
Ziua Drapelului

Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  domnul Mircea Man a
participat în aceast  diminea  la ceremonia de Sfin ire a Drapelului
Na ional, oficiat  de Prea Sfin ia Sa, Arhiepiscopul Maramure ului i

tmarului la Biserica Sfântul Nicolae din Baia Mare.
La ora 10, pe platoul din fa a Palatului Administrativ au loc

manifest rile dedicate acestei zile. Dup  defilarea Drapelului Na ional,
prefectul Sandu Pocol, pre edintele Mircea Man i Primarul B ii Mari,
Cristian Anghel au rostit alocu iunile dedicate acestei zile.

La finalul ceremonialului, Pre edintele Mircea Man i prefectul Sandu
Pocol i-au oferit fiecare Prea Sfin iei Sale câte un co  cu flori în semn de
felicitare pentru ridicarea sa la ragul de arhiepiscop.

MESAJ DE  MUL UMIRE  I  RECUNO TIN

Înalt Preasfin itul Arhiepiscop IUSTINIAN CHIRA  al
Maramure ului i S tmarului

Înalt Presfin ia Voastr
În  urm  cu 19 ani, la 12 februarie 1990 Sfântul Sinod al Bisericii

Ortodoxe Române a hot rât reactivarea Episcopiei Maramure ului i
tmarului i ca recunoa tere a meritelor personale i a pilduitoarei

activit i, Înalt Preasfin ia Voastr  a fost întronat ca Episcop al noii Eparhii.
Ast zi tr im bucuria prilejuit  de Hot rârea Sfântului Sinod al

Bisericii Ortodoxe Române  din 18-19 iunie prin care, pentru activitate
ierarhic  pilduitoare i slujire chiriarhal  deosebit i îndelungat  a bisericii,

i fost ridicat la rangul de Arhiepiscop onorific.
Este o mare onoare pe care, prin recuno terea activit ii personale a

Înalt Preasfin iei  Voastre o prime te întreg jude ul Maramure .
Mul umim Înalt Presfinte P rinte, V  mul umim pentru aceast  onoare

care se revars  asupra întregului Maramure .
i nu se putea mai fericit  întâmplare  decât aceasta, ca ast zi când

rb torim cel mai lung simbol al tuturor românilor – Drapelul Na ional-
 omagiem i pe dumneavoastr , simbol al credin ei tuturor românilor

statornice i nepieritoare de pe aceste meleaguri.



Permite i-ne nou , Consiliul Jude ean i prin noi tuturor
maramure enilor s  V  felicit m i s  V  dorim zile îndelungate  cu deplin

tate, rugându-l pe Hristos Domnul s  V  d ruiasc  bucuria de a fi mereu
sfe nic luminos al Ortodoxiei pe aceste str vechi inuturi române ti.

Întru mul i i buni ani

Cu aleas  pre uire

Mircea MAN
Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure


