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Indiferent cum s-au 
schimbat vremurile, pri-
marul Adrian Budeanu 
nu a renunțat să-și arate 
manierele și sentimente-
le față de reprezentante-
le sexului frumos din lo-
calitatea pe care o ad-
ministrează. Cum era de 
așteptat, edilul a făcut și 
anul acesta din ziua de 
8 Martie cea mai plăcu-
tă sărbătoare dedicată fe-
meilor din Clinceni. Aces-

ta le-a pregătit sărbăto-
ritelor zilei surprize dul-
ci, flori ca simbol al pu-
terii și frumuseții rafina-
te, plus tradiționalele feli-
citări cu urări și mesaje de 
suflet. Și, bineînțeles, de-
licii dulci care s-au dovedit 
a fi perfecte pentru astfel 
de momente înălțătoare. 
„Ne dorim să le facem pe 
doamne și domnișoare să 
simtă că sunt cu adevărat 
speciale pentru noi. Avem 

patru mii de trandafiri, pa-
tru mii de ciocolate și tot 
atâtea eșarfe și felicitări 
pe care le vom înmâna 
acestora cu toată căldura 
noastră sufletească. Este 
o zi unică și ne-am strădu-
it să le arătăm că sunt iu-
bite și respectate. Pentru 
ca darurile să ajungă cât 
mai repede la aceste ființe 
nobile, ne-am împărțit în 
opt echipe care însumea-
ză aproximativ 60 de vo-
luntari. Mergem din casă 
în casă, la toate gospodă-
riile, pentru a le adresa tu-
turor doamnelor gândurile 
noastre bune și a le răs-
plăti sacrificiile prin aceste 
mici gesturi. Le mulțumim 
femeilor care ne schimbă 
viața în bine în fiecare zi!”, 
ne-a spus primarul Adrian 
Budeanu.  

O zi unică. 
Mulțumiri edilului! 

Darurile au fost pri-
mite cu mare bucurie de 
către reprezentantele se-
xului frumos. „Sunt aici 
de 15 ani și pot spune că 

m-am bucurat de acest 
gest frumos al primaru-
lui în fiecare an, de Ziua 
Femeii. Este o atenție ca-
re ne înalță sufletele nu 
doar astăzi, de 8 Martie, 
ci și de Paște, de Crăciun 
și cu diverse alte ocazii. 
Nu ratează nicio ocazie să 
arate că suntem impor-
tante pentru dânsul. Mă 
bucur că a făcut tot ceea 
ce a promis în campaniile 
electorale. A băgat gaze, 
a făcut canalizarea, asfal-
tarea străzilor, trotuarele, 
policlinica, bisericile și tot 
ce s-a putut. Am doar lu-
cruri bune de spus des-
pre dânsul. Îi doresc să-
nătate multă și să fie cât 
mai mult timp primar al 
localității noastre, pentru 
a duce la bun sfârșit pro-
iectele importante pentru 
dezvoltarea comunității”, 
ne-a spus Marieta Țepuș, 
o doamnă din Clinceni, 
încântată atât de gestul 
făcut de primar cu prile-
jul zilei de 8 Martie, cât 
și de întreaga activitate a 
acestuia de când se află 
în fruntea localității.     

Mame, soţii, surori sau prietene, dulci flori ale iubirii O seară specială dedicată eternului feminin 
Duminică, 8 martie. A fost ziua în care 
natura întreagă s-a aplecat în fața femeii 
ca dovadă supremă de apreciere. Pentru 
doamnele și domnișoarele din comuna 
Clinceni, 8 Martie a fost o zi și mai specială, 
pentru că a fost plină de evenimente 
frumoase. Chiar de la primele ore ale zilei, 
primarul Adrian Budeanu, însoțit de câțiva 
cavaleri ai locului, le-a făcut o vizită scurtă 

pentru a le oferi flori și mici daruri, în semn 
de respect și prețuire pentru sacrificiile 
pe care acestea le fac zilnic spre binele 
lor și al întregii comunități. Ziua festivă a 
continuat într-o notă elegantă și rafinată 
la petrecerea care a avut loc seara,  într-un 
restaurant select. Toate... pregătite și 
oferite cu multă dragoste și bucurie.  

Ionela ChIrCu

Graţie, eleganţă şi frumuseţe, la Ziua Femeii 
Clinceni

Clinceniul a sărbăto-
rit frumusețea și feminita-
tea duminică, până sea-
ra târziu. Începând cu ora 
17.30, primarul Adrian 
Budeanu și-a întâmpinat 
invitatele la restauran-
tul Belvedere cu câte un 
trandafir galben, simbol 
al libertății, recunoștinței, 
bucuriei și prieteniei, o 
eșarfă în același ton de 
culoare, mâncăruri alese 
și o petrecere cu gust și 
stil. Într-un cadru cu totul 
special, cu un decor parcă 
desprins din basm, edilul 
le-a oferit sărbătoritelor 
zilei o petrecere care le-
a ajutat să strângă amin-
tiri de neșters. Muzica bu-
nă le-a adus pe doamne 
și domnișoare într-o stare 
specială. Într-o seară atât 
de minunată, a predomi-
nat muzica de suflet. 

