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Unirea Principatelor Române,
înfãptuitã acum 161 de ani, la
Bucureºti, a fost celebratã într-un
mod inedit la Vãlenii de Munte -
inaugurarea sub patronajul
Primãriei oraºului Vãlenii de
Munte a Parcului “UNIRII”. 

PARCUL “UNIRII” - O filã în cartea
de istorie a oraºului, o piatrã de
temelie în pãstrarea vie a istoriei nea-
mului pentru copiii noºtri ºi pentru

generaþiile viitoare, motiv de mare
bucurie ºi de mândrie pentru fiecare
cetãþean al oraºului Vãlenii de Munte.  

Primar, Florin CONSTANTIN:

„Astãzi am evocat istoria ºi am
cinstit memoria celor care au
îndreptat România pe drumul
împlinirii naþionale. Prin Unirea de
la 1859, românii au dovedit puterea
solidaritãþii lor, au arãtat cã sunt

capabili sã depãºeascã orizontul
intereselor individuale pentru bi-
nele comun. Cred ºi sper, ca prin
realizarea proiectului Parcul
“Unirii” din Vãlenii de Munte, copiii
ºi nu numai, sã devinã cât mai
interesaþi de istorie, culturã, având
posibilitatea de a-ºi alege modele în
viaþã dintre oamenii care au realizat
ceva semnificativ pentru þarã.

La mulþi ani, români! 
La mulþi ani, România!”

Emoþiile unei noi file din istoria oraºului Vãlenii de Munte
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Reducere 10% 
pentru plata integralã

a impozitului pânã 
la 31 martie 2020

Impozitele ºi taxele locale 
aferente anului 2020 rãmân
neschimbate pentru oraºul

Vãlenii de Munte la nivelul anului

2019, fiind doar actualizate cu rata

inflaþiei aºa cum prevede legea.
Cei care doresc sã-ºi achite cu

anticipaþie impozitele locale,
Primãria ºi Consiliul Local Vãlenii
de Munte acordã ºi în anul 2020 
o reducere de 10% la impozitele
locale. 

Reducerea se aplicã pentru
plata integralã pânã la 31 mar-
tie, de cãtre persoanele fizice ºi
juridice ºi anume 10% în cazul
impozitului pe clãdiri, a impozi-
tului pe teren ºi a impozitului
pe mijloacele de transport. 

ÎN PAGINA 2,  Centrul
Cultural  “Nicolae Iorga” 
vã prezintã activitãþile
desfãºurate în anul 2019.

Centrul Cultural „Nicolae Iorga”

Vãlenii de Munte ºi-a îndeplinit

integral punctele din programul de

activitate aprobat, realizând parte-
neriate cu instituþiile de învã-
þãmânt din localitate ºi a organi-

zat pentru elevi cursuri gratuite de

dansuri populare ºi moderne,

canto, chitarã ºi teatru iar pentru

adulþi, Corala ”Rapsodia” ºi-a

desfãºurat activitatea sãptãmânal. 

La Biblioteca Orãºeneascã
„Miron Radu Paraschivescu” s-a
achizitionat un numar de 225 de
volume. In vederea creºterii
numãrului de cititori, s-au încheiat
parteneriate cu bibliotecile Co-
legiului Naþional „N. Iorga” ºi

Liceului Tehnologic Agro-

montan „R. Constantinescu”,

prin care se permite accesul

elevilor care nu au domiciliul pe

raza localitãþii Vãlenii de Munte,

dar care învaþã în una din cele

douã instituþii de învãþãmânt.

Membrii Clubului Pensio-

narilor ºi membrii Clubului Bi-

bliotecii „Miron Radu Paraschi-

vescu” au participat la toate acþiu-

nile desfãºurate în cadrul

Centrului Cultural: festivaluri

naþionale, zile aniversare de im-

portanþã naþionalã sau localã, sim-

pozioane dedicate unor scriitori

naþionali, sesiuni de comunicãri ºi

mese rotunde. Centrul Cultural

gãzduieºte în continuare întâlnirile

sãptãmânale organizate de Clubul

Bibliotecii „M.R.P.” ºi este zilnic

frecventat de membrii Clubului

Pensionarilor (jucãtori de ºah ºi

table).

În plan administrativ, s-a

obþinut AUTORIZAÞIA DE SECU-

RITATE LA INCENDIU. Au fost

realizate investiþii majore, care au

constat în lucrãri de modernizare. 

