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CURSURI
DE TEATRU la
Centrul Cultural
Centrul Cultural al oraºului
Vãlenii de Munte organizeazã din
luna octombrie cursuri de teatru
pentru toate vârstele în vederea
înfiinþãrii unei trupe proprii.
Programul repetiþiilor va fi
sãptãmânal, pe grupe, lunea
între orele 10.00 - 12.00/14.00 16.00 ºi vinerea între orele
10.00 - 12.00.
Doritorii sunt aºteptaþi pentru
înscrieri la sediul Centrului din
strada Berevoieºti nr.9.
Cu siguranþã ºi micuþii amatori
de dans se pot pregãti marþea sau
vinerea între orele 15.00-18.00 pentru a se alãtura trupei de dans
modern “Next Step” aflatã sub
îndrumarea domniºoarei Eliza
Liºiþã.
Totodatã în cadrul Centrului, de
la 1 noiembrie se va constitui un
Club al iubitorilor de muzicã compus din corala Rapsodia ºi
Grupul Vocal “Teleajenul”,
deschis tuturor celor care doresc
sã-ºi umple timpul liber cu altceva
decât televizorul ºi facebook-ul.
De altfel în data de 2 noiembrie 2013, sâmbãta, la ceas de
seara (18.00) în sala de spectacole
a Centrului Cultural va avea loc un
nou concert acapella susþinut de
prietenii noºtri italieni din Corul
Vânãtorilor de Munte, Adunata
Belluno, în compania celor din
corala Rapsodia. (A.N)

“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)

TOAMNÃ ÎN FESTIVAL
Bruma de anul acesta pare un mânz
nepotcovit ºi prunii
obosiþi de atâta alergat
prin anotimpuri miros
a þuicã fiartã. E un dute-vino prin târg ºi
fiecare privire cautã sã
se prindã de câte ceva!
Dacã parfumurile ar fi
culori, atunci am adulmeca curcubeie.
Cântecele aºteaptã
la o coadã imensã intrarea în auz. Belºugul
e pentru toate buzunarele ºi fiecare de aici
are parte de bucuria
lui ruptã din rodul
bogat al toamnei.
E festival la Vãleni
ºi þuica, la loc de cinste, e doar un pretext
pentru iscusinþã. Tarabele aºezate umãr lângã umãr ascund taine
care aþâþã la pofte nestrunite. Fumuri ºi focuri, ca în bãtrânele

sate, prevestesc gospodari trebãluind pe grãtare. De pe dealuri ºi
plai, butoaie ºi sticle cu
preº rostuit se rãsfaþã
sub coviltirele cu dovleci la urechi. Aurul
tãriei dospind a ve-

chime se împleteºte cu
argintul crud al þuicii
mai tinere.
Sfãtoasele palinci,
grele de înþelepciune ºi
cu mãrgele la gâtul sticlelor, vegheazã ca
niºte columne pe alta-

rul veseliei. Plutoanele
de gogonele ºi legiunile de gogoºari dau
onorul castraveciorilor
înveºmântaþi în foi de
dafin. Ghebe înfiorate
în oþeturi dedulcite cu
morcov au aripi suave
de mãrar tolãnite pe
boabe mari de piper ºi
de ienibahar. Pe grãtare au înflorit trandafirii dospind a cimbru
ºi usturoi. Pastramele
se perpelesc de dorul
vinului aspru aºezat
lângã ceaunele clocotitoare cu sarmale voinice.
Brânzeturi în corset
de brad la braþ cu câte
un caºcaval afumat se
leagãnã lângã rumena
ceapa ferecatã cu funii,
alãturi de þuicile înmiresmate cu finã boia ºi
neistovit usturoi. Sufletul românesc e zugrãvit sub smalþul olarilor
ºi în fluiere se aud
clopotele mânãstirilor
noastre dintâi. Roþi ºi
ibrice, potcoave ºi
cergi, straie de iarnãmpletite în nopþi deaºteptare, unelte docile ºi bute obeze, covrigi tãvãliþi în dalbe
seminþe ºi afânaþi cozonaci, leacuri din poa-

