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FLORIILE - cea mai importantã
sãrbãtoare care vesteºte Paºtele

La mulþi ani
tuturor
celor care
poartã nume
de floare

Munte

“Dreptatea e sãnãtatea lumii”

Ca în fiecare an împãrþim bucuria Învierii
Domnului cu cei pe care-i preþuim.

(Nicolae Iorga)

Mãsuri pentru un oraº curat ºi îngrijit
La iniþiativa primarului Florin Constantin,
Consiliul Local a adoptat hotãrârea privind
Programul de gospodãrire ºi înfrumuseþare a
oraºului Vãlenii de Munte pentru anul 2018.

FLORIN CONSTANTIN,
Primarul Oraºului Vãlenii de Munte
ureazã tuturor cetãþenilor fericire ºi multe
bucurii alãturi de cei dragi.
Sã aveþi parte de sãnãtate ºi împliniri!

 ECOLOGIZARE
ªI PROTECÞIA MEDIUL
UI;
ÎNTREÞINERE STRÃ
ZI;
ÎNTREÞINERE ZONE
VERZI;
ÎNTREÞINERE PIAÞÃ
;
ILUMINAT PUBLIC;
REABILITARE

Sãrbãtori
Pascale
binecuvântate!

DISTRIBUÞIE APÃ
POTABILÃ ªI CANALIZ
ARE.

Pãstrãm tradiþia - Concursul
de table a ajuns la a V-a ediþie
FEMEIA – OGLINDA
PRIMÃVERII

La Centrul Cultural Vãlenii de Munte a fost organizatã
cea de-a V-a ediþie a Concursului de Table „Cupa celor 44 de
pahare” în perioada 26 februarie – 2 martie 2018. PAGINA 4

Mesajele dumneavoastrã cãtre domnul primar sau
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”.

Florentina I.:
Vã mulþumim pentru
spectacolul dedicat
doamnelor ºi domniºoarelor din oraº!A fost
superb!”
Mioara F.:
“Felicitãri pentru cã
aþi fãcut din concursul
de table o adevãratã
tradiþie a localitãþii noas-

tre. Este o iniþiativã
deosebitã în care sunt
angrenaþi bãrbaþii din
oraº.”
Lorena P.:
“Mulþumim cã avem
un spital european, un
oraº impecabil ºi un edil
cãruia îi pasã! Viaþã ºi
carierã lungã, Florin
Constantin!”

Primele emoþii
pentru elevii
care se pregãtesc
pentru examenul
maturitãþii
PAGINA 2

Miercuri, 14 martie, mamele, soþiile, surorile sau fiicele
oraºului Vãlenii de Munte au fost rãsfãþate în cadrul
spectacolului EURO SAVOY al Teatrului
de Revistã ”Constantin Tãnase”, Bucureºti. PAGINA 2

VOCEA CETÃÞENILOR

PAGINA 3

Debut excelent
în returul de
campionat al
Ligii “A”
Prahova pentru
CSO Teleajenul
Vãlenii de
Munte PAGINA 4

Seniorii oraºului,
sãrbãtoriþi la
împlinirea vârstei
de 90 de ani
Primãria
Vãlenii de
Munte
continuã ºi
anul acesta
frumoasa
iniþiativã de a-i
sãrbãtori pe
seniorii urbei.

PAGINA 2

TELEFOANE UTILE:
 Pentru apã ºi canalizare Hidro Prahova: 0728.880.605;
0244.281.200 (08.00 - 16.00);
TOADER ADRIAN
 Dispecerat: 0724 299 614 (16.00 - 08.00)
 Pentru iluminatul public:
0786 248 365 – PISÃU ION;

 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

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...
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Vãlenii de Munte - CULTURÃ, EVENIMENT
EVENIMENT

1918 - 2018 - CENTENARUL MARII UNIRI
2018 este Anul
Centenar, iar
oraºul Vãlenii de
Munte, urbea lui
Nicolae Iorga, cinsteºte aºa cum se
cuvine împlinirea
celor 100 de ani
de la Marea Unire
de la 1918.

