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“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)

Ambulanþã
modernã
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Vãlenii de
Munte

PAGINA 3

Cei mai longevivi cetãþeni
ai oraºului, sãrbãtoriþi de
administraþia localã
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Pe 29 iunie, Biserica Ortodoxã
îi prãznuieºte pe Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel
Ziua numelui sã vã fie plinã de realizãri ºi
sã vã bucuraþi mereu de orice lucru frumos
din viaþa dumneavoastrã!
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Succes la examene
ºi vacanþã plãcutã!
Sfârºitul anului
ºcolar aduce îndrãgita
vacanþã mare, dar ºi,
claselor terminale,
examenele care marcheazã încheierea unei
etape ºcolare ºi începerea uneia superioare.

a XII-a - probele de bacalaureat, dupã ce au susþinut
deja evaluãrile competenþelor.

Evaluarea Naþionalã este
un moment important pentru elevii claselor a VIII-a,
care le permite accederea
în liceul pe care ºi-l doresc
sau, dupã caz, în ºcoala
profesionalã. Absolvenþii
învãþãmântului gimnazial
din Vãlenii de Munte au
dat deja examenele la
matematicã ºi la limba ºi
literatura românã, la ora
trimiterii acestui ziar la
tipar aºteptându-se rezultatele.
În perioada 1-4 iulie,
intrã în proba de foc a carierei lor ºcolare de pânã
acum ºi absolvenþii clasei

“Le doresc tuturor
absolvenþilor claselor a
8-a ºi a 12-a succes la examenele de evaluare ºi
bacalaureat. Avem în oraºul nostru performanþe
ºcolare frumoase care
aºteptãm sã continue ºi în
acest an. Tuturor elevilor
le doresc vacanþã plãcutã.
Cât ei se vor relaxa, noi
vom avea grijã ca atunci
când se vor întoarce în
ºcolile ºi liceele din oraº,
sã aibã toate condiþiile de
învãþare. Avem pregãtite
câteva lucruri frumoase,
însã acum e momentul sã
se bucure de soare ºi
vacanþã” .

Florin CONSTANTIN,
primarul oraºului
Vãlenii de Munte.

De Ziua Eroilor,
români ºi moldoveni
au cinstit împreunã,
la Vãlenii de
Munte, eroii
neamului
românesc PAGINA 3

La mulþi
ºi fericiþi ani!

Modernizarea
infrastructurii
rutiere continuã

Florin Constantin,
primarul oraºului
Vãlenii de Munte
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1 Iunie – Ziua Internaþionalã a Copilului

Magie, culoare ºi emoþii la Vãlenii de Munte
1 Iunie la Vãlenii de Munte,
o lume minunatã pentru copii:
concurs de desene pe asfalt
cu premii, spectacole de
magie, personaje de poveste,
ursuleþul Tedy, baloane modelabile, bomboane, muzicã ºi
voie bunã, mingii ºi cadouri
pentru toþi copiii ºcolarizaþi în grãdiniþele ºi
ºcolile din Vãlenii
de Munte.

Consiliul Local, Primãria ºi
Centrul Cultural al oraºului
Vãlenii de Munte au pregãtit
cadouri pentru aproximativ
1800 de copii, constând în
mingii ºi dulciuri (achiziþie
proprie ºi sponsorizare),
daruri ce au fost oferite copiilor înscriºi la grãdiniþele ºi ºcolile
din Vãlenii de
Munte.

continuare
în PAGINA 2
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Vãlenii de Munte - EVENIMENT
r
Gala absolvenþilo Iorga”
nal “Nicolae
Colegiului Naþio

Felicitãri,
succes ºi
drum bun
în viaþã!
Un frumos eveniment intrat în
tradiþia Colegiului Naþional “Nicolae
Iorga”, dar ºi a oraºului Vãlenii de
Munte - Gala Absolvenþilor, a avut loc pe
30 mai, la Centrul Cultural al oraºului.

