ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69, cod 700075, Iaşi
Telefon: 0232/235.100; Fax: 0232/210.336; www.icc.ro

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN ANUNŢĂ RELUAREA
„BALULUI PALATULUI”

Preşedintele Consiliului Judeţean, dl. Cristian ADOMNIŢEI, a
anunţat că, după finalizarea lucrărilor, la Iaşi va fi reluat Balul Palatului
Culturii. Evenimentul va fi organizat sub înaltul patronaj al Familiei Regale.
Discuţiile cu Alteţa Sa Regală Principele Radu al României au avut loc în
cursul zilei de marţi, 2 octombrie, propunerea către reprezentantul Familiei
Regale a României fiind adresată în vederea sporirii vizibilităţii Iaşului pe
plan intern şi internaţional, pentru punerea în valoare a patrimoniului local,
precum şi pentru celebrarea excelenţei elitelor locale. „Am avut o
întrevedere privată cu Alteţa Sa Regală Principele Radu al României şi, cu
această ocazie, am discutat câteva oportunităţi prin care o serie de
evenimente publice locale să beneficieze de înaltul patronal al Familiei
Regale a României. Am făcut o propunere concretă ca să reluăm
organizarea la Iaşi, a «Balului Palatului», eveniment ce ar urma să fie
organizat de Consiliul Judeţean Iaşi, cu participarea şi sub înaltul patronaj
al Familiei Regale. Manifestarea ar deveni în câţiva ani o sărbătoare
consacrată a Iaşului. Alteţa Sa a acceptat cu bucurie această propunere”, a
declarat dl. Cristian ADOMNIŢEI. Tradiţia unui „Bal al Palatului” a deputat
în 2005, dar a fost ulterior abandonată, mai ales din cauza lucrărilor de
reabilitare la Palatul Culturii. Pe viitor, discuţiile cu reprezentanţii Casei
Regale vor continua şi pentru alte proiecte comune.

Iaşul este cel mai bogat oraş din ţară din perspectiva patrimoniului
cultural la care Familia Regală a României a contribuit de-a lungul timpului.
Instituţii publice, de învăţământ, cultură, unităţi spitaliceşti, lăcaşe de cult
din Iaşi, poartă astăzi pecetea regalităţii. Palatul Culturii a fost inaugurat de
Regele Ferdinand şi Regina Maria în 1925 ca Palat de Justiţie, însă
propunerea construirii Palatului a fost aprobată de Regele Carol I la
începutul secolului al XX-lea.
Alteţa Sa Regală Principele Radu al României este soţul Alteţei
Sale Regale Principesa Moştenitoare Margareta a României, fiica cea mare a
Majestăţii Regelui Mihai I. ASR Principele Radu s-a născut la Iaşi (1960)
într-o familie de medici ieşeni. El a avut o bogată carieră artistică, iar 1996 a
devenit membru al Familiei Regale. ASR Principele Radu a deţinut între
2002 şi funcţia de Înalt Reprezentant al Guvernului României pentru
Integrare, Cooperare şi Dezvoltare Durabilă. Principele are o activitate
publică remarcabilă. Acesta susţine frecvent conferinţe pe plan naţional şi
internaţional, publică volume şi reprezintă familia regală cu diferite ocazii.

