Co-
munei Clinceni, vă lăsăm 
pe dvs., dragi cititori, ca 
în cele ce urmează să vă 
delectați vizionând imagi-
nile care ilustrează cele 
mai importante momen-
te ale evenimentului. Dar, 
nu înainte de a ne alătu-
ra și noi, echipa Jurnalu-
lui de Ilfov, celor care au 
adresat un sincer și căl-
duros la mulți ani cu să-
nătate și tot mai multe 
realizări localnicilor din 
această comună care re-
prezintă Ilfovul cu mân-
drie, în foarte multe do-
menii de activitate! La 
mulți ani cu bucurie, toți 
cei dragi să vă trăiască, 
ce doriți să se împlineas-
că!    

Primarul Adrian Bu-
deanu a dovedit, încă o 
dată, că-și dorește ca lo-
calitatea pe care o admi-
nistrează să devină tot 
mai prosperă și mai înflo-
ritoare, promovând cul-

tura, arta și valorile cul-
turale. Respectând obi-
ceiurile și tradițiile locu-
lui, edilul și-a întâmpi-
nat localnicii, la ziua fes-
tivă, cu tot felul de sur-
prize, de la cele muzica-

le, până la cele mai dulci. 
Artiști valoroși, interpreți 
care trec toate frontiere-
le de gust și stil, au ur-
cat sâmbătă pe scena 
amenajată în curtea Ca-
sei de Cultură, au cân-
tat și i-au încântat până 
și pe cei mai pretențioși 
invitați,  într-un spectacol 
de excepție, care a înce-
put în jurul orei 17.00 și a 
ținut până 
s p r e 

actuaLItatEactuaLItatE

Încă o 
petrecere cu gust și stilde Ziua comunei

Clinceni, sâmbătă, 18 mai. Ore bune, 
curtea Casei de Cultură s-a transformat 
într-un adevărat tărâm al distracției, 
pentru localnici. Primarul Adrian Budeanu 
le-a pregătit cetățenilor comunei, de ziua 
lor, o zi de mândră sărbătoare, dedicată 
în exclusivitate petrecerii și relaxării în aer 
liber. Evenimentul, organizat de Primăria 
Clinceni și Consiliul Local, a fost prilejuit 
de ediția din acest an a Zilei Comunei și 
le-a adus tuturor mulțumire sufletească, 
bucurie deplină, chef și putere de 
destindere. 

Ionela ChIrCu

Pe 1 iunie, 
sărbătorim 
vom sărbători 
copiii, în cel 
mai minunat 
mod”

Adrian Budeanu
primarul comunei 
Clinceni

La multi ani, Clinceni! La multi ani, Clinceni! ,

Taraful Nelu Radu și 
Daniela Radu

Steliana 
Sima 

Alexandra Ungureanu

Cristina Vasiu Mihaela Petrache
Dana Porlogea și 
Claudia Negroiu Julia Jianu

Cristina Budeanu și primarul 
Adrian Budeanu 

 Eugenia Moise Niculae și Grupul 
Zestrea Ilfoveană 

Marioara Man 
Gheorghe 

Ami
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