
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. 280.345
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Primãria oraºului Vãlenii de Munte are în program 
reabilitarea ºi modernizarea tuturor locurilor de joacã 
pentru copii, din urbe, proiect aproape finalizat prin
lucrãri susþinute, organizate ºi urmãrite într-un grafic
strict de administraþia localã.

Toate locurile de joacã, reabilitate 
ºi modernizate spre bucuria copiilor

FLORIN CONSTANTIN, 
primar Vãlenii de Munte: 

“Zâmbetul sincer al copiilor este de
nepreþuit! Îi invit la joacã pe toþi copiii, pe
pãrinþi ºi bunici sã se bucure alãturi de ei de
frumuseþea toamnei ºi le doresc momente
plãcute în parcurile oraºului!” PAGINA 2

Noul sediu al Protopopiatului 
Vãlenii de Munte - inaugurat ºi sfinþit 

În fiecare toamnã, la Vãlenii
de Munte este organizat eveni-
mentul SERBÃRILE TOAMNEI  -
FESTIVALUL ÞUICII, una dintre
cele mai populare ºi de tradiþie
manifestãri din judeþul Prahova. 

PAGINA 2

Marþi, 16 octom-
brie, a avut loc 
slujba de binecu-
vântare a noului
sediu al Protopo-
piatului Vãlenii de
Munte - Sediul
Social Pastoral
“Sfântul Prooroc
Daniel”. 

PAGINA 3
Motto: “Învãþat

este omul care se
învaþã necontenit 
pe dânsul ºi învaþã
necontenit pe alþii.” - 

Nicolae Iorga

Pentru tinerii din
clasele terminale, de
la Colegiul Naþional
“Nicolae Iorga”, din
Vãlenii de Munte, data
de 5 octombrie 2018,
Ziua Educaþiei a fost
una cu totul specialã.
Într-o frumoasã tra-

diþie ce se transmite
din generaþie în gene-
raþie, elevii din clasa a
XII-a de la instituþia
menþionatã s-au putut
întâlni cu câteva din
exemplele de succes,
ca profesioniºti ºi ca
oameni, din frumoasa
comunitate a Vãle-
nilor. 

În sala de festivitãþi
a Centrului Cultural,
au venit în faþa tineri-
lor ce se pregãtesc sã
intre în viaþã, prin tre-

cerea unui examen al
maturitãþii, bacalaure-
atul, la finele acestui
an ºcolar, primarul
oraºului, Florin Con-
stantin, comandantul
Poliþiei oraºului Vãle-
nii de Munte, comisar
ºef Iulian Tãnase,
medicul stomatolog
Beatrice Gâjman ºi
charismatica Loredana
Latiº, trainer, speaker,
life & business coach,

venitã de la Bucureºti
special ca sã îi întâl-
neascã pe copiii din
Vãleni. A fost o întâl-
nire de suflet, cu
poveºti frumoase de
viaþã, cu transmiterea
de învãþãminte, dar ºi
de sentimente calde
între cei mici ºi cei
mari, un moment
memorabil în viaþa
tinerilor cãrora acum
le cresc aripile...

Întâlnire a elevilor de clasa a XII-a 
cu exemplele comunitãþii

Vãlenii în
sãrbãtoare 
în zilele de 
2, 3 ºi 4 

noiembrie 2018
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În fiecare 
toamnã, la Vãlenii
de Munte este
organizat 
evenimentul
SERBÃRILE TOAMNEI  -
FESTIVALUL ÞUICII,
una dintre cele mai populare
ºi de tradiþie manifestãri din
judeþul Prahova. 

Zeci de mii de oameni din zonã,
din tot judeþul, dar ºi din alte
colþuri ale României, vin aici pen-
tru a petrece ºi a se bucura de pro-
dusele tradiþionale prahovene ºi în
special ale Vãii Teleajenului, într-o
atmosferã autentic româneascã.
Numeroºi producãtori îºi dau
întâlnire între ei, dar mai ales cu
clienþii, la festivalul de la Vãlenii
de Munte, un moment mult aºtep-
tat fiind concursul în cadrul
cãruia, în ziua de duminicã, se
medaliazã cei mai destonici pro-
ducãtori ºi cele mai bune licori –
þuicã ºi palincã, din diverse fructe,
prune, mere, pere…

Ediþia de anul trecut a reunit pe
platoul Pieþei din Vãleni, locul de 

desfãºurare, peste 30 de mii de 
oameni, pe parcursul celor trei
zile, iar organizatorii îºi propun ca
ediþia din Anul Centenar sã aibã o
ºi mai mare popularitate. 