Prima iniþiativã
a administraþiei
locale din calendarul manifestãrilor ºi evenimentelor care
vor marca cei 100
de ani de la cel
mai important
eveniment istoric
al tuturor

Miercuri, 14 martie, mamele,
soþiile, surorile sau fiicele
oraºului Vãlenii de Munte au fost
rãsfãþate în cadrul spectacolului
EURO SAVOY al Teatrului de Revistã
”Constantin Tãnase”, Bucureºti.
Alexandru Lulescu, Ana
–Maria Donosa, Alin Gherghiºan, Adriana Gavrilã,
Nae Alexandru ºi Cristian
Simion, împreunã cu Baletul Teatrului de Revistã
”Constantin Tãnase”, ne-au
oferit-o. Un spectacol de
excepþie, un regal muzical,
împletit cu momente de
divertisment, au oferit
doamnelor ºi domniºoarelor o paletã diversificatã
de momente artistice care
le-au condus în lumea
bucuriei de-a iubi.
Sala de spectacole a
Centrului Cultural a fost
aproape neîncãpãtoare la
ambele reprezentaþii, iar
invitatele s-au arãtat foarte
plãcut impresionate de calitatea spectacolului ºi au

ROMÂNIA 100 SÃRBÃTORIM
ÎMPREUNÃ.

Primele emoþii pentru elevii
care se pregãtesc pentru
examenul maturitãþii

FEMEIA – OGLINDA
PRIMÃVERII

Primãria, Consiliul Local
al oraºului ºi Centrul
Cultural au oferit în dar
douã reprezentaþii ale unui
spectacol de neuitat, dedicat Zilei Internaþionale a
Femeii. Doamna viceprimar Liliana Mareº, a deschis fiecare din cele douã
reprezentaþii, transmiþând
urãrile de suflet ºi gândurile bune din partea
autoritãþilor locale cãtre
toate doamnele ºi domniºoarele prezente.
Cele mai frumose ºlagãre, într-un concert integral live, au asigurat o
deosebitã þinutã artisticã pe
care interpreþi ºi actori de
renume la nivel naþional:
Alexandru Arºinel, Monica
Anghel, Luminiþa Anghel,

românilor, este
cea de amplasare
pe instituþiile publice din Vãlenii
de Munte de
drapele tricolore
deasupra cãrora
este scris mesajul:

În perioada 19 — 22 martie a
avut loc simularea probelor scrise
la examenul de Bacalaureat 2018

spus cã ar vrea sã vadã cât
mai multe astfel de manifestãri culturale. Reacþiile
publicului i-a impresionat
chiar ºi pe artiºtii care au
urcat pe scenã, afirmând cã
îºi doresc sã revinã la
Vãlenii de Munte ºi cu alte
ocazii.
Un spectacol în care
dragostea pentru ”femeia –
oglinda primãverii”, a
fost sãrbãtoritã cu mare
entuziasm.

Primele emoþii pentru elevii
claselor a XI-a ºi a XII-a din Vãlenii de
Munte. Ministerul Educaþiei Naþionale
a organizat, în perioada 19 — 22 martie
2018, la nivel naþional, simularea probelor scrise din cadrul examenului
naþional de Bacalaureat 2018.
Simularea s-a adresat elevilor
înscriºi în clasele a XI-a ºi a XII-a la
începutul anului ºcolar 2017-2018 ºi s-a
desfãºurat dupã urmãtorul calendar:
— 19 martie: Limba ºi literatura
românã — proba E) a) — clasele a XI-a
ºi a XII-a
— 20 martie: Limba ºi literatura
maternã — proba E) b) — clasele a XI-a
ºi a XII-a
— 21 martie: proba obligatorie a
profilului — proba E) c) — clasele a XI-a
ºi a XII-a
— 22 martie: proba la alegere a profilului ºi specializãrii — proba E) d) —
exclusiv elevii clasei a XII — a
— 30 martie: comunicarea rezultatelor.