Un nou proiect ANL la Vãlenii de Munte
În ºedinþa Consiliului Local al oraºului
Vãlenii de Munte din data de 27 septembrie
2013 s-a adoptat ºi hotãrârea privind transmiterea în folosinþã gratuitã cãtre A.N.L. a
unui teren în vederea construirii de
locuinþe unifamiliale prin credit ipotecar.
Administraþia localã a identificat ca potrivit
pentru un astfel de proiect terenul, ce aparþine
domeniului public, din strada Alexandru
Donici. Suprafaþa de 1.577 mp se aflã chiar în
spatele vechiului sediu al Judecãtoriei Vãlenii
de Munte.
Conform primelor informaþii venite din
partea celor de la ANL aici se vor construi
8 locuinþe unifamiliale ce vor putea fi achi-

ziþionate prin credit ipotecar conform legislaþiei specifice construcþiilor efectuate prin
programul agenþiei.
Programul Locuinþe prin credit ipotecar
se adreseazã tuturor persoanelor cu cetãþenie
românã, care au împlinit vârsta de 18 ani ºi
care doresc sã cumpere o locuinþã construitã
prin ANL. Pentru a putea cumpãra o locuinþã construitã prin acest program, aveþi nevoie de finanþare, reprezentatã de un avans
(depus de solicitant) ºi de un credit ipotecar
(contractat de la bãncile partenere).
Persoana care solicitã un credit trebuie
sã fie angajatã cu contract de muncã pe perioadã nedeterminatã, iar prin veniturile pe

care le obþine (la nivel de familie) sã poatã garanta rambursarea creditului. La stabilirea bugetului în cadrul întocmirii dosarului de solvabilitate se iau in calcul veniturile solicitantului,
ale soþului/soþiei (unde este cazul) sau veniturile obþinute de alþi membri ai familiei care pot
participa la plata creditului. Membrii familiei
pot fi numai rudele de gradul I. Mai multe informaþii se pot obþine la Serviciul Urbanism
din cadrul primãriei sau accesând.
Aceastã nouã investiþie pe plan local va
schimba cu siguranþã aspectul zonei având în
vedere ºi faptul cã vechiul sediu al Judecãtoriei este propus spre renovare de cãtre
Ministerul Justiþiei. (A.N)

le de munte ºi muguri
de brad, plãcinte arþãgoase ºi tãinuite dulceþuri de casã, mere
trufaºe, pere lascive,
îmblãnite gutui, toate
îºi ies înainte zãbovind
cu chemarea… O mare
de oameni se revarsã
din zori pânã noaptea
târziu, iar muzica
merge-nainte înfrãþind
fanii cei mai rebeli. Se
fac planuri, se merge-n
trecut, oamenii se
dedau la poveºti fãrã
de leat, fãrã sfârºit. Medaliile dorm cu botul
pe panglici ciulindu-ºi
urechea la glas de
stãpân.
Pace ºi prune! Dionysos a coborât din
Olimp la Vãleni. Lãudaþi fie edilii pentru clipa aceasta care ne întoarce la versul divin
al lui Tudor Arghezi:
Niciodatã toamna nu
fu mai frumoasã!

Valentin Emil
Muºat

TELEFOANE
UTILE:
 Pentru apã ºi
canalizare: 0722 537 165
ing. CRISTIAN MIHÃILÃ (orele
08.00- 16.00);
 Dispecerat: 0724 299 614
- (între orele 16.00 - 08.00)
 Pentru iluminatul public:
0752 132 453 –
ANGHELINA CORNELIU;
 Pentru serviciile de
salubritate: 0722 547 484 –
CRISTEA GABRIELA;
 Pentru Poliþia Localã:
0752 132 454 – PETCU VASILE;
 Pentru gaze: 928 –
DISPECERATUL DISTRIGAZ SUD
PLOIEªTI;
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Ziua Internaþionalã a Persoanelor Vârstnice –
moment festiv la Vãlenii de Munte

