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Ministerul Dezvoltãrii, Lucrã-
rilor Publice ºi Administraþiei a
publicat obiectivele de investiþii
care vor beneficia de finanþare
de la bugetul de stat prin
Programul Naþional “Anghel
Saligny”. 

În Prahova au primit finanþare
158 de proiecte, 4 dintre acestea,
de fapt toate depuse de Primãria
Vãlenii de Munte, fiind aprobate
pentru finanþare. 

Cele patru proiecte prevãd
introducerea sau extinderea

reþelei de canalizare pe un 
numãr de 9 strãzi din diverse
zone ale oraºului.

În total, prin Programul
Naþional “Anghel Saligny”, oraºul
Vãlenii de Munte primeºte peste
5,7 milioane de lei.

Strada 

Doctor Istrate

Strada 

Anton Pann

Strada

Povernei

1. Extindere reþea de
canalizare menajerã strada
Rizãneºti ºi strada Pajiºtei -
2,174,266.03

2. Reþea canalizare strada
Primãverii ºi strada Povernei, -
751,630.16

3. Reþea canalizare strada
Doctor Istrate, - 1,505,621.43

4. Extindere reþea canalizare
strada Anton Pann, Fundãtura
Anton Pann, Aleea Anton Pann
ºi Strada Saranda - 1,307,002.50

D upã doi ani de pauzã
din cauza pan-

demiei, evenimentul
tradiþional emblematic
al oraºului Vãlenii de
Munte – Serbãrile
Toamnei - Festivalul
Þuicii, ediþia a XXIII-a – va fi
reluat în aceastã toamnã, în
perioada 28 - 30 octombrie 2022. 

CONCERTELE ºi majoritatea 
activitãþilor din cadrul evenimentului,
VOR AVEA LOC ÎN PIAÞA ORAªULUI,
DAR ºi la CENTRUL CULTURAL
”NICOLAE IORGA”.
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Noi investiþii iniþiate

la Spitalul Vãlenii 

de Munte
Primãria Vãlenii de Munte

continuã investiþiile pentru

modernizarea Spitalului

Orãºenesc Vãlenii de Munte, 

cu Extinderea Clãdirii Secþiei

Kinetoterapie ºi Amenajarea

Camerei Salinã în incinta

Spitalului. Proiectul se aflã în

faza de organizare a licitaþiei

pentru atribuirea execuþiei

lucrãrilor. 

Strategia primarului Florin
Constantin pentru dezvoltarea
localitãþii cuprinde modernizarea
sectoarelor de sãnãtate ºi
învãþãmânt de la nivelul oraºului
Vãlenii de Munte, spitalul fiind
obiectivul principal al acestei
strategii în domeniul sãnãtãþii.

Investiþiile menþionate mai

sus sunt finanþate de la bugetul

local.

Finanþare cu fonduri europene nerambursabile 

Proiect pentru montarea de panouri

fotovoltaice pe clãdirile publice din oraº
Primãria Vãlenii de Munte primeºte
finanþare pentru introducerea 
canalizãrii pe încã 9 strãzi

Primãria Vãlenii de
Munte elaboreazã un pro-
iect în vederea accesãrii de
fonduri europene neram-
bursabile pentru montarea
de panouri fotovoltaice pe
clãdirile publice din oraº. 

Proiectul urmeazã sã fie
depus pentru finanþarea
prin Programul Operaþional
Infrastructurã Mare (POIM),
pe Axa Prioritarã 11 Mãsuri
de Îmbunãtãþire a Eficienþei
Energetice ºi Stimularea
Utilizãrii Energiei Regene-
rabile, Obiectivul specific
11.2 Mãsuri de producere a
energei din surse regenera-
bile destinate autoritãþilor
publice locale prin montare
de panouri fotovoltaice la
clãdirile instituþiilor publice
din oraºul Vãlenii de
Munte. 

Investiþia este extrem de
utilã, în condþiile crizei
energetice extinse la nivel
mondial ºi local, urmând sã
asigure independenþa ener-
geticã, un nivel sporit de
confort termic ºi mai ales sã
determine economii impor-
tante la plata facturilor la
energie. Autoritatea publicã
localã din Vãlenii de Munte
deruleazã în prezent proce-
durile pentru atribuirea
elaborãrii de studii de opor-
tunitate ºi studii de fezabili-
tate.. 