Seniorii oraºului, sãrbãtoriþi la împlinirea vârstei de 90 de ani
Primãria Vãlenii de Munte continuã ºi anul acesta frumoasa iniþiativã de a-i sãrbãtori pe seniorii urbei.
Vorbim de persoanele care împlinesc frumoasele vârste de 90, respectiv 100 de ani, bunici, strãbunici,
pãrinþi, cetãþeni ai urbei care, prin
munca lor ºi-au adus contribuþia la
ceea ce este astãzi oraºul Vãlenii de
Munte. Iar ca o formã de respect ºi
apreciere pentru aceºti seniori,
administraþia localã condusã de
cãtre primarul Florin Constantin îi
sãrbãtoreºte aºa cum se cuvine.
În cursul lunii martie sunt sãrbãtorite, în cadrul acestui program,
douã
doamne
care

împlinesc 90 de ani: Vasilica
Ogluz - 7 martie ºi Elena Buzoianu
- 23 martie.
Aceste venerabile doamne vor
primi, la fel ca ºi celelalte persoane
care au fost sãrbãtorite anterior,
flori, un tort, o diplomã, precum ºi
suma de 1.000 de lei din partea
Primãriei ºi a Consiliului Local
Vãlenii de Munte.
În foto o puteþi vedea pe doamna Ogluz, cea care a fost prima sãrbãtoritã a lunii martie 2018. Anterior,
în februarie, au mai primit vizita
reprezentanþilor Primãriei Vãlenii
de Munte alte douã persoane care
au împlinit 90 de ani.

Rezultatele înregistrate vor fi analizate la nivelul fiecãrei unitãþi de
învãþãmânt prin discuþii individuale
cu elevii, dezbateri la nivelul clasei,
ºedinþe cu pãrinþii, precum ºi la
nivelul consiliului profesoral în vederea adoptãrii unor mãsuri adecvate
fiecãrei situaþii în parte, scopul fiind
îmbunãtãþirea performanþelor ºcolare.
Notele obþinute nu se contestã ºi
nu se trec în catalog. Totuºi, în situaþiile excepþionale în care sunt elevi
care doresc consemnarea notelor în
catalog, aceºtia vor depune o cerere
scrisã în acest sens.
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Vãlenii de Munte - ADMINISTRAÞIE

Mãsuri pentru un oraº curat ºi îngrijit
Programul de gospodãrire ºi înfrumuseþare a oraºului Vãlenii de Munte pe anul 2018
La iniþiativa primarului
Florin Constantin, Consiliul Local a
adoptat hotãrârea privind Programul de
gospodãrire ºi înfrumuseþare a oraºului
Vãlenii de Munte pe anul 2018, un document
în care sunt trasate principalele obiective ce
trebuie îndeplinite în cursul acestui an pentru
ca Vãlenii de Munte sã fie, în continuare,
un oraº curat ºi îngrijit.
Vorbim despre mãsurile care
vor fi luate de cãtre autoritãþile
locale pentru îndeplinirea acestor obiective la care trebuie,
însã, sã se alãture ºi cetãþenii
urbei, cei de care depinde, în
bunã mãsurã, curãþenia ºi
aspectul general al oraºului.
În acest sens, mai ales
acum când, cel puþin calendaristic, primãvara a venit iar
sãrbãtorile pascale sunt
aproape, Primãria Vãlenii de
Munte roagã toþi cetãþenii sã
contribuie la a întâmpina aºa
cum se cuvine momentul
renaºterii naturii.
Cât priveºte Programul
de de gospodãrire ºi înfrumuseþare a oraºului Vãlenii de
Munte pe anul 2018, în cele ce
urmeazã vã prezentãm o
parte dintre principalele
mãsuri care vor fi luate în
cursul acestui an:

ECOLOGIZARE ªI PROTECÞIA
MEDIULUI:
a) În baza unui grafic se vor
ecologiza zonele unde au fost
depozitate în mod necontrolat
deºeuri (vegetale, PET-uri, hârtie, sticlã, etc);
b) Ecologizarea cãilor de comunicaþie ºi a cursurilor de apã;
c) Respectarea de cãtre firma
de salubrizare a graficului de
ridicare a gunoiului menajer de
la populaþie, operatori economici, instituþii publice ºi asociaþii
de proprietari;
d) Continuarea acþiunii de
colectare selectivã a deºeurilor
în anul 2018 cel puþin punctele
stabilite de comun acord cu
firma de salubrizare prin strategia localã privind accelerarea
dezvoltãrii serviciilor comunitare de utilitate publicã (conform H.G. 246/2006);
e) Respectarea graficului de
mãturat stradal, colectarea ºi depozitarea rezidurilor stradale,
atât de cãtre firma de salubrizare cât ºi de cãtre serviciul
de transport ºi întreþinere strãzi.
În perioada de iarnã se va asigu-