Petrecere ca în 
povești 

Peste 600 de repre-
zentante ale sexului fru-
mos au trăit pe ritmuri de 
dans și s-au manifestat 
după cum le-a transmis 
sufletul în timpul melodi-
ilor interpretate impeca-
bil de artiștii lor preferați. 
Îndrăgita cântăreață de 
muzică populară Mărioa-
ra Man Gheorghe, Cristi-
na Budeanu, solista cu un 
har nepereche, mica mare 
artistă Mihaela Petrache, 
frumoasa și talentata fol-
cloristă Creola Stanciu și 
soțul său Cristian Sandu, 
alături de Cristian Pojan 
și formația Vega Band, au 
sădit în inimile doamnelor 
și domnișoarelor clipe de 
neuitat și le-au bucurat 
ore bune. „Mame, soții, 
surori, bunicuțe, prietene 
dragi, vă dorim la mulți 
ani cu sănătate! Dumne-
zeu să vă binecuvânte-
ze viața cu pace și liniște, 
să vă crească pruncii fru-
mos, cu sănătate și cu iu-
bire, și să fim o comunita-
te atât de frumoasă, uni-
tă și fericită întotdeauna, 

cum suntem astăzi. Vă 
mulțumim că sunteți ală-
turi de noi și sărbătorim 
împreună această zi spe-
cială! Îi mulțumim dom-
nului primar Adrian Bu-
deanu pentru surprize-
le frumoase pe care ni 
le pregătește întotdeau-
na”, a spus Mărioara Man 
Gheorghe.   

Distracția a ținut până 
după ora 22.00 când ziua 
festivă s-a încheiat cu tor-
tul aniversar, iar doamne-
le și domnișoarele au ple-
cat acasă cu gustul dulce 
al unei petreceri de ne-
uitat, marca Primăria și 
Consiliul Local Clinceni. 
„Sperăm ca domnul pri-
mar Budeanu să fie ală-

turi de noi mulți ani de 
acum înainte, pentru că 
este singura persoană ca-
pabilă să ducă localitatea 
noastră în fruntea zone-
lor rurale dezvoltate. Fă-

ră el nu am fi putut avea 
o evoluție. Este singu-
rul care are o viziune de 
ansamblu, o putere și o 
energie constructivă. Nu 
ne-a dezamăgit nicioda-

tă și știu că nu o va face 
nici de aici înainte. Nu pot 
decât să-i urez sănătate, 
putere de muncă și mult 
succes în continuare, ca 
să ne sprijine și pe vii-
tor”, a spus Gabriela Bel-
diman, o tânără din loca-
litate, care s-a bucurat de 
petrecerea organizată în 
cinstea frumuseții femini-
ne. „Țin să vă mulțumesc 
pentru această seară mi-
nunată! Am petrecut o 
seară de vis, în prezența 
a peste 600 de femei. Vă 
mulțumesc! Vă doresc să 
aveți parte de fericire, de 
multă iubire și înțelegere! 
Sunteți ființele cele mai 
dragi nouă și meritați tot 
ce este mai bun și mai 
frumos în această viață. 
Vă asigur că atât timp cât 
voi fi primar al acestei fru-

moase localități vom avea 
evenimente de acest gen, 
chiar mult mai mari și mai 
frumoase. La mulți ani!”, 
le-a spus primarul Adri-
an Budeanu, doamne-
lor și domnișoarelor din 
Clinceni, la încheierea zi-
lei dedicate eternului fe-
minin. 

8 Martie la Clinceni a 
fost ca un omagiu pentru 
tot ceea ce reprezintă fe-
meia: frumusețe, grație, 
inteligență, rezistență, 
curaj, compasiune, dra-
goste, loialitate și toa-
te celelalte calități pe ca-
re toți ceilalți le descope-
ră și le învață de la aces-
te ființe nobile. Grație Pri-
măriei și Consiliului Local, 
de ziua lor, femeile din 
această comună au pe-
trecut ca în povești.   

Sunteți ființele 
cele mai 
dragi nouă. 
Să fiți iubite și 
fericite!”

Adrian Budeanu
primarul comunei 
Clinceni

Cristian Sandu

Creola Stanciu

Vega Band
Mărioara Man 
Gheorghe Cristina Budeanu Mihaela Petrache
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