A intrat ºi în tradiþia oraºului Vãlenii de
Munte ca la 1 Octombrie, sã celebrãm
Ziua Internaþionalã a Persoanelor Vârstnice. Acest lucru a fost ºi este posibil
datoritã bunei colaborãri dintre conducerea Asociaþiei Casa de Ajutor Reciproc
a Pensionarilor „ Armonia” ºi Primãria ºi
Consiliul Local al oraºului Vãlenii de
Munte.
Cu toþii am cunoscut sau cunoaºtem
persoane vârstnice care ne-au fost ºi ne
sunt dragi ºi când fac o astfel de afirmaþie,
mã gândesc la pãrinþii ºi bunicii noºtri
care de-a lungul timpului ne-au îngrijit,
ne-au dojenit, ne-au cãlãuzit paºii spre
viitor ºi ne-au învãþat ce reprezintã respectul pentru generaþia care a fost de sacrificiu pentru România înainte de 1989.
A sosit timpul ca sã le ducem mai
departe înþelepciunea vorbelor ºi faptelor
lor, am devenit bunici cu pãrul cãrunt
dar, ageri la minte ºi dacã nici noi nu cinstim aceastã zi, ar trebui sã roºim în faþa
celor care ne-au ales în diferite funcþii de
conducere.

Prezentul nu poate fi explicat fãrã a
cunoaºte trecutul ºi cum actuala generaþie de vârsta a treia a trãit momente ºi
clipe pe care nu ºi le doresc a le trãi copiii ºi nepoþii noºtri, suntem obligaþi sã ne
facem datoria pentru ca trecutul sã rãmânã o tristã amintire numai pentru noi
ºi sã proiectãm viitorul pe care întotdeauna ni l-am dorit.
Zilei de 1 Octombrie, noi, cei de la
Asociaþia Casa de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor, i-am dat ºi îi dãm importanþa cuvenitã.
O asociaþie cu aproape 27.000 membri
se respectã ºi prin grija faþã de semenii
sãi. În afara de împrumuturi rambursabile cu dobândã micã, ajutoare sociale
nerambursabile, excursii ºi asistenþa
socialã acordatã prin propriul Cabinet
Medical, am sãrbãtorit mãreþul eveniment al persoanelor de vârsta a treia, cu
ajutorul administraþiei oraºului, al Centrului Cultural Vãlenii de Munte ºi nu în
ultimul rând al sponsorului nostru
„SC TYMBARK MASPEX ROMÂNIA SRL”.

Acest investitor local a cinstit în mod
special ziua de 1 octombrie prin acordarea în mod gratuit a 400 pachete cu produse de rãcoritoare ºi dulciuri ce s-au distribuit tuturor celor invitaþi la spectacolul
oferit în cinstea seniorilor alãturi de câte o
crizantemã oferitã de asociaþia noastrã.
Profitând de acest eveniment, am sãrbãtorit cuplurile care au împlinit 40 ºi
respectiv 50 de ani de la cãsãtorie, în total
28 de cupluri. Primarul urbei, Florin
Constantin, a þinut sa fie aproape de
sãrbãtoriþi, pe care i-a felicitat oferind
fiecãrei perechi câte o Diplomã de
Excelenþã, buchete cu flori ºi câte un
premiu în bani. Acelaºi lucru l-am fãcut
ºi noi cei de la CARP „ARMONIA”
oferind celor 11 cupluri pe care le-am sãrbãtorit la 50 de ani de la cãsãtorie.
Superbul spectacol mult aºteptat care
a „încãlzit” sala a fost susþinut de nepoþii
sãrbãtoriþilor, elevi de la Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu” ºi de la Clubul Elevilor din oraº, cãrora în numele asistenþei le mulþumesc cu

multã cãldurã pentru ce ne-a oferit în
seara zilei de 01 Octombrie 2013.
Sãrbãtoarea nu putea sã se încheie
fãrã o surprizã, surpriza care s-a numit:
Dan Ardelean ºi Marius Ciprian Pop,
ultimul un nume greu al muzicii uºoare ºi
populare care, timp de aproape douã ore
a încântat ºi a umplut de bucurie inimile
celor aproape 400 de bunici ºi bunicuþe,
prezenþi în sala mare a Centrului Cultural.
Tot în cinstea acestora a fost datã ºi o
micã recepþie la finalul spectacolului.
Cu ochii plini de emoþie, bunicii ºi
rudele acestora au mulþumit organizatorilor, iar eu la rândul meu încã odatã
mulþumesc sponsorului SC Tymbark
Maspex Romania SRL, grupului de elevi
de la cele doua instituþii de culturã ºi educaþie, gazdei noastre ºi nu în ultimul rând
domnului primar, Florin Constantin, care
a fost permanent aproape de noi.
Ec. Constantin Sãvulescu,
preºedinte al Asoc. CARP „Armonia”
Vãlenii de Munte