ACTIVITÃÞILE CENTRULUI CULTURAL 
“Nicolae Iorga” - VÃLENII DE MUNTE în anul 2019  

Anul 2019, realizãri

deosebite pentru oraºul

Vãlenii de Munte 
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15 IANUARIE  - ZIUA 

CULTURII NAÞIONALE

dedicatã elevilor din Vãlenii

de Munte PAGINA 4

24 Ianuarie 2020 - Parcul “Unirii” 
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În anul 2019 Centrul
Cultural „Nicolae
Iorga” a desfãºurat
sau a fost implicat 
în organizarea 
urmãtoarelor 
evenimente:

 15 ianuarie. Ziua Culturii

naþionale. 169 DE ANI DE LA

NAªTEREA POETULUI NAÞIONAL

MIHAI EMINESCU
Denumirea activitãþii: ”Dimensiunea
ortodoxã în cultura naþionalã” - 
simpozion

24 ianuarie. Ziua Unirii

Principatelor Române
UNIREA – NAÞIUNEA A FÃCUT-O!

 11 martie. E vremea sã ne întâl-

nim...” Spectacol dedicat doamne-

lor ºi domniºoarelor  din Vãlenii de

Munte cu ocazia aniversãrii Zilei Inter-

naþionale a Femeii, oferit în colaborare

cu Consiliul Local ºi Primãria Vãlenii

de Munte

6 aprilie. Campanie de donare de

sânge „PICÃTURA DE VIAÞÃ!”.

Asociaþia DONA – Ploieºti, Asociaþia

de Pãrinþi CNNI, elevi voluntari

16 aprilie. Teatru pentru copii

„Lãcomia, Lenea ºi Prostia”, susþinut

de Teatrul Ambulant ºi portabil „David

Lucian”

9 MAI. 4 SEMNIFICAÞII: Ziua

Oraºului Vãlenii de Munte, Ziua

Europei, Ziua Independenþei de Stat

a României (1877, Victoria Coaliþiei

Naþiunilor Unite în cel de-al II-lea

Rãzboi Mondial (1945)

9 MAI. Premierea elevilor 

olimpici ºi a profesorilor merituoºi

1 iunie - Ziua Internaþionalã 
a Copilului

„MAGIA COPILÃRIEI”
CADOURI (dulciuri ºi mingii)

pentru toþi copiii (aprox. 2000)
înscriºi în unitãþile de învãþãmânt
preºcolar, primar ºi gimnazial;

Concurs de desene pe asfalt. 
 Spectacol de magie: 

2 reprezentaþii

11 - 16 august. 
Universitatea Popularã de Varã
“Nicolae Iorga”
 Personalitãþi ale culturii

române ºi de peste hotare: prelegeri,
conferinþe, dezbateri, mese rotunde,
lansãri de carte, expoziþii spectacu-
loase, vizite la obiective turistice
reprezentative din judeþ,  specta-
cole.
Premierea celor mai frumoase

10 gospodãrii din oraº

15 – 18 AUGUST 2019
TÂRGUL TRADIÞIONAL DE
„SFÂNTA MARIA MARE”

Parada portului popular 
românesc 

14 septembrie – Campanie de
Donare de Sânge 

„Picãtura de viaþã”, în parteneriat cu
Consiliul Local, Primãria Vãlenii de
Munte, CTS Ploieºti, Asociaþia DONA ºi
Asociaþia de Pãrinþi CNNI

1 octombrie – spectacol 
dedicat „Zilei Persoanelor 
vârstnice” 

Acþiune realizatã în parteneriat cu
CAR Armonia Vãlenii de Munte, care
au premiat cuplurile ce au împlinit 50
de ani de cãsãtorie.

12 octombrie – Spectacol
Caritabil „VIAÞÃ PENTRU TEO!” 