Programatã în zilele de 2, 3 ºi 4
noiembrie, ediþia a 21-a a
Serbãrilor Toamnei – Festivalul
Þuicii va aduce pe scena din
Vãlenii de Munte în concerte
extraordinare susþinute searã de
searã, interpreþi de top, de folclor
dar ºi de muzicã pop. Seara de
sâmbãtã va fi încheiatã cu un
grandios foc de artificii. Nu vor
lipsi nici oaspeþi de peste hotare,
din localitãþi din Franþa ºi
Republica Moldova, cu care comu-
nitatea din oraºul Vãlenii de
Munte are o tradiþionalã colabo-
rare ºi prietenie. 

Pe celelalte surprize pregãtite
de organizatori, Primãria oraºului,
prin primarul Florin Constantin, ºi
Consiliul Local Vãlenii de Munte,
vã invitãm sã le descoperiþi dum-
neavoastrã singuri. 

Toate locurile de joacã, reabilitate 
ºi modernizate spre bucuria copiilor

Primãria oraºului Vãlenii
de Munte are în program
reabilitarea ºi modernizarea
tuturor locurilor de joacã
pentru copii, din urbe, pro-
iect aproape finalizat prin
lucrãri susþinute, organizate
ºi urmãrite într-un grafic
strict de administraþia localã,
cu atât mai mult cu cât vre-
mea frumoasã din aceastã
toamnã a fost idealã pentru
lucru. 

Sunt cuprinse în proiect
cele douã locuri din apro-
pierea Primãriei, locurile
de joacã din Parcul Central,
din zona blocuri ANL noi, de
la Banca Transilvania ºi de
la ªcoala Miuleºti (parte
dintr-un proiect mai amplu). 

Pe 12 octombrie, locurile
de joacã din Parcul Central,
într-o amenajare de excep-
þie, au fost inaugurate, oca-
zie cu care zeci de copii, dar
ºi pãrinþii sau bunicii care 
i-au însoþit, s-au bucurat de
un program de distracþie

plin de surprize, inclusiv cu
participarea unor animatori
profesioniºti îmbrãcaþi în
personaje de poveste. 

Pe lângã lucrãrile de rea-
menajare, înlocuire ºi supli-
mentare a mobilierului ºi
echipamentelor din locurile
de joacã, noutatea este tur-
narea pavajului cu un ma-
terial modern, numit tartan,
ce asigurã o suprafaþã cau-
ciucatã, dar fermã, de naturã
sã îi protejeze pe micuþi în
cazul cãzãturilor ºi lovirilor
accidentale. 

Investiþie majorã la ªcoala Gimnazialã “Inginer Gheorghe Pãnculescu”

Administraþia publicã
localã desfãºoarã o
investiþie majorã pentru
ªcoala Gimnazialã
“Inginer Gheorghe 
Pãnculescu”. 

Au demarat lucrãrile, prin organizarea
de ºantier, pentru extinderea ºcolii
cu un corp de sãli de clasã Par-
ter+Etaj. Prin extindere vor fi rea-
lizate 10 noi sãli de clasã. Scopul este
îmbunãtãþirea condiþiilor de învãþãmânt
ºi organizarea cursurilor într-un singur
schimb, de dimineaþã.

De asemenea, în cadrul proiectului va
fi modernizat terenul de sport, precum ºi
reamenajatã parcarea instituþiei de
învãþãmânt. Terenul de sport, acum de
bitum, va fi dotat cu o suprafaþã modernã
de joc, cu coºuri de baschet ºi echipa-
mente noi, inclusiv plase de protecþie,
pentru delimitarea zonei.