PLATA ONLINE A IMPOZITELOR ªI TAXELOR LOCALE DATORATE
BUGETULUI LOCAL AL ORAªULUI VÃLENII DE MUNTE
Începând cu luna Octombrie 2013,
locuitorii oraºului Vãlenii de Munte
precum ºi alþi contribuabili din alte
localitãþi care vor sã-ºi achite taxele si
impozitele locale datorate bugetului
local, pot face acest lucru din faþa calculatorului, online, accesând site-ul,
fãrã a mai fi nevoie a se prezenta la
ghiºeele Casieriei Biroului de
Impozite ºi Taxe Locale. Ghiseul.ro
este Sistemul Naþional Electronic de
Platã Online cu Cardul Bancar (SNEP).
Acesta permite contribuabililor
plata online prin site-ul, operat de
cãtre Centrul Naþional pentru

Managementul Societãþii Informaþionale, a obligaþiilor fiscale locale
existente.
Astfel, Primãria oraºului Vãlenii
de Munte prin implementarea sistemului de platã fãrã autentificare,
oferã contribuabililor posibilitatea
plãþii online a impozitelor, taxelor
locale ºi amenzilor, doar dacã ºtiu
cuantumul acestora.
Astfel, pentru contribuabilii care
opteazã pentru plata online fãrã autentificare, accesând portalul Ghiseul.ro,
ºi nu ºtiu cuantumul impozitelor ºi
taxelor pe care vor sã le plãteascã, pot

afla acest lucru, telefonic, la nr.
0244/280.816 (Luni – Joi 07.30 16.30, Vineri 07.30 – 13.30), de la
inspectorii Biroului Impozite ºi Taxe,
pe baza comunicãrii numãrului de rol
nominal unic sau CNP al contribuabilului.
Sistemul se adreseazã numai contribuabililor persoane fizice, confirmarea de platã se face imediat,
PENTRU PLATA ONLINE NEPERCEPÂNDU-SE NICI UN COMISION.
Autentificarea fãrã parolã permite
achitarea atât a obligaþiilor de plãtã cât
ºi a altor taxe cãtre bugetul oraºului
Vãlenii de Munte înrolat la SNEP, prin

acceptarea la plata online a cardurilor
bancare Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro emise de orice bancã.
În afarã de plata cash a obligaþiilor
fiscale, aducem la cunoºtinþa contribuabililor cã plata impozitelor ºi taxelor locale se mai poate face ºi prin
intermediul E.F.T.P.O.S., (cititor de carduri) care este instalat la ghiºeul
casieriei Primãriei oraºului Vãlenii de
Munte, Str. Berevoiesti, nr. 3A.
ªef Birou Impozite ºi Taxe,
Alexandru ªtefãnescu
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UN VIS TRANSFORMAT
ÎN REALITATE
DIRECTOR ADJUNCT,
PROF. ING. RALUCA
POPESCU

Î

n decursul anului
ºcolar 2012 – 2013
am participat cu bucurie,
alãturi de colegii noºtri
de la Colegiul Naþional
„Nicolae Iorga” ºi de la
ªcoala Gimnazialã „Ing.
Gheorghe Pãnculescu”
din oraºul Vãlenii de
Munte, la inaugurarea
bazelor sportive noi ºi
moderne, realizate în cele
douã ºcoli de primãria
localitãþii ºi consiliul
local, în cadrul unui
proiect de modernizare a
unitãþilor de învãþãmânt
din oraºul nostru, iniþiat
de domnul primar Florin
Constantin.
Atunci am visat ºi am
sperat cã, poate într-o zi, ºi
ºcoala noastrã se va putea
bucura de o astfel de sãrbãtoare, iar elevii ar pute beneficia de o bazã sportivã
modernã, de nivel european.
Când majoritatea elevilor
ºi colegilor noºtri intraserã
în vacanþã iar noi, echipa
managerialã, ne pregãteam
sã tragem linia de final ºi sã
facem primele analize privind rezultatele anului ºcolar precedent, spre sfârºitul
lunii iulie 2013 a demarat un
adevãrat ºantier în curtea
interioarã a ºcolii noastre.
Discutând cu reprezentanþii primãriei ºi cu cei ai
constructorului, am primit
asigurãri cã amplul proiect
în care unitatea noastrã

