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Containere modulare 
la blocuri, pentru 
depozitarea gunoiului ºi
colectarea selectivã

În cadrul Sãlii de Sport      
“Stelian Manolescu” funcþioneazã

noua Salã de Fitness “Zum-Fit Center”,
unde Primãria Oraºului Vãlenii de
Munte a achiziþionat aparaturã de
ultimã generaþie pentru a încuraja un
stil de viaþã sãnãtos prin miºcare. 

Administraþia localã a realizat, 
în imediata vecinãtate a sãlii

“Stelian Manolescu”, un teren de sport
în aer liber, cu suprafaþã sinteticã ºi
instalaþie de nocturnã.
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Atenþie, a început sezonul
înþepãturii cãpuºelor!
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Ce beneficii au absolvenþii 
promoþiei 2019 care 
se angajeazã

Absolvenþii promoþiei 2019 care se înregistrezã în ter-
men de 60 de zile calendaristice de la absolvire, la
Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã,
în vederea angajãrii, pot avea anumite beneficii.
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A.J.O.F.M. Prahova vã informeazã: 

 NR. 121 IULIE 2019

Biserica Ortodoxã îl sãrbãtoreºte, 
pe 20 iulie, pe Sfântul proroc ILIE

Primarul  Florin Constantin 
ureazã LA MULÞI ANI cu sãnãtate,

bucurii ºi împliniri tuturor locuitorilor
oraºului Vãlenii de Munte 

care poartã 
numele Sfântului 

Ilie! 

În aceastã varã,

Primãria Vãlenii de

Munte îºi continuã 

programul de lucrãri ºi

investiþii ºi începe altele

noi.   

De altfel, acesta este

sezonul cel mai bun

pentru desfãºurarea

lucrãrilor edilitare.
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De la începutul acestei
luni, în cadrul Sãlii de Sport
“Stelian Manolescu”
funcþioneazã noua Salã de
Fitness “Zum-Fit Center”,
unde Primãria Oraºului
Vãlenii de Munte a achi-
ziþionat aparaturã de ultimã
generaþie pentru a încuraja
un stil de viaþã sãnãtos prin
miºcare. 

Sala de fitness a fost amena-
jatã modern, într-un spaþiu per-
fect pentru aceastã destinaþie,
fiind disponibilã publicului, de
luni pânã sâmbãtã, conform
programului afiºat la Sala de
Sport “Stelian Manolescu” ºi

publicat alãturat,  dispunând
de instructori pregãtiþi pentru
a-i îndruma ºi motiva pe cei
care merg la salã. 

Tarifele stabilite de adminis-
traþia localã sunt foarte accesi-
bile, fãcute pentru a facilita
tuturor cetãþenilor accesul la
sport ºi miºcare: un abona-
ment lunar costã 70 de lei.

De asemenea, administraþia
localã a realizat în imediata
vecinãtate un teren de sport în
aer liber, cu suprafaþã sinteticã
ºi instalaþie de nocturnã. 

Închirierea terenului se
face în condiþii financiare
avantajoase publicului: 60
de lei/ora pe perioada zilei
ºi 90 de lei/ora, pe perioada
în care este necesar ilumi-
natul artificial. 

Ambele obiective dispun,
bineînþeles, de facilitãþile nece-
sare, precum vestiare, duºuri
etc.

Florin CONSTANTIN, primar

oraº Vãlenii de Munte:

“Am dorit sã le oferim
cetãþenilor din Vãlenii de
Munte cele mai bune condiþii
pentru a practica sportul ºi a
face miºcare, la noi  în oraº, într-un
complex sportiv amenajat ºi
echipat modern. Preþurile
aprobate de Consiliul Local

sunt foarte convenabile, pen-
tru cã dorinþa noastã este sã nu
existe om care sã-ºi doreascã
sã vinã la salã ºi sã nu-ºi poatã
permite financiar. Îi aºteptãm
atât pe tineri, cât ºi pe cei din

toate generaþiile, sã vinã cu
încredere la Sala de Sport
“Stelian Manolescu”, un obiec-
tiv dedicat ºi destinat tuturor
locuitorilor din Vãlenii de
Munte.”

Sala de Fitness ºi Terenul Sintetic, 

la dispoziþia tuturor vãlenarilor

SALA DE SPORT  + TEREN SINTETIC
Luni - Vineri: 8.00 - 21.00

Sâmbãtã: 9.00 - 17.00

Duminicã: 9.00 - 12.00

SALA FITNESS ZUM-FIT CENTER
BÃRBAÞI

Luni: 13.00 - 21.00

Marþi - Vineri: 8.00 - 13.00

FEMEI
Marþi - Vineri: 13.00 - 21.00

Sâmbãtã: 9.00 - 15.00

Program Sala de Sport 
“Stelian Manolescu”

Atenþie, a început sezonul înþepãturii cãpuºelor!
În fiecare an, zeci de pacienþi

(printre care foarte mulþi copii)
ajung la spital ca urmare a înþepã-
turii de cãpuºe. 

Acest fenomen revine  în actualitate
odatã cu apariþia temperaturilor peste
normalul perioadei în care ne aflãm, din
cauza frecventelor schimbãri climatice
la nivel global. 

