
  

Zilele Culturale ale Vasluiului scapă de izul 

de mici și bere 
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Organizate la mijlocul lunii august, Zilele culturale ale municipiului Vaslui de anul acesta 

vor cunoaște o separare clară între activitățile culturale și cele comerciale, a declarat 

primarul Vasile Pavăl. Spre deosebire de anii trecuți, micii și berea vor avea locul lor, la 

periferia manifestărilor, în zona stadionului, centrul fiind rezervat spectacolelor, 

muzeului și bibliotecii, adică exclusiv activităților culturale. 

În ultima sa conferință de presă, referindu-se la activitățile culturale, „liberalizate” după 

întreaga perioadă de restricții, primarul municipiului Vaslui, Vasile Pavăl, a arătat nu numai că 

că Zilele culturale ale municipiului Vaslui vor avea loc, dar vor fi mult mai… culturale.   

„Zilele culturale ale municipiului Vaslui vor cuprinde un amplu program de manifestări, pe 

care îl vom definitiva în curând. Vor avea două laturi: cultura va fi în zona centrală și nu se va 

mai amesteca cu mici și berea”, a spus Pavăl, care a arătat că își dorește să transforme pentru 

acele zile de la mijlocul lunii august întreaga zonă centrală în zonă pietonală, cu blocarea 

circulației rutiere. „Trebuie să ne punem de acord cu Poliția Rutieră”, a spus Pavăl.   

„Zona de alimentație publică va la Stadion sau chiar în fața Sălii Sporturilor. Cei care își doresc 

să-și expună la vânzare produsele o vor putea face acolo”, a mai adăugat primarul. 

„Vom identifica activități pe care să le desfășurăm împreună cu cu biblioteca și muzeul și, nu 

în ultimul rând, pentru Nunta de aur am identificat 90 de familii care împlinesc în acest an 50 

de ani de la căsătorie”, a mai spus primarul Vasile Pavăl.   

„Date fiind restricțiile, toate acțiunile se vor organiza cu un număr restrâns de persoane. Vor fi 

acțiuni de mai mică anvergură, cu lansări de carte, concerte susținute de elevii de la Palatul 

Copiilor, expoziții. Vom avea evenimente atât în Centru, cât și în Parcul Copou, la Biblioteca 

Județeană sau Muzeul Județean. Vor fi adevărate zile culturale ale reședinței de județ”, a 

concluzionat primarul. 
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