Urmeazã ca, prin apli-
carea proiectului sã fie
montate panouri fotovol-
taice pe clãdirile care de-
servesc Primãria ºi direcþi-
ile din subordine, instituþii
de învãþãmânt, sãnãtate,
culturã etc.

Prin Programul Naþional de Investiþii “Anghel Saligny”
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Lumina spiritului dãinuie

În primãvara anului 1907, cobora din
trãsura lui Tohãneanu, alãturi de cumna-
tul sãu, ªtefan Bogdan, NICOLAE IORGA.
Aflat pentru prima datã în comuna urbanã
Vãlenii de Munte, desprinsã doar din
cronicile vremii. Era o cãlãtorie fãrã un
scop anume, de familie. La acea datã,
istoricul era deja o personalitate de pres-
tigiu, obþinuse postul de parlamentar inde-
pendent, ºi cãuta un loc unde sã se aºeze,
într-un  spaþiu creativ, departe de o capi-
talã politicianistã.

Birjarul Tohãneanu a tras cu urechea,
pe traseul de la Vãrbilãu la Vãleni (calea
feratã a fost în plan în 1908): „Dar cum
stãteam sã plec, bãlanul birjarul sprinten
Tohãneanu îmi spuse cu prietenie
þãrãneascã ce bine ar fi pentru localitate
dacã ar avea la îndemânã pe cineva ca
mine.” („O viaþã de om. Aºa cum a fost”).
I s-a propus o locuinþã, o casã „simpaticã
în dãrãpãnarea ei”, în care trãise o vrãji-
toare, ºi cãreia doar câinele Haiducu îi mai
supravieþuia.  

În vara anului 1907 a locuit la familia
Bogdan, în Vãleni, timp în care s-a decis 
a se stabili aici. Pentru câtã vreme? Nu se
întrevãzuse. Peste câteva decenii, îºi va
aminti: „Era un patriarhalism desãvârºit,
fãrã prãvãlii în stil românesc, cu cope-

riºurile de aramã. Era aici o pace, o bunã
înþelegere româneascã, o armonie întâr-
ziatã, fãrã nici un amestec de populaþie
strãinã.” Mediul natural era prielnic ºi
fetiþei sale Adriana (Titiþa, 1904-1912), ºi 
i-a fost recomandat de dr. Pârvu, medicul
localitãþii, fost coleg cu Iorga la Iaºi.
Familia Iorga, în special mama, trecea
printr-o situaþie aparte, în timpul
miºcãrilor þãrãneºti. Iorga publicase arti-
colele „Ascundeþi þãranii!”(1906) ºi
„Dumnezeu sã-i ierte!”, în timpul uciderii
celor patru þãrani, venind, evident, în con-
flict cu familiile arendaºilor. Alt factor?
Geografic, aºezarea se afla într-o poziþie
prielnicã pentru românii din Ardeal ºi
Bucovina, pentru a se include în miºcarea
de unitate naþionalã pe care Iorga o înce-
puse dupã recentele cãlãtorii în provinci-
ile românilor.

Profesorul avea nevoie de un refugiu
creativ, aici fiind un spaþiu emblematic
pentru spiritualitatea româneascã, un
ostrov de luminã. „Era ceva de creat în
aceastã lume pustie. Vedeam în încã
tânãra mea închipuire orãºelul schimbân-
du-se: strãzi largi s-ar fi deschis spre singu-
ra garã neterminatã, casele locuitorilor 
s-ar fi clãdit pe ambele margini, o baie, o
salã de adunare, o bibliotecã popularã pe
care am ºi întemeiat-o îndatã, ar fi dat ca-
racterul noii alcãtuiri pe care o speram
înconjuratã de simpatia activã a oame-
nilor în mijlocul cãrora urma sã mã aºez.”
Bunãoarã, succesiv, a înfiinþat Tipografia
„Neamul Românesc”, ulterior denumitã

„Datina Româneascã”, societate pe acþiu-
ni, cu fonduri strânse de cãtre elevii sãi.
Exegeþii, care i-au atribuit istoricului 
165.656 de pagini, în 1359 volume, în cele
peste 25.000 de articole, sunt unanimi în a
dovedi cã tipografia „Datina Româneascã”
a înlesnit ca niciunde promovarea creaþiei
savantului. La 2 iulie 1908 au fost deschise
Cursurile de varã, cu o prezenþã ineditã,
devenite Universitatea  „Nicolae Iorga”, cu
foarte   puþine întreruperi, în timpul Pri-
mului rãzboi mondial.

În anul 1922, cu scop educativ ºi sub
auspiciile Reginei Maria, a luat fiinþã
ºcoala de Misionare Morale ºi Naþionale,
elevele, de fapt învãþãtoare, cu sprijinul
românilor din America, funcþionând în
clãdirea Bãncii Ardeleanu, azi Muzeul de
artã religioasã care poartã aceeaºi denu-
mire. Aºezãmântul Ferdinand a fost desti-
nat unui cãmin pentru intelectualitatea
minoritarã din þarã, în care se afla un adã-
post, ca îndemn de a ne cunoaºte adevãra-
ta noastrã înfãptuire. Acolo, într-un spaþiu
larg, se aflau animalele dragi Profesorului:
curcani, iepuri, purcei, vacã, precum ºi
stupi, duzi, un model de fermã.   

În anul 1938, pentru sãrbãtorile legate
de Târgul de Sfânta Mãrie, piesele de
teatru „Oedip Rege”, „Rãzbunarea Pãmân-
tului”, „Contra Patriei , s-a amenajat în aer
liber, pe  Pancealiu,  scenele în trepte, în
roluri fiind distribuiþi ºi localnici, ºi eleve
ale ªcolii de Misionare.

Pãrtaº la toate manifestãrile vieþii coti-
diene, Nicolae Iorga a fost ales Consilier
al oraºului (1929), iar mai apoi
Cetãþean de Onoare al urbei, în 1934. Ca
drept rãspuns, a premiat prin Diplome
câteva familii ale cãror gospodãrii se dis-
tingeau. Oraºul a fost ºi gazda unor
Congrese Naþionale: Congresul Ligii
Culturale, Congresul prunarilor, Congresul
cântãreþilor de stranã. La cei 115 ani de la
stabilirea „Magului de la Vãleni”, faptele
de culturã  s-au bucurat de elogiile elitelor
vremii: „O insulã de romanitate”, „Lumina
de la Vãleni” (Tudor Arghezi), „Magul de la
Vãleni” (Gh. Brãtianu), „Altar al românis-
mului” (Cezar Petrescu), „Minunea de la
Vãleni” (C. Argetoianu), ”Vãleni, ostrov de
luminã”, („Glasul Bucovinei”), „Mecca cul-
turalã” (Dr. Angelescu), „ªcoala de la
Vãleni” (N. Bãnescu).

Privind peste timp, în zilele noastre, se
impune ca la Vãlenii de Munte, Universita-
tea „Nicolae Iorga” sã nu fie o simplã în-
tâmplare, un prilej de recreaþie estivalã.
„Aici este un gând care vã asigur cã va trãi
ºi dupã moartea mea.” („Neamul Româ-
nesc”).         

În aceste timpuri incerte, se potriveºte
atenþionarea marelui savant, ca o chemare
peste timp: „La vreme de restriºte, steagul
nu se înclinã, el este folosit ca sã oblo-
jeascã inima rãnitã.”

Neîndoielnic, Vãlenii de Munte, în aces-
te clipe de realã dezvoltare, trece cu mân-
drie pe sub arcadele istoriei.

Prof. ION  BOCIOACÃ
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Motto: „Era aici o pace, o bunã înþelegere româneascã”  (NICOLAE IORGA)

Veteranii din Vãlenii de Munte, contribuþie la ridicarea unui monument 
în Republica Moldova dedicat ostaºilor români 

Un monument în memoria eroilor
români cãzuþi în iulie 1941, pe malul
Nistrului, a fost inaugurat în satul
Slobozia-Horodiºte, din raionul
Rezina. Memorialul a fost ridicat la
iniþiativa asociaþiilor de veterani de pe
ambele maluri ale Prutului, loca-
lnicilor ºi celor din diaspora.

Monumentul cântãreºte 8 tone, are
o înãlþime de 4 metri ºi a fost sculptat
în piatrã de meºterul Alexandru
Cojocaru din Cosãuºi-Soroca. A fost
sfinþit de preoþi din ambele Mitropolii,
cea a Basarabiei ºi cea a Moldovei.

Veteranii din Vãlenii de Munte 
ºi-au adus o serioasã contribuþie la
realizarea monumentului ºi au partici-
pat la inaugurarea acestuia, într-o 

delegaþie condusã de col. (rtr) Nicolae

Moise.