Corpul nou 
al CN “Nicolae Iorga”, 
la stadiul de finisaje

În acelaºi scop, de a se putea

desfãºura activitatea de învãþãmânt în

perioada de dimineaþã, pentru asigu-

rarea celor mai bune condiþii pentru

elevi ºi profesori, o investiþie importantã

se deruleazã la Colegiul Naþional

“Nicolae Iorga”. 
Aici are loc amenajarea fostului atelier

ºcoalã într-un corp de clãdire care va
cuprinde 10 sãli de clasã, lucrare aflatã
într-un stadiu avansat de execuþie, la fi-
nisaje. 

Primãria oraºului Vãlenii de
Munte ºi-a propus sã investeascã în
repararea ºi renovarea ªcolii nr. 4 -
Miuleºti, structurã a Liceului
Tehnologic Agromontan “Romeo
Constantinescu”. Corpul în care se
desfãºoarã activitatea practicã, 
laboratoarele a fost primul abordat,
lucrãrile de refacere fiind deja
încheiate. La momentul actual se
lucreazã la faþadele ºcolii, precum 
ºi la modernizarea locului de joacã,
urmând sã intre în reabilitare ºi
terenul de sport al ºcolii.  

ªcoala nr. 4 - Miuleºti, în renovare

Educaþia - prioritate în oraºul Vãlenii de Munte

Vãlenii în sãrbãtoare 
în zilele de 2, 3 ºi 4 noiembrie 2018
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Lucrãrile la sistemul de canalizare 
din sudul oraºului au fost reluate
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Au fost reluate lucrãrile
la sistemul de canalizare
din zona de sud a oraºului,
dupã ce executantul a
depãºit anumite probleme
care au necesitat întreru-
perea investiþiei pentru o
anumitã perioadã de timp. 

Canalizarea se amplaseazã
pe partea stângã a sensului
de mers Ploieºti-Braºov, de la
intrarea în localitate ºi pânã la

giratoriul de la magazinul

Lidl. Lucrarea cuprinde 

inclusiv realizarea cãminelor

de racord, dupã efectuarea

documentaþiei necesare de

cãtre solicitanþi ºi obþinerea

avizelor de la deþinãtorii de

reþele utilitare. Investiþia se

realizeazã prin intermediul

Companiei Naþionale pentru

Investiþii ºi este finanþatã cu

600 milioane de lei.

Sala de Sport “Stelian
Manolescu”, echipatã
cu sistem de iluminat
performant

Sala de sport a oraºului a
fost echipatã cu un sistem
de iluminat format din 28
de proiectoare moderne,
dispuse pe douã rânduri.
Noul sistem de reflectoare
asigurã un iluminat uni-
form, fãrã zone de umbrã,
dar ºi fãrã iluminat excesiv,

ce evitã orbirea sportivilor
participanþi la competiþii în
vreo zonã a terenului, ne-a
informat directorul Gheor-
ghe Rãdulescu. Sala de
Sport “Stelian Manolescu”
este una dintre cele mai
utile ºi frumoase din judeþul
Prahova.

Marþi, 16 octombrie, a
avut loc slujba de binecu-
vântare a noului sediu al
Protopopiatului Vãlenii
de Munte - Sediul Social
Pastoral “Sfântul Prooroc
Daniel”. 

La acest eveniment au
luat parte preoþii din cele 75
de parohii, alãturi de pro-
topopi ºi stareþi ai celor ºase
mãnãstiri de pe raza Proto-
ieriei Vãlenii de Munte, pre-
cum ºi reprezentanþi ai au-
toritãþilor locale, judeþene ºi
centrale, prefectul Mãdãlina
Lupea, preºedintele CJ
Prahova, Bogdan Toader,
primarul oraºului Vãlenii de
Munte, Florin Constantin ºi
deputatul Andrei Nicolae.

Slujba de binecuvântare
a spaþiilor în care se desfã-
ºoarã activitãþile Protopo-
piatului Vãlenii de Munte a
fost oficiatã de preot Dumi-
tru ªtefãnescu, consilier
administrativ al Arhiepisco-

piei Bucureºtilor, împreunã
cu protopopii din judeþul
Prahova.

În cadrul sediului vor
funcþiona, în spaþii constru-
ite pe viitor, ºi Centrul So-
cial Pastoral Sfântul Prooroc

Daniel ºi o grãdiniþã - Mira -
pentru copiii care provin
din familii defavorizate. 
Proiectul cuprinde ºi înfi-
inþarea unor garsoniere
sociale.