A fost oferit de Orchestra de Muzicã
Popularã „Flacãra Prahovei” a
Filarmonicii „Paul Constantinescu” –
Ploieºti

12 octombrie 2019 – Ediþia 
a VI-a - Festivalul Naþional de
Folclor „DOR de Munte” 

25-27 octombrie 2019 -
Serbãrile toamnei la Vãlenii 
de Munte – Festivalul Þuicii, 
Ediþia a XXII-a 
Gala Cetãþenilor de Onoare
Concursul „Cel mai bun
Producãtor de þuicã”
Târgul de produse agroalimenta-
re ºi meºteºugãreºti
Spectacole în aer liber, jocuri de
lumini, foc de artificii

Gala cetãþenilor de onoare
�Anual, autoritãþile locale acordã

unor personalitãþi titlul onorific de
„Cetãþean de Onoare al oraºului
Vãlenii de Munte” 

DESCHIDEREA SERBÃRILOR
TOAMNEI

Dl. Primar FLORIN CONSTANTIN

TÂRGUL  AGRO-ALIMENTAR
Premierea celor mai buni producã-

tori de þuicã

30 noiembrie. Concert „HORIA

BRENCIU” – Piaþa oraºului

1 DECEMBRIE - ZIUA
NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

„Visul care a dãinuit peste 100 de ani!”
 S-au împlinit 101 de ani de la

Marea Unire – evenimentul politic
major al anului 1918, desãvârºirea
statului naþional român.
 Comunitatea din Vãlenii de

Munte a ºtiut întotdeauna sã-ºi
omagieze eroii, sã-ºi trãiascã din
suflet sãrbãtorile, sã fie împreunã la
bine ºi la greu.

14 decembrie. Festivalul Naþional

Coral de Colinde „Leru-i ler”, Ediþia 

a VII-a

 6 – 27 decembrie. Târgul de

Crãciun. Moº Crãciun, personaje de 

poveste, cadouri, lumini, bomboane,

portocale, spectacole de colinde susþi-

nute de grupuri de colindãtori ºi artiºti

consacraþi.

5 ºi 6 decembrie. Moº Crãciun

ºi „ajutoarele” sale oferã cadouri 

tuturor copiilor din oraº. Parada lui

Moº Crãciun

 Aprinderea Iluminatului de
Crãciun. Parada lui Moº Crãciun

ajunge în parc, unde dl Primar ºi

autoritãþile locale ne aºteaptã ºi împre-

unã cu toþi cei adunaþi, numãrã de la 10

la 1 ºi... LUMINILE DE CRÃCIUN SE

APRIND!

În cursul anului 2019, Centrul
Cultural „Nicolae Iorga” a avut o
strãnsã colaborare cu instituþiile pu-
blice locale ºi judeþene, cu instituþii pri-
vate locale ºi ONG-uri, gãzduind un
numãr considerabil de ºedinþe organi-
zate de Detaºamentul de Pompieri al
ISU  „ªerban Cantacuzino” Prahova,
Detaºamentul de Jandarmi Vãlenii de
Munte, Poliþia oraºului Vãlenii de
Munte, CAR Pensionari „Armonia”
Vãlenii de Munte, Protoieria Vãlenii de
Munte, Direcþia Ocolului Silvic Praho-
va, ANAF, Instituþia Prefectului Praho-
va, Oficiul de Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã Prahova, Compania de Ser-
vicii Publice ºi Energii Regenerabile,
MASPEX România. 

Centrul Cultural "Nicolae Iorga"
Vãlenii de Munte 

Manager, Florina ENE

ACTIVITÃÞILE CENTRULUI CULTURAL 
“Nicolae Iorga” - VÃLENII DE MUNTE în anul 2019  

CENTRUL CULTURAL 
"NICOLAE IORGA" al oraºului
Vãlenii de Munte a fost 
înfiinþat la 31 ianuarie 2013. 

Pe data de 25 iulie 2019 i s-a
atribuit denumirea de 
CENTRUL CULTURAL 
„NICOLAE IORGA”. 

În cadrul Centrului Cultural
se desfãºoarã programe ºi
proiecte culturale în domeniul
educaþiei formale ºi non-for-

male ºi a culturii tradiþio-
nale, urmãrind urmã-

toarele aspecte:

Elaborarea
unor proiecte atractive ºi utile de 
educaþie permanentã;
 Conservarea ºi transmiterea

valorilor morale, artistice ºi tehnice
ale comunitãþii, precum ºi pãstrarea ºi cultivarea specificului local;
 Diversificarea serviciilor culturale oferite, prin armonizarea 

acestora cu nevoile publicului;
 Stimularea creativitãþii ºi talentului prin organizarea de sesiuni

ºtiinþifice, dezbateri, expoziþii, concursuri, lansãri de carte, 
simpozioane dedicate  unor personalitãþi culturale naþionale;
 Dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeþean, naþional ºi

internaþional.
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Învãþãmântul, poate
cel mai modern din

judeþ

Învãþãmântul a constituit aceeaºi pri-
oritate pentru primarul Florin
Constantin, echipa sa din Primãrie ºi
Consiliul Local. Vã reamintim numai
câteva din realizãrile importante pe
acest domeniu. 