A fost un adevãrat spectacol oferit de elevii care îºi iau
la revedere de la anii de
liceu, presãrat cu discursuri,
cântece, aplauze ºi... multe
emoþii. Atât din partea lor, cât
ºi a profesorilor ºi mai ales
diriginþilor, dar ºi a pãrinþilor
care au þinut sã participe la
eveniment.
Dupã ce au vãrsat o ultimã
lacrimã a despãrþirii, frumoºi,
inteligenþi, copiii îºi iau zborul cãtre alte înãlþimi, facultatea sau, de ce nu?, practi-

carea unei profesii, fiind
primii paºi din viaþa de
adult.
Îi aºteptãm înapoi,
aici, oameni valoroºi, împliniþi
sufleteºte ºi bine
pregãtiþi profesional ca sã ducã
mai departe
flacãra nestinsã
a frumoasei
comunitãþi din
Vãlenii de
Munte.

Magie, culoare ºi emoþii la Vãlenii de Munte
(urmare din pagina 1)
Vineri, 31 mai 2019, a fost
organizat un program fascinant
pentru copii constând în activitãþi ce au avut loc la Sala de
Sport ”Stelian Manolescu” din
Vãlenii de Munte ºi în spaþiul
destinat parcãrii acesteia.

La concursul de desene pe
asfalt ”Copilãrie în CULORI!” au
participat un numãr de 64 de
copii, din care 30 au primit premii care au constat în truse de
pictat ºi alte instrumente ce ar
putea folosi în exersarea ºi cultivarea talentului în arte plastice
al concurenþilor.

Tuturor participanþilor le-au
fost acordate diplome ºi premii
de participare din partea sponsorului S.C. MASPEX ROMÂNIA.
TEDY, mascota firmei Maspex, s-a alãturat pesonajelor de
poveste prezente la eveniment,
contribuind la bucuria copiilor
nerãbdãtori sã primescã bomboane ºi baloane modelabile, sã
participle la jocurile antrenante
ºi sã facã fotografii alãturi de
acestea.
Copiii au fost fascinaþi de
spectacolele de magie (2
reprezentaþii) cu titlul ”MAGIA
COPILÃRIEI”, susþinut de binecunoscutul Cristian Lorenzo ºi
echipa acestuia.
Adresãm sincere aprecieri ºi
mulþumiri sponsorului nostru
S.C. Maspex România, echi-

pelor manageriale din instituþiile de învãþãmânt din oraºul
nostru, cadrelor didactice care
s-au implicat în oragnizarea
activitãþilor ºi care ne-au susþinut, membrilor juriului, d-lui
director ºi echipei de la Sala
Sporturilor, elevilor voluntari,
pãrinþilor ºi tuturor celor care
ne-au sprijinit ºi au contribuit la
reuºita acestor evenimente!

Sã fiþi sãnãtoºi ºi mereu cu
zâmbetul pe buze. Sã vã bucuraþi ºi sã creºteþi frumos.
La mulþi ani tuturor
copiilor!
Florina ENE,
manager Centrul Cultural
Vãlenii de Munte
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Ambulanþã modernã pentru Spitalul Vãlenii de Munte

Odatã cu investiþia de
consolidare ºi amenajare a
Garajului Ambulanþei, din
cadrul Spitalului Orãºenesc
Vãlenii de Munte, vine
ºi un frumos gest din partea
autoritãþilor judeþene ºi
centrale.

Este vorba despre dotarea
cu o nouã ambulanþã performantã, care se alãturã dotãrii
existente ºi vine în sprijinul
celor care salveazã vieþile
oamenilor, în oraºul Vãlenii de
Munte ºi în întreaga zonã.
Ambulanþa face parte din lotul
nou de 122 de ambulanþe, destinate ISU, în toatã þara.
Cu aceastã ocazie, primarul
Florin Constantin a primit
vizita autoritãþilor judeþene
cãrora le-a prezentat situaþia
celei mai importante unitãþi
sanitare din oraº ºi cu care a
discutat despre continuarea
modernizãrii, în perspectiva
încheierii de noi parteneriate.
Bogdan TOADER,
preºedinte CJ Prahova:

“

Investiþiile în sãnãtate sunt
ºi vor rãmâne pe primul plan

în administraþia judeþului
Prahova. Un exemplu de bunã
practicã în acest sens este
chiar implicarea primarului
oraºului Vãlenii de Munte,
Florin Constantin, care alocã