ºcolarã a fost inclusã va fi
finalizat cel mai târziu la
sfârºitul lunii septembrie.
Proiectul a avut ca obiectiv reamenajarea completã a
curþii interioare ºi construirea unei baze sportive
moderne noi, prevãzutã cu
teren de minifotbal, handbal, volei ºi pistã de alergare
cu gazon sintetic ºi a unui
parc amplasat între ºcoala
veche ºi baza sportivã.
Aceastã importantã investiþie s-a ridicat la suma
de 257.000 de lei, fondurile
provenind de la bugetul
local. De aceastã investiþie
vor beneficia cei peste 1600

de elevi care studiazã la
aceastã unitate de învãþãmânt.
Astãzi, toate unitãþile de
învãþãmânt din oraºul Vãlenii de Munte se pot lãuda
cã sunt dotate cu baze
sportive moderne.
Astfel, pe 25 septembrie
2013, la Liceul Tehnologic
Agromontan „Romeo Constantinescu” Vãlenii de
Munte, a fost inauguratã una
dintre cele mai recente
investiþii în domeniul educaþiei din judeþul Prahova,
în prezenþa primarului ºi a
viceprimarului localitãþii,
Florin Constantin ºi respec-

tiv Vasile Gheorghe, a inspectorului ºcolar general al
Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova, Horia Toma, a
preºedintelui Consiliului Judeþean, Mircea Cosma ºi a
directorului Liceului Tehnologic Agromontan “Romeo
Constantinescu’’ din oraºul
Vãlenii de Munte, Nicolae
Ghencea, însoºit de colegii
ºi
elevii
unitãþii
de
învãþãmânt.
Domnul inspector ºcolar
general Horia Toma a þinut
sã laude rezultatele obþinute în urma realizãrii acestui
proiect, afirmând cã se declarã plãcut surprins de
condiþiile în care se prezintã
întreaga unitate de învãþãmânt care, potrivit directorului liceului, “se ridicã
astãzi la standarde europene ºi reprezintã un motiv
de mândrie, atât pentru
cadrele didactice care
lucreazã în aceastã unitate
ºcolarã cât ºi pentru elevi ºi
pãrinþi”.
Domnul primar Florin
Constantin le-a spus elevilor
cã acesta este unul dintre
proiectele dumnealui de
suflet prin care ºi-a propus
,,sã investeascã în tineret
pentru cã tinerii sunt viitorul localitãþii”, rugându-i
totodatã sã utilizeze cu responsabilitate ºi sã pãstreze
baza sportivã pentru a
putea fi folositã de cât mai
multe generaþii.
Exprimându-ºi încrederea în noua generaþie, domnul Mircea Cosma, preºedintele CJ Prahova, le-a vorbit liceenilor prezenþi la eveniment afirmând cã speranþele domniei sale se
îndreaptã cãtre tânãra generaþie, care trebuie sã înceapã sã punã lucrurile în ordine în þarã, sã ducã mai
departe respectul pentru
simbolurile naþionale-drapelul si imnul de stat - transformând România în bine.
Toþi cei prezenþi au trãit
evenimentul
inaugurãrii
bazei sportive ca pe o mare
sãrbãtoare a ºcolii. Felicitãri
din inima pentru toþi cei
care au fãcut posibil ca
visurile elevilor ºi cadrelor
didactice de la Liceul Tehnologic Agromontan ,,Romeo Constantinescu’’ sã
devinã realitate.