La începutul anului ºcolar, a fost dat
în folosinþã un nou corp de ºcoalã al
Colegiului Naþional “Nicolae Iorga”,
poate cea mai modernã structurã de
învãþãmânt din judeþul Prahova, rezul-
tatã dupã reamenajarea fostului atelier
ºcoalã într-un corp de clãdire care
cuprinde 10 sãli de clasã, pentru a se
putea desfãºura întregul proces de
învãþãmânt în colegiu, într-un singur
schimb, de dimineaþã.  

Noul corp de ºcoalã este fãcut pe un
concept deosebit de ºcoalã modernã,
cu spaþii largi, iluminate natural ºi artifi-
cial excelent, cu clase cu dulapuri pen-
tru efecte destinate tuturor elevilor,
proiectoare ºi table inteligente în fiecare
salã de clasã, dar ºi locuri destinate
socializãrii ºi servirii mesei de cãtre
copii, spaþii exterioare impecabile etc. 

Tot la Vãlenii de Munte se mai aflã
în execuþie un pavilion nou ºi la
ªcoala Gimnazialã „Inginer Gheorghe
Pãnculescu”, parter cu etaj, cuprin-
zând tot un numãr de 10 sãli de clasã.
Clãdirea a fost ridicatã foarte repede,
fiind în curs de amenajare interioarã ºi
dotare cu echipamente ºi mobilier.

Au avut loc reparaþii importante ºi
la Liceul Tehnologic Agromontan
“Romeo Constantinescu”.

Toate grãdiniþele din oraº au fost
pictate exterior cu personaje îndrãgite
copiilor, spaþiile de joacã reamena-
jate ºi obiectivele dotate cu camere
de supraveghere, pentru siguranþa
deplinã a copiilor.

Sãnãtatea - Spitalul
orãºenesc, investiþiile 

ºi dotarea continuã

Spitalul orãºenesc Vãlenii de Munte
rãmâne principalul obiectiv în dome-
niu, iar aici au avut loc lucrãri, inter-
venþii ºi dotãri cu echipamente
foarte importante.

În anul trecut, s-a lucrat, ºi proiectul
continuã, pentru realizarea unui nou
corp al secþiei Pediatrie, atenþia pen-
tru sãnãtatea copiilor fiind una sporitã.
În cursul anului 2020 va fi pus în funcþi-
une acest nou obiectiv.

Tot anul trecut a fost modernizat ºi
amenajat sectorul Ambulanþei, pen-
tru a se putea interveni cât mai rapid ºi
operativ la cazurile de urgenþã.

De asemenea, a continuat dotarea
cu aparaturã perfomantã a spitalului,
de exemplu echipamente pentru radi-
ologie ºi pentru mãsurarea densitãþii
osoase (DEXA).

Lucrãri importante 
la utilitãþi ºi 

amenajare urbanisticã

Amenajarea modernã a intrãrilor
dinspre sud ºi nord în oraºul Vãlenii
de Munte au fost douã proiecte impor-
tante realizate în anul 2019, care fac din

oraºul nostru, alãturi de Sinaia, primele
localitãþi din judeþ care introduc pe
zona centralã toate utilitãþile în subte-
ran, inclusiv cablurile de energie elec-
tricã. Imaginea oraºului este o surprizã
foarte plãcutã pentru cei care îl
tranziteazã pe DN1A.

De asemenea, au avut loc amena-
jãri de rigole, trotuare, carosabil, în
toate cartierele oraºului, fiind con-
struit ºi un pod nou peste pârâul
Tarsica, o investiþie care va cãpãta
mare valoare în timp. 

Au continuat lucrãrile la
înlocuirea conductelor de gaze natu-
rale ºi de apã potabilã, unde Primãria
a fost partener, iar investiþiile au fost
finanþate ºi realizate de cãtre deþinãtorii
de reþele. 

Investiþii destinate 
tineretului ºi 

petrecerii timpului liber

În cadrul Sãlii de Sport “Stelian
Manolescu” a fost realizatã o salã de
fitness utilatã cu aparaturã la cele mai
înalte standarde în domeniu ºi
deservitã de instructori de specialitate,
salã care se bucurã mai ales de
aprecierea doamnelor. Pânã la acest
moment sunt fãcute peste 70 de abona-
mente pentru practicarea fitness-ului în
mod regulat, însã doamnele care
frecventeazã sala sunt mult mai multe.

