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“Stelian Manolescu”

PAGINA 3

(Nicolae Iorga)

"UNIREA - NAÞIUNEA A FÃCUT-O!"
Ziua Unirii Principatelor Române
a fost sãrbãtoritã miercuri, 24 ianuarie,
la Vãlenii de Munte printr-o serie de
manifestãri cultural artistice.
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Continuã demersurile în vederea reabilitãrii
termice a blocurilor din oraº
Primãria Vãlenii
de Munte continuã
demersurile
în vederea reabilitãrii
termice a blocurilor
din oraº.

MIERCURI, 31 IANUARIE,

Dezbatere publicã pe tema
bugetului pentru anul 2018
Primãria Vãlenii de Munte
organizeazã miercuri, 31 ianuarie, la sediul instituþiei, o dezbatere publicã pe tema bugetului localitãþii pentru anul 2018.
Se vor prezenta principalele
proiecte de investiþii propuse
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VOCEA CETÃÞENILOR

Bucurie pentru copii

Mesajele dumneavoastrã cãtre domnul primar sau

Locuri noi
de joacã la
grãdiniþele
din oraº

cãtre primãrie transmise în mediul on-line
(pe pagina de Facebook Constantin Florin sau pe e-mail
primariavaleniidemunte@yahoo.com)
ori în scris la sediul instituþiei se vor regãsi
în rubrica “VOCEA CETÃÞENILOR”.

Angelica P.: “Am
revenit în Vãleni de sãrbãtori, pentru a petrece
Revelionul la rude. Pot
spune cã am rãmas plãcut surprinsã de cum
s-a schimbat oraºul în
anul care a trecut. Mi-a
plãcut cum s-a schimbat
intrarea în oraº, cu
supermaket, hotel ºi
sensul giratoriu amenajat acolo. E foarte frumos ºi dã un aspect
modern zonei.”
Dorin D.: “Am fost
vizitaþi de administra-

torul care ne-a solicitat
sã ne dãm acordul pentru anveloparea blocului. Chiar mã întrebam
dacã se mai face ceva
cu proiectul acesta. Mã
bucur cã vã þineþi de
treabã ºi lucrurile
avanseazã. Sper sã se
facã lucrarea cât mai
repede.”
Bianca O.: “A fost
foarte frumos de sãrbãtori la Vãleni. Atmosferã
ca în poveºti. Pãcat cã
nu am avut ºi puþinã
zãpadã ca sã fie totul
perfect.”

de cãtre primarul Florin
Constantin, iar cei prezenþi vor
putea veni cu propuneri de
proiecte, de lucrãri pe care le
doresc realizate în cursul acestui an. Întâlnirea este publicã ºi
va începe la ora 9.00.
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Bacalaureat 2018

În luna
februarie
încep
primele
probe
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TELEFOANE UTILE:
 Pentru apã ºi canalizare Hidro Prahova:
TOADER ADRIAN 0728.880.605; 0244.281.200
(08.00 - 16.00);
 Dispecerat: 0724 299 614 (16.00 - 08.00)
 Pentru iluminatul public:
0752 132 453 –
ANGHELINA CORNELIU;

 Pentru serviciile
de salubritate:
0722 547 484 –
CRISTEA GABRIELA;
 Pentru Poliþia Localã:
0752 132 454 –
PETCU VASILE;
 Pentru gaze: 0244.928 –
DISP. DISTRIGAZ SUD PL;
 Centrul Cultural: 0244 280345
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Vãlenii de Munte - EVENIMENT

O punte între mitul eminescian, valorile culturale naþionale
ºi CENTENARUL MARII UNIRI
Florina ENE
Manager Centrul Cultural
Vãlenii de Munte
Sub auspiciul eminescian,
Ziua Culturii Naþionale a oferit
prilejul unui respiro artistic ºi
emoþional, puternic intelectualizat în cadrul Simpozionului
cu titlul ”Mihai Eminescu – Promotor al Marii Uniri”, organizat
la Centrul Cultural în data de 15
ianuarie 2018, aceasta fiind
prima activitate din lungul ºir
de evenimente care se vor
desfãºura la Vãlenii de Munte
cu ocazia aniversãrii Centenarului Marii Uniri.
În Vãlenii de Munte, cultura
este un parteneriat continuu
între Centrul Cultural, Primãria
ºi Consiliul Local Vãlenii de
Munte ºi instituþiile de învãþã-