ra îndepãrtarea zãpezii ºi a
gheþii de pe strãzi ºi trotuare în
zonele cuprinse în grafic;
f) Obligaþiile ºi responsabilitãþile persoanelor fizice ºi juridice cu privire la colectarea selectivã a deºeurilor (PET, hârtie,
sticlã, metal):
- sã depoziteze deºeuri pe tipuri de sortimente în recipiente
puse la dispoziþie conform inscripþionãrii / culorii destinate
acestora;
- sã nu depoziteze în preajma
recipientelor destinate colectãrii
selective alte tipuri de deºeuri;
- sã nu-ºi însuºeascã materiale depuse în recipiente de colectare selectivã;
- sã nu colecteze deºeuri recuperabile fãrã a deþine autorizaþiile legale pentru aceastã activitate;
- obligarea operatorilor economici ºi a persoanelor fizice de a
încheia contracte cu firma de
salubritate ºi de a deþine eurocontainere sau europubele, la
punctele de lucru unde îºi
desfãºoarã activitatea cât ºi la
locuinþele de domiciliu.

ÎNTREÞINERE STRÃZI:
a) Se vor reabilita cu covor
asfaltic toate strãzile unde se
impune, pânã la suprafaþa totalã
de 150.000 m.p.;
b) Se va continua executarea
lucrãrilor de betonare parþialã
acolo unde se constatã necesitatea;
c) Se vor executa lucrãri de
executare rigole pe str. Valea
Gardului;
d) Se vor executa lucrãrile de
aducere la profil a rigolelor ºi
curãþirea acestora de resturi vegetale, pãmânt, iarbã, de pe strãzile: Petru Rareº, Cismari,
Cãrãmidari, Costache Negri, Valea Gardului, Nicolae Bãlcescu,
Crivinei ºi W. Mãrãcineanu;
e) Se vor executa lucrãri de
toaletare a vegetaþiei crescute
necontrolat în zonele unde se
constatã ca este necesarã aceasta activitate;
f) în baza programului de
reparaþie strãzi ºi trotuare, se

ÎNTREÞINERE PIAÞÃ :

vor executa lucrãri de refacere a
trotuarelor pe strãzile Alexandru Vlahuþã, Costache Negri,
Pictor Grigorescu, Iacob Negruzzi, Victor Babeº ºi alte strãzi
unde situaþia impune pânã la
acoperirea suprafeþei de 10 km;
g) se vor executa trotuare pe
strãzile unde nu sunt amenajate,
în conformitate cu proiectul în
lungime aproximativã de 15 km;
h)se vor construi douã poduri în str.George Enescu ºi de
traversare a pârâului Tarsica,
conform proiectelor;
i) se vor construi douã punþi
pietonale peste calea feratã, pe
lângã podurile existente, pentru
a înlesni circulaþia pietonilor;
j) se va impune operatorilor
economici (SC.HIDRO PRAHOVA, DISTRIGAZ SUD, ELECTRICA), sã execute reparaþiile la carosabil în urma intervenþiilor efectuate ca urmare a unor evenimente, conform Legii nr. 50/1991.

ÎNTREÞINERE ZONE VERZI:
a) se vor executa lucrãri de
întreþinere a spaþiilor verzi de pe
raza oraºului;
b) în parcurile ºi zonele verzi
de pe raza oraºului se vor executa lucrãri de plantarea a unor
covoare de flori ºi gazon;
c) repararea ºi vopsirea bãncilor amplasate în parcul de la
Monumentul Eroilor, parcul de
pe str.Libertãþii, parcul din zona
Bãncii Transilvania, parcul din
zona Mânãstirii, parcul din Zona
Primãriei ºi Parcul din cartierul
Valea Gardului;

d) Reamenajarea ºi întreþinerea locurilor de joacã ale copiilor din: parcul Trãistari, parcul de la Monumentul Eroilor,
Parcul din zona Bãncii Transilvania, Parcul din zona Mânãstirii, parcul din Zona Primãriei,
Grãdiniþa nr.1, Grãdiniþa nr. 4,
Grãdiniþa Miuleºti, Grãdiniþa
Valea Gardului, parcul pod
Teleajen, parc Rizãneºti, str. Dr.
Istrate (loc de joacã);
e) întreþinerea arbuºtilor ºi
pomilor prin cosmetizarea coroanelor, prin vãruirea tulpinii
acestora ºi prin îndepãrtarea
uscãturilor;
f) menþinerea în stare de
funcþionare a iluminatului din
parcuri ºi zonele verzi ale oraºului, prin firma specializatã în
acest domeniu.

