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Bulevardul Republicii, partial inchis pentru
reabilitare

ORAVIȚA – Acțiunea caritabilă este de fapt o concretizare a colaborării
dintre primăria orașului și o asociația româno-italiană.
Autoritățile locale din Oravița se pot bucura de faptul că o colaborare între primărie
și Asociația Româno-Italiană „Il Giocatolo“ a început să devină fructuoasă pentru
comunitatea locală, concretizându-se recent într-o primă donație.
Este vorba despre o acțiune de dotare cu mobilier – paturi, comode, cărucioare,
suporturi pentru perfuzii – a Spitalului Orășenesc din Oravița.
„Această acțiune este prima de acest gen dintr-o serie de activități similare, menite
să dezvolte colaborarea între orașul Oravița și comunitatea italiană din regiunea
Parma, inițiate de noua conducere a Primăriei Oravița. Dorim, cu această ocazie, să
mulțumim tuturor celor implicați în activitate și, totodată, să ne arătăm deschiderea
pentru orice tip de colaborare cu societatea civilă și nu numai, din țară și din
străinătate“, se arată într-un document remis redacției, purtând semnătura
primarului Oraviței, Dumitru Ursu.
Antoniu Mocanu
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dintre Victoria și Intim va fi
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doisprezece artiști din întreaga
lume, prezenţi la Simpozionul
[...] mai multe »
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în dar un nou tablou oferit [...]
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