în permanenþã fonduri în
scopul modernizãrii infrastructurii Spitalului Orãºenesc. Concret, primarul Florin
Constantin tocmai ce a finalizat modernizarea garajului

nou pentru ambulanþele care
deservesc Valea Teleajenului,
ºi a demarat extinderea secþiei
de pediatrie a spitalului cu un
nou corp. Cu toþii trebuie sã
avem în vedere faptul cã orice
investiþie în domeniul sãnãtãþii, pe plan local, utilizatã
corect, degreveazã activitatea
Spitalului Judeþean de Urgenþã
Ploieºti ºi ajutã la creºterea eficienþei în procesul de îngrijire
medicalã. Acesta este unul
dintre motivele pentru care ºi
eu, în calitate de Preºedinte al
Consiliului Judeþean Prahova,
aleg sã direcþionez fonduri, nu
numai cãtre Spitalul Judeþean
de Urgenþã Ploieºti, ci ºi cãtre
spitalele orãºeneºti.
Sper ca încrederea cetãþenilor în spitalele locale sã
creascã ºi am sã mã asigur cã
investiþiile în sãnãtate vor continua în judeþul nostru!

”
De Ziua Eroilor, români ºi moldoveni au cinstit împreunã,
la Vãlenii de Munte, eroii neamului românesc

Ziua Eroilor - Înãlþarea
Domnului a fost comemoratã la
Vãlenii de Munte, alãturi de fraþii
din Republica Moldova, care îºi
cinstesc ºi ei eroii care au cãzut
luptând pentru apãrarea pãmântului românesc de peste Prut.
Au fost momente cu totul deosebite, în cadrul înfrãþirii dintre oraºele
Vãlenii de Munte ºi Cimiºlia, parte a
eforturilor ºi a acþiunilor pentru reîntregirea neamului românesc.
În ziua de 6 Iunie, alãturi de veteranii noºtri din Vãlenii de Munte ºi
din zonã, de reprezentanþii Asociaþiei
Naþionale Cultul Eroilor (ANCE) “Regina Maria” (reprezentatã de col. retragere Nicolae Moise), de oficialitãþile
publice locale care la fiecare moment
special cheamã comunitatea pentru a
cinsti într-un cadru solemn istoria ºi
înaintaºii, s-au aflat ºase participanþi la
luptele pentru apãrarea independenþei
ºi integritãþii teritoriale a Republicii
Moldova, din anul 1992.
Delegaþia a fost condusã de Anatol
Caraman, preºedintele Asociaþiei Obºteºti a Veteranilor Rãzboiului “TirasTighina”, ºi compusã din combatanþi
de la Chiºinãu, din regiunea transnistreanã ºi din raionul Cimiºlia.
Oaspeþii din Republica Moldova au
fost primiþi la Primãria oraºului Vãlenii
de Munte, unde s-au abordat diferite
chestiuni, inclusiv s-a convenit ca în
programul ediþiei din luna august
curent a cursurilor de varã
ale Universitãþii Populare “Nicolae
Iorga” sã fie inclusã o prezentare a

“

Astãzi este Ziua Înãlþãrii
Domnului, ziua în care comemorãm ºi Ziua Eroilor. În aceastã zi
am avut onoarea de a primi vizita
Veteranilor de Rãzboi ai Republicii Moldova în frunte cu
preºedintele Asociaþiei, Colonel
Anatol Caraman. Le mulþumim cã
au venit alãturi de noi, aºa cum le
mulþumim tuturor cetãþenilor
oraºului participanþi la manifestãrile din aceastã zi

”

Florin CONSTANTIN,
primar Vãlenii de Munte
Asociaþia Obºteascã a Veteranilor Rãzboiului din 1992 “TirasTighina” i-a conferit edilului-ºef al
oraºului Vãlenii de Munte titlul onorific “Cavaler cu Sabia Dreptãþii”.

materialelor despre rãzboiul Republicii Moldova contra Federaþiei
Ruse de acum 27 de ani.
Primarul oraºului, Florin Constantin, s-a interesat cum, în opiniile combatanþilor, poate fi soluþionatã problema reîntregirii României ºi ce trebuie
fãcut pentru aceasta.

