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la proiectul de hotărâre cu privire la conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare al municipiului 

Alexandria”, domnului Florin-Vespasian Vasilică . 

 

Promovarea tradițiilor, obiceiurilor, portului și a inestimabilei comori folclorice de pe 

meleagurile noastre este principalul motiv pentru care anul acesta, într-un  context global 

agitat și pe alocuri chiar agresiv cu valorile și moștenirea tradițională, vă propun conferirea 

titlului de Cetățean de Onoare domnului Florin-Vespasian Vasilică.  

Fiul celebrului artist de muzică populară Liviu Vasilică, și el Cetățean de Onoare al 

Alexandriei, a moştenit talentul muzical de la tatăl său şi duce mai departe tradiţia folclorică 

autentică. El a declarat întotdeauna că ”tot ceea ce face este în amintirea tatălui său și 

consideră că este mai mult decât o datorie morală să ducă mai departe zestrea pe care marele 

rapsod ne-a lăsat-o moştenire, o comoară de cântece, port şi joc.” 

Născut în Alexandria, la data de 10 mai 1983, îşi începe extrem de devreme cariera 

artistică, ca solist în grupul “Teleormanul”, înfiinţat de tatăl său, unde participă împreună la 

diferite spectacole şi emisiuni. 

Pentru activitatea artistică este recompensat cu mai multe distincții și premii naționale 

și este apreciat de public la toate aparițiile sale în spectacole, emisiuni sau evenimente 

private. A învățat de la tatăl său să respecte actul artistic și originalitatea acestuia, să pună 

pasiune în tot ceea ce face, să fie meticulous și intransigent față de tendințele de 

”modernizare” a autenticului și tradiționalului. 

Este un artist care duce mai departe zestrea folclorică a locurilor natale aducându-și 

aportul în formarea unor tineri interpreți de muzică popular, păstrând astfel vie flacăra 

artistică autentică de pe plaiurile noastre. 

Este un cetățean de seamă al comunității noastre, activitatea sa contribuind la 

promovarea și cunoașterea zonei noastre etnografice, la transmiterea valorilor noastre 

autentice către generațiile viitoare. 
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