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În 1 Decembrie 1918, înaintaşii noştri au
înfăptuit cel mai de preţ act din istorie –
UNIREA. Această zi este despre unitate,
patriotism şi valori naţionale care au triumfat
la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia
şi care au rămas în inimile românilor.
Ziua Naţională a României este sărbătorită în
fiecare an cu sentimente de respect şi preţuire
faţă de cei care au făcut posibilă România
Mare şi cu sentimente de mândrie de către toţi cei care sunt români. Valorile care ne-au unit
atunci trebuie să fie model pentru generaţiile de azi şi pentru generaţiile viitoare.
La mulţi ani, România! La mulţi ani, români!

Ionel Ciunt,
Primarul Municipiului Zalău

Ziua Natională a României este
cea mai emoţionantă sărbătoare a
românilor, ziua în care celebrăm
sentimentele profunde care,
generaţie după generaţie, ne unesc
în jurul valorilor naţionale.
Ziua de 1 Decembrie este un bun
prilej pentru ca cei care conduc comunităţile locale să-şi adune
resursele şi energiile, pentru ca cetăţenii să aibă o viaţă mai
bună. De asemenea, încurajez sălăjenii de pretutindeni, să
continue să-şi construiască viitorul prin fapte bune, oriunde
s-ar afla!
Vă doresc tuturor multă sănătate şi succes, iar bunul
Dumnezeu să vă fie alături la orice pas!
La mulţi ani sălăjeni şi români de pretutindeni!
La mulţi ani, România!

Anul 2020 a fost un an
dificil, un an in care a trebui
să dăm dovadă de solidaritate
şi să punem pe primul plan
binele comun.
Unitatea a contat în acest an
poate mai mult ca oricând.
Ziua naţională, 1 Decembrie,
este o bună ocazie să
reflectăm la cât de mult a
contat pentru români să fie uniţi în decursul istoriei pentru a
construi ceva trainic şi pentru a continua dezvoltarea
României.
Am depăşit toate momentele dificile prin coeziune, prin curaj si
asumare.
De Ziua naţională aducem un omagiu înaintaşilor noştri care
au clădit prin sacrificiu România modernă, un ideal împlinit
prin implicarea şi responsabilitatea unor lideri determinaţi şi
integri.
Avem datoria să continuăm această muncă si să construim o
România puternică şi dezvoltată pe care să o lăsăm moştenire
copiilor noştri!
La mulţi ani, România!
La mulţi ani dragi sălăjeni!

MARCEL VIRGIL ȚURCAȘ,
PREFECTUL JUDEȚULUI SĂLAJ

Lucian Bode, președinte PNL Sălaj; Ministru al
Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor
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1 Decembrie - Ziua Naţională a
României

1 Decembrie este ziua care
marchează un moment
istoric extrem de
important, dar mai presus
de toate, este o zi în care
noi, toţi, trebuie să
reflectăm asupra ideii de
unitate, solidaritate şi
iubire faţă de ţara în care
ne-am născut.Chiar dacă
este o perioada grea, plină
de încercări pentru fiecare dintre noi, trebuie să
ramânem uniţi,
să putem depăşi cu bine şi sănătoşi aceste vremuri dificile.
Cu ocazia Zilei Naţionale a României, transmit cele mai
sincere urări
de sănătate, bucurie şi prosperitate locuitorilor oraşului
Şimleu Silvaniei, sălăjenilor şi tuturor celor care trăiesc şi simt
româneşte.
La mulţi ani, dragi români!
La mulţi ani, România!
Septimiu Cătălin Ţurcaş
Primarul oraşului Şimleu Silvaniei

