Florin Epure aduce bani pentru
manastirile valcene

” Un director eﬁcient ” „sunt 267 de miliarde puse în joc, însă se vor aloca bani doar pentru
priorități. Eu consider că cele trei lăcașe de cult din județul nostru sunt în momentul acesta
priorități”- ne-a mai spus Florin Epure <?xml:namespace preﬁx = o ns = "urn:schemas-microsoftcom:oﬃce:oﬃce" />
Directorul Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Vâlcea, Florin Epure a
participat zilele trecute la o întâlnire zonală cu reprezentanții autorităților centrale și locale și cu cei ai cultelor
religioase. Printre participanți s-au aﬂat: I.P.S. Teofan Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Adrian
Lemeni Secretar de Stat pentru Culte și Niculae Giugea prefectul județului Dolj. În urma unor discuții purtate cu
Secretarul de Stat pentru Culte, Adrian Lemeni, s-a ajuns la un acord să se coﬁnanțeze câteva lăcașe de cult din
Oltenia. Din câte se pare, Județul Vâlcea are șanse mari de a obține bani pentru restaurarea a cel puțin trei
mănăstiri. „până la 1 august trebuie să ne ﬁxăm opțiunile și După aceea vom face o cerere că tre Minister. E
păcat să ratăm această șansă pentru că sunt o grămadă de oameni care se duc și fac cereri la Minister și obțin
bani. Acum avem posibilitatea și nu vreau să dăm cu piciorul”– ne-a declarat Florin Epure. Directorul Direcției
de Culte are

în vedere monumentele istorice cum ar ﬁ Mănăstirea Arnota, Mănăstirea Sărăcinești sau

Mănăstirea Mamu. Una dintre condițiile obținerii fondurilor este ca atât primăriile, cât și Consiliul Județean
Vâlcea să coﬁnanțeze proiectele. „Urmează să am o discuție cu domnul Bușe pentru că cei de la Minister vor să
aibă siguranța că dacă ei încep un proiect, să ﬁe dus mai departe. Sunt 267 de miliarde puse în joc, însă se vor

aloca bani doar pentru priorități. Eu consider că cele trei lăcașe de cult din județul nostru sunt în momentul
acesta priorități”– ne-a mai spus Florin Epure.
Anul Mircea cel Bătrân
De asemenea, directorul ne-a mai spus că anul 2006 a fost numit „Anul Mircea cel Bătrân”. „Pe 23
septembrie se împlinesc 620 de ani de când Mircea cel Bătrân a urcat pe tron. până acum am avut două
manifestări. Pe 31 ianuarie la Mănăstirea Cozia a fost prima comemorare și cea de doua a fost atestarea
documentară a orașelor Rm. Vâlcea și că limănești”– a conchis el. Cea mai amplă acțiune și ultima, va avea loc
pe 23 septembrie a.c.
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