„Aici sunt înmormântaþi dorobanþi ºi
pioneri. Ei se retrãgeau, armata românã îi
mâna înapoi peste Nistru ºi un proiectil al
inamicului a nimerit pe pluta lor ºi ju-
mãtate de pluton a fost nimicit”, a pre-

cizat colonel Anatol Caraman,
preºedintele Asociaþiei veteranilor
de rãzboi - 1992 “Tiras-Tighina”.

„Încercãm sã pãstrãm în conti-
nuare sã tresarã puþin minþile, sufle-
tele românilor, cã aici este pãmânt
românesc ºi noi niciodatã nu am
cucerit pe nimeni, noi ne-am apãrat”,
a declarat colonel Nicolae Moise.

Asociaþia Naþionalã Cultul Eroilor
“Regina Maria” Filiala Vãlenii de Munte
(preºedinte col. retragere Nicolae Moise),
Asociaþia Veteranilor de Rãzboi 1992
“Tiras-Tighina” (preºedinte col. retragere
Anatol Caraman) ºi Asociaþia Culturalã
“Bucureºti - Chiºinãu” din România
(preºedinte Neculai Ursu) au inaugurat

Monumentul Eroilor Români cãzuþi la
Nistru, în localitatea Slobozia - Horodiºte,
Raion Rezin, Republica Moldova. 

Monumentul este închinat militarilor
cãzuþi în anul 1941, la retragerea trupelor
române din Basarabia, în urma ultimatului
trimis de Uniunea Sovieticã, dupã înche-
ierea tratatului Ribbentrop Molotov.
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Serbãrile Toamnei – Festivalul Þuicii 

Dupã doi ani de pauzã din cauza
pandemiei, evenimentul tradiþional
emblematic al oraºului Vãlenii de
Munte – Serbãrile Toamnei -
Festivalul Þuicii – va fi reluat în
aceastã toamnã, în perioada 28-30
octombrie. Concertele ºi majoritatea
activitãþilor din cadrul evenimentu-
lui, vor avea loc în Piaþa Oraºului, dar
ºi la Centrul Cultural ”Nicolae Iorga”.

În cadrul evenimentului vor con-
certa, în cele trei zile de spectacole,
Constantin Enceanu, White Mahala,
Raluca ºi Proiectul Balkanic, Elena
Gheorghe, Lidia Buble, Gelu Voicu,
Nemuritorii, Olivia Addams, Raluca
Diaconu, Misha, Lorena, Cãtãlina
Chiþimia Þigãu.

Este deja o tradiþie ca în fiecare
toamnã, la noi la Vãlenii de Munte, sã
celebrãm sãrbãtoarea recoltei ºi a
þuicii de Vãleni. Timp de trei zile, în
Piaþa Oraºului, producãtorii, comer-
cianþii ºi meºteºugarii vã vor îmbia cu
produsele lor.

Cântecul, jocul ºi voia bunã vor fi
încurajate prin spectacole deosebite,
jocuri de lumini ºi FOC DE ARTIFICII.

PROGRAM FESTIVAL:

Vineri,  28 octombrie 

ORA 14.00:
 “TOAMNA CU RODUL BOGAT!“ - 
Piaþa Oraºului - SPECTACOL în aer
liber susþinut de ansambluri fol-
clorice profesioniste ºi formaþii 
artistice de amatori.
 RECOLTAREA PROBELOR pentru
concursul “Cel mai bun producãtor
de þuicã”.

ORA16.00:
DESCHIDEREA OFICIALÃ ºi vizi-
tarea târgului de produse agricole ºi
meºteºugãreºti.

ORA 19.00:
 SPECTACOL extraordinar susþinut
de artiºti consacraþi.

Sâmbãtã,  29 octombrie 

ORA 10.00:
 TÂRG DE PRODUSE agroalimentare
ºi meºteºugãreºti

ORA 14.00:
“TOAMNA CU RODUL BOGAT!” - 
Piaþa Oraºului - SPECTACOL în aer
liber susþinut de ansambluri fol-
clorice profesioniste ºi formaþii 
artistice de amatori.

ORA 19.00:
 SPECTACOL extraordinar susþinut 
de artiºti consacraþi

Duminicã, 30 octombrie 

ORA 10.00:
 TÂRG DE PRODUSE agroalimentare
ºi meºteºugãreºti

ORA 12.00:
 PREMIEREA CELOR MAI BUNI 
PRODUCÃTORI DE ÞUICÃ

ORA 14.00:
“TOAMNA CU RODUL BOGAT!” -
Piaþa Oraºului
 SPECTACOL în aer liber susþinut
de ansambluri folclorice profesio-
niste ºi formaþii artistice de amatori.