Terenul de sport de minifotbal,
realizat în exterior, în imediata vecinã-
tate a Sãlii de Sport ºi inaugurat în
toamna anului trecut, este solicitat per-
manent, chiar ºi pe perioada sezonului
rece, de vãlenarii iubitori ºi practicanþi
ai fotbalului, aceºtia profitând la maxim
de condiþiile bune de aici (vestiare,
duºuri, gazon artificial de calitate) ºi de
instalaþia de nocturnã.

Toate parcurile din oraº au fost
modernizate, dotate cu noi piese de
mobilier. Acoperirea din tartan turnatã
în parcuri asigurã o bunã protecþie
copiilor care se bucurã de joacã ºi voie
bunã în aceste parcuri.

Pe terenul din str. Mihail Kogãlni-
ceanu nr. 1-3, a fost amenajat un nou
parc, denumit de vãlenari “Dino”,
de-a dreptul spectaculos, cu poteci ºer-
puind frumos pe coastã, printre copaci,
cu o priveliºte superbã, având funcþiuni
de agrement, de loc de joacã pentru
copii, loc ideal de odihnã, dar ºi având
dotare cu aparate de forþã ºi întreþinere
pentru adulþi.

Nu în ultimul rând, continuã
lucrãrile pentru realizarea locuinþelor
pentru tineeri, un superb bloc ANL cu
15 unitãþi locative fiind într-o stare
avansatã de execuþie.

Vã prezentãm, 

pe scurt, ce a

însemnat anul

2019 din punct de

vedere ivestiþional,

urbanistic, edilitar 

într-o retrospectivã

pe scurt a realizãrilor 

importante din 2019, 

la Vãlenii de Munte.

Anul 2019, realizãri deosebite 
pentru oraºul Vãlenii de Munte 

L ucrãrile ºi acþiunile 
administraþiei publice

locale în anul 2019 au reuºit sã
înfrumuseþeze, sã ridice stan-
dardele de viaþã ºi confortul
urbanistic în oraºul Vãlenii de
Munte. 

V-am prezentat doar câteva
dintre acestea, pentru a putea
marca acest an, care va
rãmâne în memoria 
vãlenarilor prin unele 
realizãri de excepþie.
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Vineri, 24 ianuarie 2020, la
161 de ani de la Unirea Prin-
cipatelor Române, la Vãlenii de
Munte au avut loc trei acþiuni
complexe care au asigurat
reuºita întregului eveniment.

Primul moment cu care a
început ziua a fost aºa cum se
cuvine, cu Slujba religioasã TE
DEUM, la ora 11:00, oficiatã de un
sobor de preoþi din cadrul
Protoieriei Vãlenii de Munte, la
Biserica „Mãnãstirea Adormi-
rea Maicii Domnului”, la care au
participat câteva zeci de per-
soane alãturi de primarul
oraºului, Florin Constantin. 

Al doilea moment important
a avut loc la ora 17:00, în sala de
spectacole a Centrului Cultural
„Nicolae Iorga” din Vãlenii de
Munte, unde s-a organizat un
Simpozion dedicat Unirii Prin-
cipatelor Române, la care au
participat aproximativ 300 de per-
soane. 

Profesor Ion Bocioacã, isto-
ricul ºi cronicarul oraºului nos-
tru, a susþinut primul o prelegere,
în care a fãcut o scurtã incursiune
în istoria evenimentelor din ia-
nuarie 1859, care au condus la

Unirea Principatelor Române:
Moldova ºi Þara Românescã,
oferindu-ne detalii inedite despre
„Reforma Agrarã a lui Cuza la
Vãlenii de Munte”. 

Momentul de istorie a fost
urmat de unul literar, în care pro-
fesor de limba ºi literatura
românã, dr. Emil Valentin
Muºat, ne-a prezentat „Istoria
unui cântec – Hora Unirei a lui
Vasile Alecsandri”.

Simpozionul cu tema „UNI-
REA – NAÞIUNEA A FÃCUT-O”
s-a încheiat cu vernisajul expozi-
þiei „UNIFICATORII Mihai
Viteazul, Alexandru Ioan Cuza
ºi Ferdinand I ÎN VIZIUNEA
ARTIªTILOR LUMII”, expoziþie
semnatã de caricaturist Nicolae
Ioniþã, ajunsã la Vãlenii de
Munte in cadrul unui frumos
parteneriat încheiat cu Uniunea
Ziariºtilor Profesioniºti din
România – UZPR.

