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”Antren” și ”bună 
dispoziție” - acestea 
au fost atributele 
zilei de 8 Martie, 
sărbătorită de 
doamnele și 
domnișoarele 
din comuna 
Moara Vlăsiei, la 
Căminul Cultural 
din localitate, 
miercurea trecută, 
începând cu ora 
17.00.

Primăria comunei și 
Consiliul Local Moara Vlă-
siei au organizat un spec-
tacol dedicat doamnelor și 
domnișoarelor și l-au in-
titulat sugestiv ”Interzis 
bărbaților”! Au avut ”de-
rogare” doar artiștii ca-
re au încântat publicul - 

Randi, Traian Frâncu, Tru-
pa Unga, Adriana Deaco-
nu și Ansamblul ”Flacăra 
Prahovei”, dar și primarul 
Andrei Filip, care a venit 
special pentru a oferi câte 
un trandafir doamnelor și 
domnișoarelor. A fost mul-
tă muzică, dans, o seară 

relaxantă primită cu bucu-
rie de reprezentantele se-
xului frumos.

”O primăvară frumoa-
să în continuare!”,  le-a 
urat edilul, care a adău-
gat că și bărbații își vor 
lua ”revanșa” pe 9 Martie, 
de ziua lor.

”Mame, soții, bunici, 
surori și fiice, prietene 
sau doar colege - 
sunteți mereu alături 
de noi și, zi de zi, ne 
umpleți sufletul cu 
căldura gândurilor 
bune, oferind acel 
strop de gingășie care 
face diferența. Vă 
mulțumim! La mulți 
și minunați ani!”, a 
transmis doamnelor 
din comuna Corbeanca, 
viceprimarul localității, 
Adrian Snagoveanu.

În semn de apreciere, 
pe 8 Martie, Adrian Sna-
goveanu a ieșit la o plim-
bare pe străzile din co-
mună și, alături de câțiva 
consilieri locali, a oferit la-
lele galbene, femeilor pe 
care le-a întâlnit. Edilul a 
dorit să nu treacă aceas-
tă zi importantă de săr-
bătoare, fără a adresa 
acest gest de mulțumire 
și recunoștință doamnelor 
din Corbeanca.
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Câte o floare, pentru 
doamnele din Corbeanca

”Interzis bărbaţilor”, 
la petrecerea de la Moara Vlăsiei
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