CONSTRUIRE, ÎNTREÞINERE ªI
REPARAÞII IMOBILE PRIMÃRIE:
a) proiectare ºi obþinerea avizelor pentru o creºã de copii pe
raza oraºului Vãlenii de Munte;
b) construirea de locuinþe
pentru specialiºti;
c) întreþinere sediu Primãrie;
d) se va extinde secþia de
pediatrie cu un corp de clãdire
cu 20 de locuri;
e) extindere ªcoala Gimnazialã „Ing.Gheorghe Pãnculescu”;
f) amenajare Atelier ºcolar cu
destinaþia sãli de clasã la Colegiul Naþional „Nicolae Iorga”;
g) schimbare destinaþie din
cãmin cultural Valea Gardului în
Sãli de clasã;
h) amenajare teren sport adiacent “ªcoala Gh.Pãnculescu”;
i) amenajare teren de sport
multifuncþional – Zona Garã;
j) extindere reþele de gaze
naturale pe str. Miriºtei, str. Mioriþei, str. Zorelelor, str. Eaubone,
zona Rizãneºti;
k) reparaþii capitale garaj clãdire Ambulanþã;
l) întocmirea unui studiu de
fezabilitate pentru construirea
unei toalete publice;

a) în baza unui studiu se va
moderniza ºi se va permanentiza Hala de legume din Piaþã;
b) ecologizarea ºi ridicarea
gunoiului zilnic;
c) sãptãmânal sau de câte ori
este necesar se vor executa
lucrãri de salubrizare a pieþei,
drumurilor de acces catre Piaþã
ºi a pârâului Vãleanca;
d) administraþia pieþei va lua
mãsuri pentru respectarea strictã a normelor igienico-sanitare ºi
menþinerea în stare de funcþionare a instalaþiilor de apã ºi
canalizare;
e) administraþia pieþei va lua
mãsuri de urmãrire a modului
de respectare a contractelor de
închiriere ºi împreunã cu compartimentul de impozite ºi taxe
va urmãri încasarea chiriilor;

ILUMINAT PUBLIC:
Contractul de service pentru
iluminatul public în Vãlenii de
Munte va fi asigurat în anul 2018
de cãtre o firma specializatã în
domeniu – S.C.MELL ELECTRIC
BÃICOI. Prin contract se va stabili perioada intervenþiei sãptãmânal sau ori de câte ori situaþia o impune.
- Modernizarea iluminatului
public prin schimbarea stâlpilor
de iluminat ºi introducerea cablajului pe tuburi subterane în
zona bd. Nicolae Iorga ºi ªtefan
cel Mare;
- Extinderea sistemului de
monitorizare video a domeniului public al oraºului Vãlenii de
Munte;

REABILITARE DISTRIBUÞIE APÃ
POTABILÃ ªI CANALIZARE:
Proiecte elaborate de cãtre
Primãria oraºului Vãlenii de
Munte:
a) Proiect de canalizare menajerã str.Valea Gardului ºi studiu de fezabilitate canalizare
menajerã Rizãneºti;
PROIECTE EUROPENE
PROPUSE:
- lucrãri de reabilitare termicã a blocurilor din oraºul
Vãlenii de Munte;
- înfiinþarea unor puncte de
informare ºi promovare turisticã în oraºul Vãlenii de
Munte;
- înfiinþarea unei baze de
agrement în zona Rizãneºti;
- execuþie parc cu panouri
fotovoltaice pe strada Berevoieºti pentru reducerea consumului de energie electricã.
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Vãlenii de Munte - EVENIMENT, SPORT

Floriile - cea mai importantã
sãrbãtoare care
vesteºte Paºtele

PÃSTRÃM
PÃSTRÃM TRADIÞIA
TRADIÞIA -Concursul
Concursul de
de table
table aa ajuns
ajuns la
la aa V-a
V-a ediþie
ediþie
La Centrul Cultural
Vãlenii de Munte a fost
organizatã cea de-a V-a
ediþie a Concursului de
Table „Cupa celor 44 de
pahare” în perioada 26
februarie – 2 martie 2018,
sub atenta supraveghere
a d-lui prof. Aurel
Plãiºanu, coordonatorul
Clubului Seniorilor.
Tragerea la sorþi a avut loc în
data de 26 februarie ºi s-au
înscris douãzeci de participanþi. Etapa finalã s-a jucat pe 2
martie ºi fiecare jucãtor ºi-a
apãrat ºansa în mod cinstit ºi

respectabil. Atmosfera a fost
extrem de relaxatã, un joc frumos ºi echilibrat.