Ceremoniile au continuat cu un serviciu divin la Biserica „Adormirea
Maicii Domnului”.
Urmãtorul eveniment a fost cel
legat de comemorarea eroilor cãzuþi în
toate bãtãliile pentru apãrarea ºi libertatea neamului românesc ºi s-a
desfãºurat în preajma unei sfinte troiþe
din cimitir. O prezenþã specialã a fost
cea a veteranului de rãzboi Semion
Ioniþã, ajuns la vârsta de 97 de ani.
Ceremonia a început cu o slujbã
religioasã oficiatã de cãtre un sobor de
preoþi de la parohiile din oraº întru
pomenirea celor care s-au jertfit pe
altarul Patriei.
Delegaþia din Republica Moldova a
desfãºurat aici un imens Tricolor cu o

lungime de aproape 10 metri ºi o lãþime
de circa patru metri.
Dupã discursurile susþinute de personalitãþi locale, acordarea unor distincþii din partea oaspeþilor de peste
Prut, dar ºi a Asociaþiei de Cinstire a
Eroilor din România, elevi din localitate au prezentat un spctacol literarmuzical, iar solistul Gurie Popa din
regiunea transnistreanã a interpretat
câteva cântece patriotice.
Manifestãrile s-au încheiat cu
depuneri de coroane ºi de flori ºi cu o
masã de pomenire a eroilor cãzuþi în
bãtãlii.
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Firmele care angajeazã
tineri în sectorul
agricol pot beneficia de
sprijin financiar lunar,
din partea statului

Modernizarea infrastructurii rutiere continuã
Lucrãrile de
amenajare de-a
lungul DN1
au luat din nou elan
La cele douã intrãri
principale în Vãlenii de
Munte, pe DN 1A, au fost
reluate lucrãrile pe ºantiere, dupã ce firmele contractante iniþial au creat o
serie de probleme neîndeplinindu-ºi sarcinile pe
care ºi le-au asumat ºi

blocând activitatea o perioadã mare de timp.
Cu un nou partrener la
intrarea dinspre nord,
care acþioneazã cu echipe
ºi utilaje într-un ritm susþinut, la fel cum înainteazã
ºi investiþia din zona de
sud, existã toate condiþiile
ca lucrãrile sã fie de bunã
calitate ºi sã fie încheiate
într-un interval de timp
cât se poate de scurt, asta
ºi în condiþiile în care vremea neprielnicã împiedicã destul de mult desfãºurarea activitãþii.

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)
 Iluminatul public: 0786.248.365 –
PISÃU ION;
 Pentru serviciile de salubritate:
0722. 547.484 – CRISTEA GABRIELA;
 Poliþia Localã: 0752.132.454;
 Pentru gaze: 0244.928 –
DISP. DISTRIGAZ SUD PLOIEªTI;
 Centrul Cultural: 0244.280.345

Strada Mihai Bravu, una importantã care asigurã
accesul spre Piaþa Oraºului, este modernizatã.
Au loc intrevenþii pentru extinderea carosabilului, dar ºi pentru amenajarea trotuarelor, în scopul
asigurãrii unui bun trafic auto, dar ºi pietonal.

CUANTUMUL SUBVENÞIEI:
 1000 de lei - pentru
încadrarea persoanelor cu
studii superioare de specialitate în domeniul agricol, acvaculturii ºi/sau industriei alimentare;
 750 de lei - pentru persoanele având studii medii de
specialitate, precum ºi cursuri
de formare profesionalã de
scurtã duratã în domeniile
amintite;
 500 de lei - pentru persoanele fãrã studii.
Conform Legii nr. 336/2018
privind aprobarea programului de
stimulare a angajãrii tinerilor în
sectoarele agriculturã, acvaculturã ºi industria alimentarã, pentru a beneficia de subvenþia
menþionatã, firmele interesate au
obligaþia de a încheia cu tinerii un
contract individual de muncã cu
normã întreagã, pe perioadã nedeterminatã sau determinatã, dar nu
mai puþin de 12 luni.

Cei mai longevivi cetãþeni ai oraºului, sãrbãtoriþi de administraþia localã

La mulþi ani din partea Primãriei Vãlenii de Munte!
Luna aceasta le spunem

“La Mulþi Ani!”

la împlinirea frumoasei
vârste de 90 de ani
U
doamnei Maria BARB
ºi domnului
Victor FLORESCU.

Administraþia localã,
condusã de cãtre primarul Florin Constantin, continuã tradiþia
de omagiere a venerabililor cetãþeni 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 împlinesc
vârstele de 90 ºi 100
de ani.
Un exemplu de respect ºi de apreciere
din partea edilului ºi a
celorlaþi oameni din
administraþie 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 alãturi de cei
dragi.
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