Înþepãturile pot transmite la
oameni boala Lyme. Simptomele
sunt: iritaþia pielii în jurul
muºcãturii, dureri de cap,
febrã. Netratatã, infecþia se
poate rãspândi la inimã, articu-
laþii sau sistemul nervos
central.

Aceste insecte
pot fi întâlnite, cu precãdere în zilele
cãlduroase, atât în zonele rurale,

cât ºi urbane, inclusiv în multe destinaþii
turistice sau frecventate pentru activitãþi
în aer liber. 

Cãpuºele sunt niºte insecte foarte
mici, care se hrãnesc cu sângele mami-
ferelor, reptilelor sau pãsãrilor. Odatã cu
rãnirea, acestea pot prelua bacteriile sau
viruºii existenþi natural la aceste ani-
male. 

Potrivit medicilor, muºcãtura de

cãpuºã aratã de obicei ca un mic

pistrui de culoare închisã, cu o

crustã ce nu poate fi îndepãr-

tatã. 
Dacã aþi reuºit, totuºi,

sã extrageþi cãpuºa, spãlaþi
plaga cu apã caldã ºi sãpun,

dupã care aplicaþi un antiseptic,
precum alcoolul sau tinctura de

iod. În cazul în care aþi încercat sã
scoateþi cãpuºa cu penseta ºi capul ei a
rãmas în piele, prezentarea la medic
devine o urgenþã, pentru prevenirea
infecþiei ºi a eventualelor complicaþii.

Pentru evitarea înþepãturilor,
medicii recomandã urmãtoarele mã-
suri preventive, în cazul activitãþilor
în aer liber:

Folosiþi pantaloni lungi ºi blu-
ze/cãmãºi cu mâneci lungi; alegeþi
pantofi deschiºi la culoare, fãrã orificii
sau decupaje; când campaþi sau dormiþi
pe sol, folosiþi foi de cort sau pãturi pen-
tru picnic de culoare deschisã, care
uºureazã depistarea cãpuºelor; exa-
minaþi copiii la întoarcerea de la locurile
de joacã în parcuri sau pe spaþii verzi,
cãci cãpuºele sunt adesea gãsite la
aceºtia în pãr, în spatele urechilor sau în
cutele tegumentare de pe gât.

Biserica Ortodoxã îl sãrbãtoreºte,
pe 20 iulie, pe Sfântul proroc Ilie, fiul
lui Sovac, un  preot al Legii Vechi,
din cetatea Tesve, din Galaad
(Israel). De la numele acestei cetãþi,
avem ºi numele prorocului de
Tesviteanul.

În cer, Sfântul Ilie cutreierã norii,
fulgerã ºi trãsneºte dracii cu biciul
sãu de foc, pentru a-i pedepsi pentru
rãul care i l-au pricinuit. ªi, pentru cã
dracii înspãimântaþi se ascund pe
pãmânt prin arbori, pe sub streaºina
caselor, în turlele bisericilor ºi chiar
în trupul unor animale, Sfântul Ilie
trãsneºte nãprasnic, pentru a nu-i
scãpa nici unul dintre ei. 

Se spune cã, dupã ziua Sfântului
Ilie, vor începe ploile mari de varã.

20 iulie -

Sfântul Proroc

Ilie Tesviteanul
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Strada Mihai Bravu

S-au încheiat lucrãrile pe Strada
Mihai Bravu, una importantã care asi-
gurã accesul spre Piaþa Oraºului.
Artera a fost modernizatã. Au avut loc
intrevenþii pentru extinderea caro-
sabilului, dar ºi pentru amenajarea tro-
tuarelor, în scopul asigurãrii unui bun
trafic auto, dar ºi pietonal. A fost turnat
un nou covor de asfalt. Strãzile Pictor “Nicolae

Tonitza” ºi Unirii

Strãzile Pictor “Nicolae Tonitza” ºi
Unirii au intrat ºi ele în modernizare.
Constructorul desfãºoarã forþe umane
ºi utilaje importante, lucrãrile pe cele
douã artere fiind în plinã desfãºurare.

Strada Castanilor

Pe Strada Castanilor, la momentul
documentãrii noastre, a fost reparat
trotuarul, s-au montat bordurile, artera
fiind pregãtitã pentru asfaltare. 

Strada ªtefan cel Mare (Nord)

Se lucreazã ºi pe Strada ªtefan cel
Mare, pentru amenajarea trotuarelor,
dupã ce a fost introdusã canalizarea ºi
trase prin subteran cablurile pentru
utilitãþi. Noul executant lucreazã
susþinut pe zona de nord a oraºului,
pentru a se încadra în termene ºi în
condiþiile de calitate.

Bulevardul Nicolae Iorga (Sud)

La intrarea dinspre sud, din DN1, pe
Bulevardul Nicolae Iorga se lucreazã,
de asemenea, pentru amenajarea
trotuarelor ºi a spaþiului verde aferent.
Lucrãrile se desfãºoarã pe partea
stângã a direcþiei de deplasare dinspre
Ploieºti, dupã ce partea dreaptã a fost
amenajatã într-o manierã deosebitã. 

