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Luna Ziua Ora Eveniment Locație Observații

09.06.2022 11:30

Ceremonii aniversare cu prilejul împlinirii a 8 ani de slujire în 

demnitatea de Arhiepiscop al Râmnicului a Înaltpreasfințitului 

Varsanufie

Recepție în Sala ,,Iosif Episcopul” al 

Așezământului ,,Sfântul Ierarh Calinic 

de la Cernica”

Centrul Eparhial al Râmnicului

12.06.2022 12:00 Ediția nr. 50 a Fesivalului Fagurele de Aur Tomșani
Festivalul „Fagurele de Aur”                            

Deschidere oficială a sărbătorii

12.06.2022 14:00 Ziua Comunei Sălătrucel Sălătrucel
Deschidere ofieială a 

evenimentului

15.06.2022 11:00
Manifestări prilejuite de pomenirea poetului nepereche Mihai 

Eminescu

Catredrala Arhiepiscopală ,,Sfântul 

Ierarh Nicolae”

slujbă de parastas, urmată de 

recitalul de muzică și poezie 

,,Crăiasă alegându-te”, cu 

participarea extraordinară a 

actorului Cristian Iacob de la  

,,Teatrul Mic” din București

17.06.2022 11:00 Ședință extraordinară CJSU

Audioconferință, cu următoarea 

ordine de zi: Completarea și 

modificarea listelor cu spațiile 

existente la nivelul județului Vâlcea 

pentru cazarea cetățenilor străini sau 

apatrizi aflați în situații deosebite, 

intrați în România și care provin din 

zona coflictului armat din Ucraina, 

potrivit prev. OUG 15/2022, cu 

modificările și completările 

ulterioare; Planul de măsuri pentru 

perioada sezonului estival 2022 și 

Planul de măsuri pentru atenuarea 

efectelor temperaturilor ridicate 

asupra populației;

 Atribuirea a două construcții 

ușoare din elemente modu-lare, 

aflate la dispoziție CJSU Vâlcea, 

Spitalului Județean de Urgență 

Vâlcea; Situațiile de urgență 

înregistrate pe raza județului 

Vâlcea în perioada 14.05-

16.06.2022, inventariate la 

nivelul CJSU Vâlcea în baza 

rapoartelor operative trimise de 

către comitetele locale pentru 

situații de urgență; Măsuri de 

intervenție în vederea asi-gurării 

continuității funcțio-nării 

serviciului public de alimentare 

cu apă potabilă în comuna 

Șirineasa

19.06.2022 12:00
Ediția a XLIII-a a zilei localității Lungești, denumită ,,Ziua 

Olarului”
Locația Răcoroasa

Celebrarea zilei localității 

Lungești ,,Ziua Olarului”

Iunie



Iunie 22.06.2022 12:00 Ședință Comitet Masiv Grupa de Munți Parâng on-line; platforma Microsoft Teams

Ședință organizată de Agenția 

Națională a Zonei Montane și 

Consiliul Județean Sibiu; ședința 

va avea ca subiect principal 

constituirea comisii-lor de 

specialitate pentru următoarele 

domenii: agricultură și 

dezvoltare rurală, prortecția 

mediului și conservarea 

biodiversității, silvicultură, 

cinegetică și gospodărirea 

apelor, infra-structură montană, 

educație montană, inovare și 

cerce-tare, turism;  teme de 

interes pentru dezbateri: 

reglemen-tarea circulației cu 

mijloace motorizate în zona 

montană, arii protejate; legea 

munte-lui; soluții pentru 

protejarea fermierilor și 

turiștilor; pro-movarea zonei 

montane și a produselor 

montane; rute gastronomice 

locale; Anii Drumeției - 

promovarea pro-

iectului/exemplu de bună 

practică - Prezentare

22.06.2022

Întâlnire de lucru (în sistem videoconferință), sub conducerea 

doamnei secretar de stat Aneta Matei, a domnului secretar de 

stat Raed Arafat și a domnului Tudorel Andrei, președintele 

Institutului Național de Statistică

Videoconferință 

Temele abordate: stadiul 

derulării Recensământului 

Populației și Locuințelor 2021; 

gestionarea efectelor provocate 

de manifestarea fenomenelor 

meteorologice din această 

perioadă.

23.06.2022 9:00 Ședință ordinară a Colegiului Prefectural Vâlcea
Sala Mare a Consiliului Județean 

Vâlcea

Raportul activităților desfă-

șurate de Agenția Județeană 

pentru Plăți și Inspecție Socială 

pe anul 2021

26.06.2022 Participare la ediția 53 a Festivalului ,,Învârtita Dorului” Vaideeni
Festival cu o vechime de peste 

jumătate de secol

29.06.2022 11:00 Ședință comisii de specialitate ATOP Consiliul Județean Vâlcea Sala nr. 8 Mircea cel Bătrân

30.06.2022 11:00 Ședință ATOP Iunie Consiliul Județean Vâlcea Sala nr. 8 Mircea cel Bătrân