mânt din localitate, care rãspund invitaþiilor ºi participã
activ, fiind angrenate în organizarea activitãþilor culturalartistice mai multe cadre didactice ºi elevi.
În deschidere, ”Luceafãrul
poeziei româneºti” a fost omagiat printr-o sesiune de recitare
de poezii reprezentative, activitate susþinutã de elevi din cadrul Liceului Tehnologic Agromontan ”Romeo Constantinescu”, sub îndrumarea dnei
prof. Alina Ardeleanu.
Am ales ca de Ziua Culturii
Naþionale sã avem alãturi de
noi un poet local, astfel cã dl.
Mihai Istudor, profesor de istorie la Colegiul Naþional ”Nicolae Iorga”, a acceptat invitaþia noastrã ºi ne-a prezentat

www.valeniidemunte.com.ro
Toate informaþiile
de care aveþi nevoie,
la un click distanþã
Vizitând pagina www. valeniidemunte.com.ro,
siteul oficial al administraþiei locale a
oraºului Vãlenii de Munte vã puteþi pune
la curent cu toate noutãþile legate de
activitatea Primãriei ºi a Consiliului Local
Vãlenii de Munte, anunþuri, buget, puteþi
afla informaþii legate de Urbanism, Starea
civilã, Taxe ºi Impozite, etc...
În plus, puteþi consulta hotãrârile luate
de cãtre Consiliul Local Vãlenii de Munte.

Vãlenii de Munte

câteva din volumele pe care
le-a semnat, oferind în dar participanþilor câte un exemplar
din ultimul sãu volum de
”Poezii” (2017). În cea de-a
doua parte a discursului dumnealui, acesta ne-a prezentat
evenimentele istorice ºi culturale majore care au condus la
realizarea visului Marii Uniri
de la 1 Decembrie 1918.
În derularea simpozionului
au fost intercalate douã prezentãri în Power Point cu temele
”Mihai Eminescu – 168 de ani
de la naºterea poetului” ºi
”Personalitãþi ale Culturii
Naþionale”, pregãtite de d-na
prof. Maria Visoschi, dna
prof. Camelia Neagu ºi elevi
ai Liceului Tehnologic ”R.
Constantinescu”.

Tel./fax: 0344.119.001
Email: ziarulgazeta@yahoo.com
Tiraj: 2.000 exemplare
ISSN 2247 - 2681 ISSN-L 2247 - 2681

Se distribuie gratuit

O lecþie de istorie despre
importanþa aprecierii valorilor
naþionale, o incursiune în
evoluþia evenimentelor premergãtoare Unirii ºi un îndemn
susþinut de a reînvia istoria,
cultura ºi tradiþia românescã,
ne-a oferit invitatul special, dl.
Deputat Andrei Nicolae.

Bacalaureat 2018

În luna februarie încep primele probe
Probele orale pentru prima
sesiune a Bacalaureatului în 2018
vor avea loc în luna februarie, iar
examenele scrise încep în 25 iunie,
conform calendarului fãcut public
de Ministerul Educaþiei Naþionale.
Prima sesiune a examenului
naþional de Bacalaureat 2018
începe luni, 12 februarie 2018, cu
proba de evaluare a competenþelor lingvistice de comunicare
oralã în limba românã (proba A).
Conform calendarului aprobat
prin ordin de ministru, proba va
continua în data de 13 februarie ºi
va fi urmatã de evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare
oralã în limba maternã (14 – 15

Pe 3 februarie
elevii intrã în vacanþa
intersemestrialã

PUBLICAÞIE A PRIMÃRIEI
VÃLENII DE MUNTE
REDACÞIA

Întreaga activitate dedicatã
Zilei Culturii Naþionale a fost
una diversificatã ºi încãrcatã
de emoþie, dna prof Camelia
Neagu, reuºind, în încheiere,
sã încânte publicul auditor prin
interpretarea a trei piese la
pian pe versurile poetului
naþional Mihai Eminescu: ”Pe
lângã plopii fãrã soþ”, ”Floare
albastrã” ºi ”Sara pe deal”.

Pe data de 3 februarie ºi pânã pe
data de 11 februarie 2018, elevii se
aflã în vacanþã.
Urmãtoare vacanþã va fi de la 31
martie pânã pe 10 aprilie 2018.
Vacanþa de varã începe pe 16 iunie
ºi se încheie pe 9 septembrie 2018.
Pentru clasele terminale de la
liceu, anul ºcolar se va încheia pe
data de 25 mai 2018, iar elevii care vor
absolvi clasa a VIII-a vor termina
cursurile în data de 8 iunie 2018.

februarie). În zilele de 16, 19 ºi 20
februarie este programatã evaluarea competenþelor digitale (proba
D), iar în perioada 21-22 februarie
se va desfãºura evaluarea competenþelor lingvistice într-o limbã
de circulaþie internaþionalã
(proba C).
Prima probã scrisã - Limba ºi
literatura românã - Ea) - va avea
loc luni, 25 iunie.
Proba la Limba si literatura
maternã - Eb) este programatã
marþi, 26 iunie, iar proba Ec) –
proba obligatorie a profilului,
miercuri, 27 iunie.
Ultima probã scrisã - la alegere
a profilului ºi specializãrii (proba Ed) – se va desfãºura vineri,
28 iunie.

