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Stimati concetateni, Adresez salutul meu personal tuturor celor care
viziteaza aceasta pagina web, iar din partea comunitatii pe care o reprezint,
urez bun venit celor care deschid acest site, pentru a afla cat mai multe
despre Comuna Uriu.
Scopul acestui website este de a duce imaginea Comunei Uriu in mintea si
sufletul fiecarui vizitator. Ne-am propus impreuna, cu colegii cu care
conlucrez, sa transpunem peste tot in lume trecutul si prezentul localitatii
si pentru a-i deschide viitorul, promovandu-i imaginea.
Tinta mea este de a recompensa si in acest fel increderea acelor oameni
care si-au dorit sa le reprezint destinele. Oriunde s-ar afla peste hotare,
prin aceasta pagina web, o parte din satul natal, va patrunde in sufletul lor,
aducandu-le mai aproape “casa”. Sper ca prin informatiile pe care le vom
furniza, vom crea un permanent contact cu tot ce se intampla in comuna
Uriu.
Ca primar al acestei comune, am incercat ca tot ceea ce intreprind sa fie in
interesul comunitatii, fiind constient de gradul de responsabilitate pe care
mi l-am asumat. Imi doresc sa fiu un primar care pune pe primul loc
problemele comunitatii, care respecta oamenii si traditiile si care pune
toata experienta sa in slujba unei mai bune administrari a banilor publici.
Deoarece pentru mine cea mai importanta este comunitatea, o sa ma
preocup ca primaria sa se deschida catre oameni, catre problemele
acestora. O sa incurajez în permanenta dialogul cu cetatenii, astfel incat
aceasta institutie va deveni un partener de nadejde pentru fiecare dintre
dumneavoastra. Daca am ajuns la o serie de rezultate, este pentru ca forta
cu care am fost stimulat a fost si este data de gospodarii comunei, de
oameni harnici si intelepti de care sunt inconjurat si care imi alimenteaza
ambitia.
Stimati cetateni, va asigur ca voi fi reprezentantul d-voastra in toate
intalnirile mele. Va ofer acest website ca o apropiere de autoritatile locale,
ca un permanent partener de dialog si ca un privilegiu de a face cunoscuta
comuna noastra tuturor. Imi iau ramas bun, transmitandu-va urmatorul
mesaj:
“A fi impreuna este un inceput, a lucra impreuna este un
success, a ramane impreuna este un progres” (Henry Ford). Sa
ramanem impreuna intr-un progres continuu al comunei noastre.
Primar, Spermezan Radu Gheorghe

