Comuna Polovragi
Polovragi-Gorj-CP 217365 | Telefon: 0253-476135 | Fax:
0253-476015
|
Program
8.00
–
16.00
|
mail:pr@comunapolovragi.roEste aşezată într-un cadru pitoresc,
la poalele Muntelui Piatra Polovragilor, în vecinătatea
Cheilor Olteţului, într-o livadă cu pomi fructiferi şi castani
comestibili, amintind de clima blândă a Mânăstirilor Tismana
şi Bistriţa.Traditionala Sarbatoare pastorala „Nedeia de la
Polovragi” datează încă din secolul al XVII-lea cand se
intalneau ciobanii din Gorj, Vâlcea, Alba şi Sibiu, pentru a
face schimb de mărfuri şi a discuta despre traiul la munte şi
viaţa de cioban.Peştera Polovragi (Peştera lui Pahomie) cu o
lungime de 9.200 m (în care intră şi ramificaţiile), fiind una
dintre cele mai lungi din ţară, electrificată pe o lungime de
700 m., care este deschisă marelui public.Cheile Olteţului cu
o lungime de 2.000 m. care, prin îngustimea lor, prin
verticalitatea şi înălţimea ameţitoare a pereţilor,
rivalizează cu vestitele Chei ale Bicazului.

DE IERI, DE AZI, DINTOTDEAUNA…
„Pe-un picior de plai,
Pe-o gură de rai…”

Numai cine nu cunoaște frumusețea acestor plaiuri polovrăgene
poate crede că această împreunare de cuvinte este metaforică.

Cei care s-au născut aici, dar nu numai ei, ci și cei care
măcar o singură dată ajung pe aceste minunate meleaguri
înțeleg că genialul creator popular spune adevărul. Căci
plaiul mioritic poate fi oriunde în această țară binecuvântată
„între toate țările semănate de Domnul pe pământ”(Nicolae
Bălcescu) și este ”o gură de rai”.
Dragi oaspeți, dragii mei polovrăgeni, vă doresc un suflet
deschis spre a primi lumina pe care ne-o dau sărbătorile,
lumină trimisă de Domnul „de ieri, de azi, dintotdeauna”!
Primar, Epure Gheorghe

Ultimele Știri
Construire centru meșteșugăresc , comuna
Polovragi, jud. Gorj
23 iunie 2019

Refacere si consolidare terasamente, Drum
satesc DS 40 si drumuri vicinale DV 37 si DV
33, afectate de calamitati, comuna Polovragi,
jud. Gorj
16 mai 2019

Construire bază sportivă multifuncțională în
comuna Polovragi
21 martie 2019

Proces Verbal de receptie: Modernizarea,
reabilitarea si dotare Scoala Primara nr 2
Rudari din sat Polovragi, com Polovragi, jud

Gorj
5 mai 2018

Dispozitii Primar
Dispozitia Nr. 269 din 21.08.2019
21 octombrie 2019

Dispozitie privind interzicerea temporara a
circulatiei rutiere pe drumul satesc DS 40 pe
perioada executarii lucrarilor de canalizare
21 octombrie 2019

Dispozitie privind interzicerea temporara a
circulatiei rutiere pe drumul satesc DS 34 –
Strada Strabunilor pe perioada executarii
lucrarilor de canalizare
21 octombrie 2019

DISPOZITIE SECTII ALEGERI PRESEDINTE 2019
11 octombrie 2019

Noutati Primaria Polovragi
Bilant 31.12.2018
8 mai 2019

Proiecte si investitii
INVESTITII FONDURI EUROPENE
10 iunie 2019

INVESTITII PNDL
10 iunie 2019

INVESTITII PE PROGRAME DE CALAMITATI
10 iunie 2019

Hotarari Consiliul Local
HCL Nr. 102 din 18.09.2019
21 octombrie 2019
1 attachment

HCL Nr. 97 din 27.08.2019
21 octombrie 2019
1 attachment

HCL Stat de functii OUG 57
11 octombrie 2019
1 attachment

MUZEUL DIN COMUNA POLOVRAGI

MUZEUL DIN COMUNA
POLOVRAGI
DETALII

Traditii populare

Traditii populare

Traditii populare

Traditii populare