Afiºarea primelor rezultate are
ca termen data de 4 iulie (pânã la
ora 12:00) ºi e urmatã de depunerea
contestaþiilor (orele 12:00 - 16:00).
Între 5 ºi 8 iulie vor fi soluþionate
contestaþiile, în timp ce afiºarea
rezultatelor finale este prevãzutã
pentru data de 9 iulie.

2 FEBRUARIE - Întâmpinarea Domnului
Biserica Ortodoxã sãrbãtoreºte la 2 februarie Întâmpinarea
Domnului, praznic prin care se rememoreazã un eveniment
istoric din viaþa pãmânteascã a Mântuitorului.
Aceastã sãrbãtoare, ce cade la 40 de zile de nãscut fãrã stricãla Naºterea Domnului este una din cele mai ciune, dar cu toate
vechi sãrbãtori religioase creºtine.
acestea, ea s-a supus
cu smerenie.
Dupã patruzeci de jertfã Domnului un
Pruncul Iisus a fost
zile de la naºterea
miel sau un porumSa, Pruncul Sfânt a
bel pentru sacrificiul întâmpinat de Dreptul
Simeon, cãruia i se
fost dus la Templul
purificãrii. Preaprofeþise cã nu va
Ierusalimului. Legea
sfânta Fecioarã,
muri pânã nu va
cerea ca mama sã
Maica Domnului, nu
vedea pe Mesia cel
vinã cu pruncul la
avea nevoie de puriTemplu, sã aducã
ficare, deoarece ea a promis.
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plata pânã
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Facilitate fiscalã pentru contribuabilii din oraºul Vãlenii de
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Continuã demersurile în vederea reabilitãrii
termice a blocurilor din oraº
Primãria Vãlenii de Munte
continuã demersurile în vederea
reabilitãrii termice a blocurilor din
oraº.
Vorbim despre un
program amplu care,
datoritã complexitãþii
demersurilor care trebuie fãcute, are o
duratã destul de mare
pânã la demararea

efectivã a lucrãrilor.
Important este, însã,
faptul cã autoritãþile
locale îºi vãd de
treabã iar proiectul
avanseazã cu paºi
siguri.

Munte. Din dorinþa de a le
acorda un stimulent celor care
doresc sã-ºi achite cu anticipaþie impozitele locale,
Primãria ºi Consiliului Local
Vãlenii de Munte acordã ºi în
acest an, o reducere de 10%
la impozitele locale.
Bonificaþia de 10% se acordã

Cum cerinþele în
domeniu sunt foarte
stricte ºi este nevoie
de acordul proprietarilor apartamentelor
din imobilele respective pentru implementarea proiectului,
a fost nevoie de strângerea de semnãturi de
la proprietarii de
apartamente ºi garsoniere din Vãlenii de
Munte. Dupã ce a fost
efectuatã aceastã procedurã s-a trecut la
selectarea blocurilor
care vor intra în prima
etapã de reabilitare
termicã.
Vorbim de un
numãr de zece blocuri
care au fost alese în
mod transparent, pentru a se evita orice fel

de suspiciuni: concret,
blocurile selectate în
prima etapã au fost
alese în funcþie de procentul de locatari care
au semnat pentru
reabilitarea termicã.
Adicã, au intrat în program blocurile în care
cei mai mulþi proprietari au semnat pentru
anvelopare.
De subliniat faptul
cã proiectul nu se va
opri la aceste prime

zece blocuri ci va continua ºi cu celelalte
imobile.
Dupã cum ne-a
informat Primãria Vãlenii de Munte, în
momentul de faþã se
lucreazã la culegerea
datelor din teren ºi la
întocmirea documentaþiei tehnice ºi obþinerea avizelor necesare derulãrii programului.

pentru plata integralã a impozitului pentru tot anul în curs,
pânã la data de 31 martie.
Este o decizie menitã a veni
în sprijinul celor care au veni-