Strãzile Berevoieºti ºi 
Pictor Nicolae Grigorescu

Dupã o amânare îndelungatã gene-
ratã de probleme create de construc-
tor, Hidro Prahova a reluat lucrãrile la
introducerea conductei de canalizare
pe tronsonul rãmas de executat ºi
realizarea branºamentelor pe strãzile
Berevoieºti ºi Pictor Nicolae
Grigorescu.

Strada Mihai Bravu

Strãzile Pictor “Nicolae Tonitza” 
ºi Unirii

Vara investiþiilor 
la Vãlenii de Munte 

Strada ªtefan cel Mare (Nord)

Bulevardul Nicolae Iorga (Sud)

 Se lucreazã la Secþia
Pediatrie a Spitalului
Orãºenesc Vãlenii de Munte

Se lucreazã la construirea
unui nou corp al ªcolii
Gimnaziale “Gheorghe
Pãnculescu”

Alte investiþii în derulare:

Strada Castanilor

În aceastã varã, Primãria
Vãlenii de Munte îºi continuã
programul de lucrãri ºi investiþii
ºi începe altele noi.   

De altfel, acesta este sezonul
cel mai bun pentru desfãºurarea
lucrãrilor edilitare.
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Administraþia loca-
lã, condusã de cãtre
primarul Florin Con-
stantin, continuã
tradiþia  de omagiere
a venerabililor cetã-
þeni care locuiesc pe
raza oraºului Vãlenii
de Munte ºi de a
rãsplãti cu tort, flori,
diplomã ºi un plic

cu bani,  pe toþi
vãlenarii venerabili
atunci când îm-
plinesc vârstele de
90 ºi 100 de ani.  

Un exemplu de
respect ºi de
apreciere din partea
edilului ºi a celorlaþi
oameni din adminis-
traþie pentru seniorii

din oraº, pentru cei
care, prin munca lor
au contribuit la ceea
ce avem noi acum. 

Le dorim 
o viaþã frumoasã ºi
bucurii trãite ºi de
acum înainte alã-
turi de cei dragi.  

Luna aceasta îi spunem “La Mulþi Ani!”

la împlinirea frumoasei vârste de 102 ani doamnei

BOTEZ NINETA nãscutã pe data de 25 iunie 1917

Cei mai longevivi cetãþeni ai oraºului, sãrbãtoriþi de administraþia localã

La mulþi ani din partea Primãriei Vãlenii de Munte!

A început montarea, la plat-
formele de gunoi de la blocuri,
de containere modulare pentru
depozitarea gunoiului, dar ºi
colectarea selectivã a
deºeurilor. 

Deja primele astfel de con-
tainere au fost puse la dispoziþia
locatarilor, o facilitate civilizatã,
igienicã ºi modernã introdusã
în oraºul Vãlenii de Munte.

Gazele naturale s-au ieftinit începând cu 1 iulie 2019
Autoritatea Naþionalã

de Reglementare în
Domeniul Energiei a
aprobat noi preþuri pen-
tru furnizarea gazelor la
clienþii casnici, valabile
începând cu 1 iulie a.c.. 

Preþurile pentru
furnizarea gazelor natu-

rale pentru un numãr de

peste 3 milioane de

clienþi casnici, cu un

consum mai mic de 280

MWh, vor înregistra o

scãdere de peste 5%

pentru întreaga piaþã de

furnizare reglementatã.

Principalul element
component al preþului
final, care a determinat
scãderea medie înregis-
tratã pe piaþa reglemen-
tatã, a fost preþul de vân-
zare a gazelor naturale
de cãtre producãtorii
interni, de 68 lei/MWh.

A.J.O.F.M. Prahova vã informeazã: 

Ce beneficii au absolvenþii
promoþiei 2019 care se
angajeazã

Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei

de Muncã reaminteºte absolvenþilor din pro-

moþia 2019, cã pentru a profita de anumite be-

neficii special gândite pentru aceastã categorie,

trebuie sã se înregistreze în termen de 60 de

zile calendaristice de la absolvire. 

În urma angajãrii, pot beneficia de:
 prima de inserþie în valoare de 1.500 lei;

 prima de instalare în valoare de

12.500 lei, dacã angajarea este la o distanþã

mai mare de 50 de km de domiciliu, iar ca

urmare a angajãrii se schimbã ºi domiciliul

sau reºedinþa; aceastã primã se plãteºte în 2

tranºe;

 prima de relocare (chirie), în cuantum

de maxim 900 lei lunar, timp de 36 luni, dacã

angajarea este la o distanþã mai mare de 50 de

km de domiciliu. 

La expirarea celor 60 de zile, absol-
venþii care nu au reuºit sã ocupe un loc de
muncã vor beneficia de indemnizaþie de
ºomaj, în cuantum de 250 lei lunar, timp de
6 luni. 

Pentru absolvenþii de liceu, indiferent
dacã au promovat sau nu bacalaureatul, ulti-
ma zi în care se pot înscrie este 30 iulie 2019.

Containere modulare la blocuri, pentru depozitarea

gunoiului ºi colectarea selectivã


