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COMUNICAT DE PRESĂ
600 de arbori vor fi plantați în municipiul Alexandria

Cu toții știm că mediul înconjurător este important pentru sănătatea noastră, a tuturor, iar copacii au un 
rol semnificativ în reducerea emisiilor de gaze de seră, fiind o parte vitală a mediului în care trăim. 

Prin urmare, primarul Victor Drăgușin a inițiat o campanie de plantare de arbori, precum: stejari, catalpa
și castan roșu, atât în parcuri, dar și în curțile unităților de învățământ, acolo unde spațiul permite și este nevoie 
de umbră.

Astăzi, 09.12.2022, am început acțiunea de plantare arbori la Grădinița cu P.P. nr. 6 și Grădinița cu P.P. nr. 
4, iar copiii au fost foarte încântați să participe și să învețe să planteze, fiind ajutați de uneletele și mânuțele lor 
mici, dar cel mai important este faptul că au învățat că arborii furnizează cel mai mult oxigen, fiind vital pentru 
viața noastră. Prin urmare, copiii au putut participa la o activitate distractivă și educativă în aceeași măsură. 

Președintele C.J. Teleorman, Adrian Gâdea s-a arătat încântat de această inițiativă privind plantarea de 
arbori și a răspuns afirmativ campaniei menită să influențeze pozitiv mediul înconjurător din municipiul 
Alexandria, declarând:

”Am răspuns cu încântare invitației domnului primar Victor Drăgușin, de a mă alătura campaniei de 

plantare arbori din această perioadă, aflată în plină desfășurare în Alexandria. Am fost împreună astăzi pentru 

viitorul comunității din dublă perspectivă: copiii minunați de la Grădinița cu P.P. nr. 4 si Grădinița cu P.P. nr. 6, 

cei care sunt viitorul nostru și al acestei țări, și arborii pe care îi plantăm”.

Totodată, am promis că vom regenera dendrologic spațiile publice, nu doar Pădurea Vedea, iar anul 
acesta am început cu acțiunea de înlocuire a tuturor arborilor periculoși cu unii tineri și viguroși, care în cațiva 
ani vor înfrumuseța și vor îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor din Alexandria.

Precizăm faptul că acțiunea nu se va opri aici, vom continua să plantăm pe toate străzile, unde am 
acționat în această vară și am scos arborii batrâni, periculoși și bolnavi.

Întocmit,
Vîrban Liliana
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