BUCURIE PENTRU COPII

Locuri noi de joacã la grãdiniþele din oraº

turi reduse ºi pentru care orice

Administraþia localã condusã de
cãtre primarul Florin Constantin
le-a fãcut o bucurie celor mici,
copiilor înscriºi la grãdiniþele din
Vãlenii de Munte.
Vorbim de lucrãri de modernizare ºi
reamenajare a locurilor de joacã de la
grãdiniþele din oraº. Se monteazã
aparate de joacã noi, sigure ºi viu colorate (leagãne, cumpene, etc...), pentru
ca micuþii sã se poatã juca în condiþii de
maximã siguranþã, fãrã a se rãni.
De asemenea, s-a luat decizia ca platformele respective sã fie betonate iar
peste beton sã fie aplicatã pardosealã
de cauciuc (din tartan), tot pentru siguranþa celor mici. Lucrãrile se aflau în
desfãºurare la momentul documentãrii
noastre, fiind condiþionate, desigur, de
condiþiile meteo.

economie conteazã.
De asemenea, are drept scop
stimularea contribuabililor de
pe raza oraºului sã-ºi achite la
timp taxele ºi impozitele locale.
Primãria mizeazã pe o bunã
colectarea a taxelor ºi
impozitelor locale, ºtiut fiind
faptul cã oamenii sunt, în mare
mãsurã, buni contribuabili,
conºtienþi cã realizarea programului de investiþii, de modernizare a localitãþii depinde
de veniturile care se colecteazã
la bugetul local.

Cetãþenii - rugaþi sã colaboreze cu autoritãþile locale
pentru ca deszãpezirea strãzilor sã se facã eficient
Primãria Vãlenii de
Munte face apel la toþi
cetãþenii urbei sã colaboreze cu autoritãþile
locale pentru ca activitatea
de deszãpezire a strãzilor
sã se facã eficient ºi rapid.
Aceºtia sunt rugaþi ca atunci
când ninge ºi este nevoie
de intervenþia utilajului de

deszãpezire, sã nu mai lase
autoturisme, autoutilitare,
camioane, utilaje agricole
sau remorci parcate pe
marginea strãzilor. Aceasta
pentru ca intervenþia utilajului de deszãpezire sã nu
fie împiedicatã iar carosabilul sã poatã fi curãþat
aºa cum trebuie.

Nu vrem sã ne întâlnim
cu situaþia în care cetãþenii
de pe o stradã întreagã sã
aibã de suferit din cauza
unei singure persoane care
nu înþelege sã îºi þinã
maºina în curte sau în parcarea blocului ºi, astfel,
împiedicã accesul utilajului
de deszãpezire.

Vãlenii de Munte - EVENIMENT, ADMINISTRAÞIE
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"UNIREA - NAÞIUNEA
A FÃCUT-O!"
Florina ENE,
Manager CCVDM
Aniversarea CENTENARULUI ne obligã la reflectarea mai atentã asupra sentimentului de unitate ºi identitate naþionalã,
simbol al libertãþii de
gândire, de exprimare, al
libertãþii conºtiinþei.
Astfel, Ziua Unirii Principatelor Române a fost
sãrbãtoritã miercuri, 24 ianuarie, la Vãlenii de Munte
printr-o serie de manifestãri cultural artistice.
Primãria ºi Consiliul
Local al oraºului Vãlenii
de Munte au invitat la Monumentul Eroilor din centrul oraºului, reprezentanþi ai instituþiilor publice ºi private din oraº,
profesori ºi elevi din instituþiile de învãþãmânt, precum ºi persoane care
atribuie o importanþã
deosebitã manifestãrilor
care se desfãºoarã la
nivel local, pentru a sãrbãtori 159 de ani de la
Unirea Principatelor Române, eveniment istoric
semnificativ, care a marcat decisiv parcursul naþiunii noastre.
Manifestãrile au debutat cu intonarea Imnului
de Stat al României ºi slujba "TE DEUM" oficiatã de
preoþii din cadrul Protoieriei Vãlenii de Munte.
O lecþie de istorie captivantã, un moment evocator, în care s-au punctat

principalele evenimente
ce au condus la realizarea
marcantã a dublei alegeri
a lui Alexandru Ioan Cuza
în dignitatea de domn al
Moldovei ºi al Þãrii Româneºti, realizându-se astfel
unirea de fapt a celor
douã þãri, a fost susþinutã
în faþa autoritãþilor ºi a
publicului auditor numeros de cãtre d-na prof.
de istorie Claudia Lupu,
din cadrul Colegiului Naþional "Nicolae Iorga".
Un mesaj sensibil, asumat ºi susþinut, a fost
transmis tuturor vãlenarilor de dl Primar Florin
Constantin, care ºi-a
exprimat dorinþa de a
întãri, în rândul copiilor ºi
al tinerilor, în special, dar
ºi al celor mai vârstnici,
sentimentul de unitate ºi
respect faþã de valorile
trecutului fãrã de care