Potrivit preot consilier
Dumitru ªtefãnescu, „au
fost apreciate activitatea
preot protopop Mihail Pe-
neº, cel care a reuºit în-
cheierea acestei etape, ºi
contribuþia clericilor din
cadrul Protopopiatului,
dar ºi a reprezentanþilor
autoritãþilor locale ºi ju-
deþene care au crezut în
acest proiect ºi au contri-
buit din punct de vedere
financiar pentru edifica-
rea lui”.

În semn de recunoºtinþã
pentru efortul depus la ridi-
carea construcþiei, preot
protopop Mihail Peneº a
primit Ordinul Sanctus Ste-
phanus Magnus pentru cle-
rici, iar fostul protopop o
icoanã cu Maica Domnului.

Lucrãrile de construcþie
la noul sediu au început în
anul 2011.

Noul sediu al Protopopiatului Vãlenii de Munte, 
inaugurat ºi sfinþit cu mare bucurie Se primesc cereri 

pentru acordarea 
ajutorului de încãlzire

Primãria Vãlenii de Munte anunþã cã a
început etapa de depunere a dosarelor în
vedere acordãrii ajutorului pentru încãl-
zirea locuinþei pe perioada 1 noiembrie
2018 - 31 martie 2019.

Pot beneficia de subvenþie la încãlzire
familiile sau persoanele singure care au
venituri cuprinse între 0 - 615 lei/mem-
bru de familie ºi care nu deþin bunuri ce
conduc la excluderea ajutorului pentru
încãlzirea locuinþei. 

ACTE NECESARE (OBLIGATORII) 
PENTRU DEPUNEREA CERERII ªI
DECLARAÞIEI PE PROPRIA RÃSPUNDERE
PENTRU ACORDAREA  AJUTORULUI DE
ÎNCÃLZIRE:

 Acte de proprietate/contracte de 
închiriere/comodat;
 Factura de gaze - pt. subvenþia la gaze 
naturale;
 Copie BI/CI, CN pentru toþi membrii familiei;
 Adeverinþã salariu, cupoane alocaþie,
cupoane pensie pe luna anterioarã depunerii 
cererii;
 Copie talon autoturism;
 Adeverinþã emisã de Administraþia Finan-

ciarã pentru cei care nu realizeazã venituri.
 Dosar cu ºinã.

Pentru informaþii suplimentare 
vã rugãm sã vã adresaþi Primãriei 
Vãlenii de Munte - Compartiment

Asistenþã Socialã, telefon 0244 - 280.816



Vãlenii de Munte - SOCIAL, EVENIMENT

Se distribuie gratuit

PUBLICAÞIE 
A PRIMÃRIEI  
VÃLENII DE
MUNTE

REDACÞIA

Vãlenii de Munte

ISSN 2247 - 2681  ISSN-L 2247 - 2681

LA MULÞI ANI cu sãnãtate!
În luna octombrie

spunem “La Mulþi
Ani!” altor trei conci-
tadini la împlinirea
frumoasei vârste de
90 de ani: Parepa

Neculai, nãscut pe
02.10.1928, Moisoiu
Elena, nãscutã pe
13.10.1928 ºi Rãdulescu
Aurel, nãscut pe
21.10.1928.

Le dorim o viaþã fru-
moasã ºi bucurii trãite ºi
de acum înainte alãturi
de cei dragi. Primãria
Vãlenii de Munte conti-
nuã aceeaºi frumoasã

tradiþie, de a rãsplãti cu
tort, flori, cu o diplomã ºi
un plic cu premii în bani,
pe toþi vãlenarii venerabili
atunci când împlinesc
vârstele de 90 ºi 100 de ani.  

