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COMUNICAT DE PRESA

VOTEAZA UN PROIECT ADRESAT COMUNITATII LOCALE DIN
CIRLIBABA, SUCEAVA

Primaria comunei Cirlibaba, judetul Suceava, participa la o selectie de proiecte in cadrul

campaniei online Tara lui Andrei/Orasul Tau.

Proietul inscris in concurs pentru luna noiembrie se numeste "Traditia, flacara vie a
poporului roman"si vizeaza asigurarea materialelor necesare pentru confectionarea costumelor
populare.

“Traditia se pierde vazand cu ochii. Tinerii sunt tot mai mult influentati de moda din vest si
uita care sunt de fapt valorile poporului roman si traditiile pe care stramosii nostri le-au pastrat cu
pretul vietii lor.

Ansamblul folcloric din comuna noastra e format din 8 perechi si cu ajutorul lor mentinem
vie flacara traditiei. Mesterii care se ocupa de confectionarea acestor costume au nevoie de cele
mai bune materiale pentru a putea realiza costume care pot fi folosite chiar si 100 de ani. Pentru a
le asigura aceste materiale, avem nevoie de cele mai bune produse, iar costurile sunt destul de
ridicate pentru a putea fi acoperite din bugetul local.

Pentru a-i putea indruma si pe cei interesati de aceasta minunata arta, vom pune bazele
unui centru de confectionare costume populare.”

In acest program de responsabilitate sociala, proiectul castigator este cel care obtine cele mai multe
voturi.
Pentru a vota proiectul “Traditia, flacara vie a poporului roman”, procedura este extrem de simpla
si rapida.
1. Faceti click pe link-ul de mai jos: http://www.taraluiandrei.ro/orasul-tau/voteaza-proiectul-
lunii.html
2. Introduceti mai jos numele, prenumele si e-mail-ul dumneavoastra;
3.Veti primi imediat pe e-mail un mesaj, faceti click pe link-ul propus si, astfel, procedura de creare
cont este finalizata;
4. Bifati in casuta verde proiectul „Traditia, flacara vie a poporului roman” si dati click pe
“voteaza”;

Mentionam ca o persoana (de pe o adresa de mail) nu poate vota decat o singura data, un singur
proiect.
Va multumim pentru ajutor!