viaþa culturalã ºi naþionalã autenticã nu poate
exista.
Au fost depuse aranjamente florale de cãtre
instituþiile care ºi-au exprimat dorinþa în acest
sens ºi în încheiere, toþi
participanþii au fost invitaþi sã danseze "HORA
UNIRII".
Manifestãrile ocazionate de aniversarea acestui moment marcant din
istoria naþiunii noastre au
continuat apoi la Centrul
Cultural al oraºului Vãlenii de Munte, în cadrul
Simpozionului cu tema
"UNIREA - NAÞIUNEA A
FÃCUT-O!"
Programul a fost realizat în colaborare cu Colegiul Naþional "N. Iorga" ºi
Protoieria Vãlenii de
Munte, coordonat de d-na
prof. Claudia Lupu. Orga-

nizatorii s-au bucurat de o
prezenþã motivantã a publicului, pentru care sala
era aproape neîncãpãtoare. Un moment memorabil a oferit Pãrintele
Protoiereu Mihail Peneº,
care a susþinut o conferinþã despre importanþa
Bisericii Ortodoxe în
Unirea Principatelor Române ºi contribuþia acesteia la formarea conºtiinþei de unitate româneascã ºi ortodoxã.
O incursiune în istorie,
punctând implicarea marcantã a lui Mihail Kogãlniceanu în plan politic la
acea vreme, "orchestrarea" dublei alegeri a lui
Alexandru Ioan Cuza ca
domn al celor douã provincii româneºti, a fost
prezentatã de dl. prof. de
istorie Mihai Istudor.

Momentele muzicale
patriotice, recitalul de
poezii, colajele ºi prezentãrile Power Point, sceneta
reprezentativã momentului înfãptuirii Unirii Principatelor, toate reprezentând activitãþi susþinute
de elevi ai Colegiului
Naþional "N. Iorga" ºi copii
din cadrul Ansamblului
Folcloric "Teleajenul" al
Centrului Cultural, au contribuit la diversitatea,
dinamismul ºi reuºita
acestui eveniment.

Profunzimea asumãrii
sentimentului de unitate
naþionalã s-a simþit prin
prezenþa unui numãr
mare de participanþi, care
au transmis emoþii ºi
trãiri, empatizând prin
priviri calde ºi luminoase
ºi reflectând la solemnul
moment istoric sãrbãtorit
la Vãlenii de Munte în
cadrul manifestãrilor organizate la Monumentul
Eroilor ºi la Centrul
Cultural al oraºului.

Lucrãri de modernizare la Sala de Sport “Stelian Manolescu”
În ultima perioadã de timp,
Sala de Sport “Stelian
Manolescu” din Vãlenii de
Munte a trecut printr-o serie
de lucrãri de renovare, reabilitare ºi dotare, astfel încât
incinta sã poatã oferi cele mai
bune condiþii.
Vorbim despre o salã care, pe parcursul fiecãrui an, gãzduieºte meciuri amicale sau oficiale, cantonamente ale unor
echipe de prestigiu, concursuri, competiþii, lecþii, etc. Cum utilizarea aproape
zilnicã a sãlii aduce ºi degradãri normale, era nevoie de executarea de
lucrãri aici. S-a intervenit, în ultima

perioadã, atât la reabilitarea interioarã a
sãlii, prin realizarea de zugrãveli, reabilitãri interioare, igienizãri.
De asemenea, s-a lucrat ºi la exterior,
acolo unde s-au fãcut intervenþii la
acoperiº, pentru eliminare infiltraþiilor
ºi, de asemenea, s-au fãcut ºi zugrãveli
exterioare.

Totodatã, în salã au fost montate
plase atât în zona tribunei ºi în zona
ferestrelor, cât ºi plase profesionale
la porþile de handbal, pentru ca partidele disputate aici sã se desfãºoare
în condiþii optime. De altfel, Sala de
Sport din Vãlenii de Munte, graþie

facilitãþilor oferite, a fost preferatã,
de-a lungul timpului, de multe
echipe profesioniste care ºi-au fãcut
cantonamentele aici, sportivii profitând, astfel, ºi de liniºtea ºi aerul
curat oferit de oraºul de pe Valea
Teleajenului.