ORA19.00:
 SPECTACOL extraordinar susþinut
de artiºti  consacraþi

Vã aºteptãm cu inima deschisã! Pace ºi prune boierilor!

CONSILIUL LOCAL, PRIMÃRIA ºi CENTRUL CULTURAL “NICOLAE IORGA“ Vãlenii de Munte vã invitã la

“Reluãm tradiþia ca toamna,
la noi la Vãlenii de Munte, sã
celebrãm Sãrbãtoarea recoltei
ºi a þuicii de Vãleni. Timp de
trei zile, în Piaþa Oraºului, 
producãtorii, comercianþii ºi
meºteºugarii vã vor îmbia cu
produsele lor. Cântecul, jocul
ºi voia bunã vor fi încurajate
prin spectacole deosebite ºi
jocuri de lumini. Vã aºteptãm
cu inima deschisã!” 

Florin CONSTANTIN,  

primarul oraºului 

Vãlenii de Munte:

Investiþia pentru creºterea eficienþei
energetice la 12 blocuri din oraºul
Vãlenii de Munte, situate pe Aleea
Alunilor (C1-C11) ºi strada Tudor
Vladimirescu (C 12 - fostul bloc CFR)
parcurge încã  etapã: a fost semnat con-
tractul pentru realizarea proiectului
tehnic.

Vã reamintim cã douã asociaþii de pro-

prietari din oraº s-au înscris în programul

guvernamental naþional de reabilitare ter-

micã a blocurilor.

Este vorba despre Asociaþia de propri-

etari nr. 2 compusã din cele 11 scãri de

bloc de pe Aleea Alunilor ºi Asociaþia de

proprietari nr. 10, din blocul situat pe str.

Tudor Vladimirescu nr. 2.

Programul local multianual privind

creºterea performanþei energetice a

blocurilor de locuinþe a oferit posibili-

tatea efectuãrii reabilitãrii termice a

clãdirii, dupã o schemã prin care sunt

acoperite 60% din costuri de la bugetul de

stat, 30% de la bugetul local ºi 10% se

plãteºte de cãtre asociaþia de proprietari,

beneficiind de anumite facilitãþi.

Consiliul Local Vãlenii de Munte a

aprobat în ºedinþã, în luna noiembrie

2021, participarea autoritãþii locale la

acest proiect ºi finanþarea lucrãrilor cu

cota ce îi revine.

Investiþia pentru reabilitarea energeticã 
a 12 blocuri a mai parcurs o etapã

La Sala de Sport "Stelian Manolescu"

Cursuri de fotbal, baschet ºi tenis pentru
copiii ºi tinerii din Vãlenii de Munte

Copiii ºi tinerii din Vãlenii de
Munte se pot apuca de sportul care li
se potriveºte, chiar în oraºul nostru.
Primãria ºi Consiliul Local pro-
moveazã sportul ºi miºcarea, pri-
marul Florin Constantin personal,
susþinând diverse activitãþi sportive
la Sala de Sport "Stelian Manolescu". 

Prin condiþiile bune oferite la Sala
de Sport a oraºului, au fost atraºi
anternori de valoare, care, la rândul
lor, atrag ca un magnet copiii talentaþi
ai urbei sã pactice fotbalul,
baschetul sau, mai nou, tenisul. 

<<La Sala de Sport "Stelian
Manolescu" asigurãm condiþii bune
pentru practicarea sportului, în spe-
cial pentru copii ºi tineri ºi vom face
eforturi sã pãstrãm aceleaºi condiþii
ºi pe perioada sezonului rece. Este o
efervescenþã care ne bucurã ºi ne

face sã încercãm sã oferim cât mai
multe variante de miºcare ºi sport. 

Reamintesc iubitorilor de tenis
de masã cã în zilele de 29 ºi 30
octombrie, vom gãzdui la salã un
turneu în cadrul evenimentului
"Serbãrile Toamnei - Festivalul
Þuicii" - ne-a declarat Mugurel
Bîrziloiu, directorul Sãlii de Sport
"Stelian Manolescu>>.