La festivitatea de premiere
au participat autoritãþile oraºului, reprezentate de primarul
oraºului Florin Constantin ºi
doamna viceprimar Liliana
Mareº, care acordã de fiecare

Floriile deschid sãptãmâna cea mai importantã pentru pregãtirile de Paºti,
cunoscutã sub numele de
"Sãptãmâna Mare", dupã
cele 40 de zile de post. Din
punct de vedere liturgic, din
aceastã zi începe Sãptãmâna
Patimilor, în amintirea cãrora
în biserici se oficiazã în
fiecare searã Deniile, slujbe
prin care credincioºii îl
"petrec" pe Hristos pe drumul Crucii, pânã la moarte ºi
Înviere.
Sãrbãtoarea Floriilor este
una de bucurie pentru întreaga creºtinãtate, dar cu
înþelegerea faptului cã zilele
ce urmeazã sunt unele ale
tristeþii.
În aceastã zi se sfinþesc
ramurile înmugurite de
salcie ºi se stropesc cu apã
sfinþitã, iar creºtinii împodobesc icoanele ºi ferestrele cu coroniþe de salcie
sfinþitã.
Aceste ramuri sfinþite se
pãstreazã peste an, fiind
folosite la vindecarea diferitelor boli. Ramurile de salcie
reprezintã renaºterea anualã

a vegetaþiei, dar ºi ramurile
cu care a fost întâmpinat
Iisus, atunci când a intrat în
Ierusalim.
Ele se folosesc în caz de
boalã, punându-se sub pernã
celui suferind sau pentru
îmbunãtãþirea vederii.
Obiceiuri ºi superstiþii
de Duminica Floriilor
 Tradiþia mai spune cã
aºa cum va fi vremea de
Florii, aºa va fi ºi în prima zi
de Paºti.
Se spune cã cel care
se împãrtãºeºte de Florii are
mari ºanse sã i se împlineascã orice dorinþã îºi va
pune.
 De Florii se mãnâncã
peºte, fiind a doua dezlegare
din postul Paºtelui, dupã cea
din ziua Bunei Vestiri.
 Femeile gãtesc bucate
alese ºi plãcinte pe care apoi
le dau de pomanã sãracilor.

De FLORII se sãrbãtoresc toþi cei care la botez
au primit numele de Florin sau Florina, Florentina,
sau nume de floare: Violeta, Camelia,
Narcisa, Lãcrãmioara, Crina.

datã o atenþie deosebitã seniorilor.
Aceºtia le-a înmânat
câºtigãtorilor premiile ºi
diplomele binemeritate,

TUTUROR
LA MULÞI
ANI!

astfel:

Alexandru Ion - locul I,
Dudui Pavel - locul II,
Piscan Vasile -locul III
Pricop Gheorghe - menþiune
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Vãlenii de Munte

Debut excelent în returul de campionat
al Ligii “A” Prahova pentru
CSO Teleajenul Vãlenii de Munte
Debut excelent în returul de
campionat, ediþia 2017-2018 al Ligii
“A” Prahova, cea mai puternicã
competiþie judeþeanã de fotbal.
În prima etapã a returului, disputatã în data de 10 martie, CSO
Teleajenul Vãlenii de Munte a
câºtigat pe teren propriu, cu
scorul de 2-1, meciul cu Avântul
Mãneciu.

O sãptãmânã mai târziu, pe 17
martie, CSO Teleajenul Vãlenii de
Munte a dispus ºi de CS Ceptura,
în deplasare, cu scorul de 3-2.
Dupã disputarea a 17 etape,
CSO Teleajenul Vãlenii de Munte
se claseazã pe locul 5, cu un total
de 31 de puncte obþinute în urma a
10 victorii ºi un rezultat de egalitate. Echipa localã are plus 7 la
adevãr ºi golaveraj 35-25.
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