Parepa Neculai, 
nãscut pe 02.10.1928

Moisoiu Elena, 
nãscutã pe 13.10.1928

Radulescu Aurel, 
nãscut pe 21.10.1928
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1 Octombrie, Ziua Internaþionalã a Persoanelor Vârstnice

Aur ºi Rubin pentru seniorii din Vãlenii de Munte
1 Octombrie, Ziua Interna-

þionalã a Persoanelor Vârstni-
ce, a fost sãrbãtoritã ºi la
Vãlenii de Munte, moment de
bucurie atât pentru seniori,
cât ºi prilej pentru întreaga
comunitate sã-i omagieze pe
pãrinþii ºi bunicii noºtri, de
vârsta a treia. O zi deosebitã
dedicatã în special cuplurilor
care dau o frumoasã pildã de
loialitate ºi un exemplu de
viaþã. O zi în care familia
tradiþionalã a fost omagiatã de
administraþia publicã localã,
primarul Florin Constantin
rãsplãtind cu premii, diplome
ºi flori cuplurile ce ani-
verseazã 40 ºi 50 de ani de
cãsãtorie. Alãturi de Primãrie
a venit ºi CAR a Pensionarilor
“Armonia” Vãlenii de Munte

pentru a-i premia, prin preºe-
dintele Constantin Sãvulescu,
pe cei sãrbãtoriþi. Au mai ono-
rat festivitatea viceprimarul
oraºului Vãlenii de Munte,
Liliana Mareº ºi deputatul
Andrei Nicolae. Iar ca petre-
cerea sã fie completã, re-
citalul susþinut de trupa
“Nemuritorii” a bucurat în-
treaga asistenþã.

FLORIN CONSTANTIN, 
primarul oraºului: 

“Reuºita în cãsnicie în-
seamnã mai mult decât sã
gãseºti omul potrivit, în-
seamnã sã fii omul potri-
vit”, mi-a spus astãzi unul din-
tre seniorii pe care, cu
bucurie l-am premiat la 40 de
ani de cãsãtorie.

La rândul meu, le-am trans-
mis celor 61 de cupluri care
aniverseazã Nunta de Rubin,
respectiv Nunta de Aur, cã
aici, în Vãlenii de Munte, sun-
tem alãturi de toþi cei care au
ales sã meargã pe drumul
vieþii în doi, preþuind valorile
familiei ºi ale respectului faþã
de partener. Aceasta este
calea cãtre o comunitate soli-
darã ºi puternicã.

Doresc LA MULÞI ANI
tuturor vârstnicilor, sãnãtate
ºi viaþã lungã alãturi de copii,
nepoþi ºi strãnepoþi!

www. valeniidemunte.com.ro 

Siteul oficial al administraþiei locale a oraºului
Vãlenii de Munte vã oferã 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... 

Arhanghelii din calendarul bise-
ricesc sunt conducãtorii cetelor de
îngeri.  Despre îngeri, biserica ne în-
vaþã cã ei sunt "duhuri slujitoare", adi-
cã fiinþe fãrã trupuri, slugi credincioa-
se lui Dumnezeu ºi totodatã prieteni ºi
ocrotitori ai oamenilor, puºi de Dum-
nezeu pe drumul anevoios de la lea-
gãn la patria cereascã ce va fi.  

Dupã descoperirile Scripturilor ºi
dupã mãrturisirile Sfinþilor, îngerii Îl
iubesc pe Dumnezeu, Îl preamãresc
ºi-I împlinesc voia Lui în conducerea
lumilor împãrãþiilor ºi a popoarelor;
totodatã, ei duc rugãciunile oame-
nilor la Dumnezeu ºi ocrotesc pe cei
drepþi. Îngerii pãzitori sfãtuiesc de
bine pe oameni prin glasul conºtiinþei:
tot ce este bun, curat, luminat, orice
gând frumos, rugãciunea, pocãinþa,
faptele bune, toate acestea se nasc în
oameni ºi se înfãptuiesc din îndemnul
îngerului pãzitor. 

Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil 

FLORIN CONSTANTIN, primarul
oraºului Vãlenii de Munte, 

ureazã tuturor celor care poartã
numele Sf. Dimitrie (26 octombrie)

ºi al Sfinþilor Arhangheli Mihail 
ºi Gavriil (8 noiembrie) 
multã sãnãtate, bucurii 

ºi împliniri.

La mulþi ani!

Tel./fax: 0344.119.001

Email: 

ziarulgazeta@yahoo.com

Tiraj: 2.000 exemplare