Ziua
Armatei
Române

Col(R) Moise Nicolae
Preºedinte A.N.V.R,
filiala Vãlenii de Munte

L

a 25 octombrie 2013 se împlinesc 69
de ani de la eliberarea de cãtre
Armata Românã a pãrþii de nord a
Transilvaniei ocupatã samavolnic de cãtre
Ungaria hortistã prin Dictatul de la Viena
din anul 1940, desãvârºindu-se acþiunile
militare pentru alungarea cotropitorilor
hortiºti. În aceasta zi de octombrie a anului
1944 au fost puse la locul lor bornele strãmoºeºti.
In semn de omagiu pentru bunicii ºi
pãrinþii noºtri care s-au jertfit pentru eliberarea þãrii ºi ca semn de recunoºtinþã faþã
de cei în uniforma militarã, organele puterii de stat au adoptat aceasta zi ca ziua
Armatei României în anul 1960.
Acþiunile de luptã desfãºurate pe teritoriul României împotriva trupelor germanohortiste, finalizate în septembrie 1942 au
constituit un segment în ºirul lung al bãtãliilor purtate de armata românã pentru libertatea ºi apãrarea fiinþei naþionale.
Efectivele Armatei Romane care au participat la dezarmarea trupelor germane ºi
acoperirea graniþelor þãrii de la Întorsura
Buzãului pânã la Orºova ºi eliberarea completã s-au ridicat la 540.000 din care au
rãmas pe câmpul de luptã 59.000.
In continuare, conform prevederilor
Convenþiei de Armistiþiu dintre Naþiunile
Unite ºi Uniunea Sovieticã, Armata Românã a participat la eliberarea Ungariei,
Cehoslovaciei ºi Austriei cu preþul unor
dureroase pierderi, aproximativ 170.000 de
ostaºi.
România a dus la scurtarea rãzboiului
cu cel puþin 6 luni. La terminarea rãzboiului, Armata Românã s-a întors de pe front
cu steagurile de luptã acoperite de glorie,
fãcându-ºi datoria pe deplin faþã de þara ºi
popor.
Prahovenii ºi-au adus contribuþia la eliberarea þãrii fiind încoronaþi în urmãtoarele mari unitãþi: Div. 1 Vânãtori de
Munte, Reg. 32 Mircea ºi 7 Prahoveni,
Flotila 2 Vânãtoare, ªcoala de Ofiþeri de
Rezervã Ploieºti.
La Vãlenii de Munte s-au depus coroane
de flori la Monumentul Eroilor din partea
oficialitãþilor.
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PRIMÃRIA ºi CONSILIUL LOCAL Vãlenii de Munte
Vã invitã pe 1, 2 ºi 3 noiembrie 2013 la

SERBÃRILE TOAMNEI

Festivalul Þuicii

 SPORT   FOTBAL   SPORT  SPORT   FOTBAL   SPORT   FOTBAL  SPORT 

CSO "TELEAJENUL" VÃLENII DE MUNTE PE PODIUMUL LIGII "A" PRAHOVA
prof. Gheorghe Rãdulescu
Dupã un start perfect ºi o continuare în forþã
CSO "Teleajenul" Vãlenii de Munte s-a aºezat
meritoriu pe podiumul ligii "A" Prahova,

I
N
F
O

 În data de 12.10.2013
sportivii clubului CSO
"Teleajenul-Komura" Vãlenii de Munte, au participat la campionatul naþional
de karate ce a avut loc la
Bucureºti, unde au obþinut
o medalie de aur, una de
argint ºi douã de bronz.

ocupând locul III al competiþiei de elitã al
judeþului nostru. Din cele 11 etape scurse din
actualul sezon echipa noastrã a obþinut 8 victorii ºi doar 3 înfrângeri devansând astfel
echipe cu vechi ºtate în fotbalul prahovean.

 În perioada 1, 2 ºi 3
noiembrie la Sala de Sport
"Stelian Manolescu" va avea
loc turneul de tenis de masã
"Liga Naþionalã AmaTuR" 2013
Vãlenii de Munte, fiind organizat
de noua secþie de tenis de masã
a Clubului Sportiv Orãºenesc
"Teleajenul", împreunã cu sprijinul Sãlii de Sport ºi al Primãriei

oraºului nostru. De remarcat cã
la ediþia din anul 2009 organizatã
pentru prima datã în oraºul nostru au participat aproximativ 300
de sportivi amatori ai genului,
ceea ce va face ca în acest an, la
acest turneu de anvergurã, se
aºteaptã sã participe un numãr
aproape dublu de sportivi din
mai multe judeþe ale þãrii.

CLASAMENT - LIGA A PRAHOVA