Pentru detalii ºi informaþii:
Telefon 0762.982.528
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Administraþia localã con-

dusã de primarul Florin

Constantin continuã iniþiati-

va de a sãrbãtori persoanele

care împlinesc frumoasele

vârste de 90, respectiv 100 de

ani - bunici, strãbunici,

pãrinþi, toþi fiind cetãþeni ai

urbei care, prin munca lor 

ºi-au adus contribuþia la ceea

ce este astãzi oraºul Vãlenii

de Munte.

Sãrbãtoriþii au fost vizitaþi de
reprezentanþii Primãriei Vãlenii
de Munte, care le-au oferit flori,
diplome, premii în bani, în
semn de preþuire pe care le-o
aratã comunitatea localã pentru
exemplul de viaþã pe care îl dau
seniorii noºtri.

Luna aceasta, s-a petrecut
un eveniment special: doamna
BURDUªEL ANA (nãscutã pe
12.10.1922) a fost aniversatã la
împlinirea centenarului.

Au mai fost sãrbãtoriþi 
recent, la împlinirea a 90 de
ani de viaþã, dl. ANGHEL
CONSTANTIN (nãscut pe
24.08.1932), dna 
PROTOPOPESCU EUGENIA
(05.10.1932), dna 
CHIRCHIBOIU ZANFIRA
(20.10.1932) ºi dna SIMULESCU
FLORICA (21.10.1932).ANGHEL CONSTANTIN

BURDUªEL ANA 

nãscutã pe 12 octombrie 1922

PROTOPOPESCU EUGENIA CHIRCHIBOIU ZANFIRA SIMULESCU FLORICA 

 Alþi seniori din Vãlenii de Munte 

au fost sãrbãtoriþi de Primãrie la 90 de ani de viaþã

Doamna Burduºel Ana, aniversatã la împlinirea centenarului

Ziua Internaþionalã a per-

soanelor vârstnice (1 octom-

brie) a fost sãrbãtoritã la fel ca

întotdeauna, la Vãlenii de

Munte. Acþiunea a fost progra-

matã cu o zi înainte, într-o fru-

moasã zi de vineri.

Administraþia publicã loca-

lã, prin primarul Florin

Constantin ºi Casa de Ajutor

Reciproc a Pensionarilor

“Armonia”, prin preºedintele

Constantin Sãvulescu  au oferit

diplome ºi premii cuplurilor

care au împlinit o cifrã

rotundã de ani de la cãsãtorie,

40 de ani, respectiv 50 de ani. 

Cu emoþie în suflete ºi cu

sentimentul împlinirii familiale,

43 de cupluri ce au adunat 40 de

ani de viaþã împreunã, au fost

premiate de edilul Florin

Constantin personal, pe

scena Centrului Cultural

“Nicolae Iorga”, cu flori,

diplome ºi câte un plic cu

suma de 400 de lei, din partea

Primãriei ºi Consiliului Local. 

Alte 21 de cupluri, împli-

nind frumoasa vârstã de ju-

mãtate de secol, au fost pre-

miate de preºedintele 

Constantin Sãvulescu, din

partea CARP “Armonia”

Vãlenii de Munte.

S-au fãcut fotografii, au fost

aplauze, îmbrãþiºãri ºi s-au spus

cuvinte frumoase, s-au adresat

urãri, au curs lacrimi de

bucurie ºi au apãrut multe zâm-

bete, iar seniorii ºi-au amintit de

viaþa petrecutã împreunã, cu

bune ºi cu rele, dar întâmpinate

întotdeauna alãturi! 

Surpriza evenimentului, mult

îndrãgitul artist Cornel Palade,

a oferit un show care, de bunã

seamã, va fi de neuitat pentru

cei prezenþi.

“La mulþi ani tuturor

seniorilor noºtri, dar mai

ales celor care împlinesc 40

ºi 50 de ani de cãsnicie, pe

care îi aniversãm anul aces-

ta, cu ocazia Zilei Internaþio-

nale a persoanelor vârstnice.

Le dorim sãnãtate, liniºte

sufleteascã ºi viaþã lungã 

alãturi de copii, nepoþi ºi

strãnepoþi!” - a transmis 

primarul Florin CONSTANTIN.

Cuplurile de seniori cu 4 ºi 5 decenii de viaþã împreunã, 
premiate ºi sãrbãtorite cu mare emoþie

Eveniment de suflet dedicat seniorilor oraºului nostru, 