Cel mai aºteptat moment –
Inaugurarea

Parcului “Unirii”

La ora 18:00, cu flori, cocarde
tricololare cu fotografiile domni-
torilor în piept ºi drapele în mâini,
sute de oameni au venit la inau-
gurarea Parcului “Unirii”, pen-

tru a aduce un omagiu celor
care de-a lungul istoriei au con-
tribuit la întregirea þãrii ºi la uni-
tatea de neam: DECEBAL,
MIRCEA CEL BÃTRÂN, ªTEFAN
CEL MARE, MIHAI VITEAZUL,
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU,
ALEXANDRU IOAN CUZA ºi
FERDINAND I. 

Elevi, oameni de culturã ºi ofi-
ciali de la nivel naþional, judeþean
ºi local ne-au onorat cu prezenþa
ºi au trãit alãturi de noi emoþiile
unei noi file din istoria oraºului
nostru, Vãlenii de Munte. 

Cu toþii au asistat la solemna
ceremonie de inaugurare: tãierea
panglicii tricolor de cãtre edilul
oraºului, împreunã cu elevi ai
ºcolilor din Vãlenii de Munte,
dezvelirea succesivã a busturilor,
depunerea de flori ºi legarea pan-
glicii tricolor la bustul fiecãrui
domnitor, prezentarea acestora
de cãtre elevi în ordine cronolo-
gicã, slujba de pomenire. Au cân-
tat melodii patriotice alãturi de
Corala „Rapsodia” a Centrului
Cultural „Nicolae Iorga”, au ridi-
cat drapelul României ºi au
dansat împreunã „Hora Unirii”. 

Grupaj - Centrul Cultural
"Nicolae Iorga" Vãlenii de

Munte Manager, Florina ENE

Pentru cã este de dato-
ria fiecãruia dintre noi sã
transmitem generaþiilor de
copii adevãratele valori
culturale româneºti, pe 15
ianuarie 2020, Ziua Cul-
turii Naþionale a fost sãr-
bãtoritã la Centrul Cultural
„Nicolae Iorga” într-un mod
deosebit, unde publicul
þintã majoritar au fost ele-
vii de clasa a IV-a care
învaþã la ªcoala Gim-
nazialã „Ing. Gh. Pãn-
culescu” ºi Liceul Teh-
nologic Agromontan
„Romeo Constantinescu”

din Vãlenii de Munte. 

Activitatea „Concert –
lecþie de folclor” din
cadrul proiectului „Muzica
româneascã între clasic
ºi tradiþional” s-a încadrat
perfect în tema aleasã pen-
tru aniversarea acestei zile
- „CULTURA - REPERE TRA-
DIÞIONALE ºi MODERNE”.

Filarmonica „Paul Con-
stantinescu” Ploieºti, iniþia-
toarea acestui proiect, a
participat cu Orchestra de
Muzicã Popularã „Flacãra
Prahovei”, cãreia i s-a alã-
turat Ansamblul Folcloric
„Doina Prahovei”. 

„O demonstraþie de
cântec ºi dor, acompa-

niatã de aplauzele unui
public foarte tânãr, însetat

însã de valori culturale
tradiþionale.

Felicitãri orga-
nizatorilor ºi
sper sã fie o
primã ediþie

dintr-un lung ºir
de astfel de eve-
nimente de care
oraºul nostru se

va bucura” –
deputat,

Andrei Nicolae

La mulþi ani, din partea
Primãriei Vãlenii de Munte!

Popa Aurelian, nãscut pe

10 ianuarie 1930 a trãit clipe

de bucurie în momentul în

care i-au trecut pragul casei 

reprezentanþii administraþiei 

publice locale.
La împlinirea celor 90 de

ani, domnul Aurelian Popa
a primit din partea Pri-
mãriei Vãlenii de Munte
tort, flori ºi un plic cu bani.  

24 ianuarie 2020 - Parcul “Unirii” 
Emoþiile unei noi file din istoria 

oraºului Vãlenii de Munte

15 IANUARIE  - ZIUA CULTURII
NAÞIONALE dedicatã elevilor

din Vãlenii de Munte


