Focsaniul a aniversat 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane
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La 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane, Focsaniul a imbracat straie de sarbatoare aniversand,
sa ramana in Istoria Na?ionala drept momentul dinaintea Independen?ei de Stat din 1877 si a Marii Uniri
Astfel, sambata 23 ianuarie 2021, de la ora 17.00 la Sala Balada a avut loc spectacolul artistic "Uni?i in c
Ansamblul Folcloric "?ara Vrancei" si Teatrul Municipal "Maior Gh. Pastia".
In diminea?a zilei de duminica, 24 ianuarie 2021, angaja?i ai Primariei Municipiului Focsani au intampina
"Sf. Cuvioasa Pasacheva", impar?indu-le tuturor fulare tricolore si cocarde. De la ora 10.00, Primarul Cri
impreuna cu Presedintele Consiliului Jude?ean Vrancea, domnul Catalin Toma si Prefectul Jude?ului Vra
oficiata de IPS Ciprian, Episcopul Buzaului si Vrancei, eveniment transmis on-line pe pagina de facebook
Ziua a continuat cu intalnirea dintre edilul Focsaniului si deputatul Octavian ?icu, Presedintele Partidului
Moldova. Primarul Misaila a discutat cu oaspetele sau despre actuala situa?ie politica din Republica Mold
poate implica Focsaniul in diverse proiecte ce vizeaza in mod special sus?inerea educa?iei in orasele si
Minirecitalul sus?inut de Ansamblul Folcloric "?ara Vrancei", de la ora 12.45 in Pia?a Unirii din Municipiu
ceremonial militar organizat de Garnizoana Focsani, la care au participat IPS Ciprian, Episcopul Buzaulu
Focsani, Presedintele Consiliului Jude?ean Vrancea, Prefectul Jude?ului Vrancea, Presedintele Camere
Partidului Unita?ii Na?ionale din Republica Moldova si al?i oficiali locali si jude?eni. Si aici, ca si la Cated
au primit din partea angaja?ilor Primariei Municipiului Focsani cocarde, stegule?e si fulare tricolore.
Dupa mesajele adresate focsanenilor si vrancenilor stransi in Pia?a Unirii din Focsani, oficialita?ile s-au d
Putna, unde a avut loc inaugurarea cladirii, unde vor fi, conform declara?iilor Presedintelui Consiliului Jud
multe filiale ale universita?ilor din Bucuresti si Iasi.
Ca de fiecare data in ultimii ani, colonelul Ilie Rosu, care a alergat peste 200 de maratoane si 10000 km,
sau extraordinar la cea de-a V-a edi?ie a Maratonului Unirii, devenit un eveniment de tradi?ie in cadrul m
Principatelor Romane.
Seara s-a incheiat cu tradi?ionalul concert sus?inut la Sala Balada de Orchestra de Camera "UNIREA" a
Pastia", in deschiderea caruia Primarul Cristi Valentin Misaila a premiat 20 cupluri de "aur" - familii focsa
casatorie, fiind pentru noi to?i modele de urmat.
La Mul?i Ani, Focsani!
La Mul?i Ani, Romania!
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