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Ce noutãþi aduce noul
Cod Fiscal pentru
contribuabili
Noul Cod Fiscal vine cu o serie de
modificãri ºi reglementãri care îi vizeazã
atât pe contribuabilii persoane fizice, cât
ºi persoane juridice.
citiþi în pagina 3

“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)

EDITORIAL

entru locuitorii
P
oraºului
Vãlenii de Munte
propun ca, începând din aceastã
ediþie a ziarului
local, sã deschid
o nouã cale de
comunicare între mine, primarul oraºului ºi dumneavoastrã, cetãþenii urbei.
Am decis acest lucru din dorinþa de a
rãspunde nevoii de informare pe care
o au cetãþenii din Vãlenii de Munte.
Tocmai din acest motiv, în fiecare
ediþie a ziarului, mã voi adresa dumneavoastrã aducând lãmuriri ºi detalii
cu privire la cele mai importante teme
ale momentului.
În aceastã ediþie doresc ca, împreunã cu echipa de specialitate din cadrul Primãriei Vãlenii de Munte, sã vã
prezint noutãþile pe care le aduce noul
Cod Fiscal, document care a fost aprobat de cãtre Parlamentul României ºi va
intra în vigoare de la data de 1 ianuarie
2016. În pagina 3 a ziarului “Vãlenii de
Munte” veþi gãsi tot ceea ce trebuie sã
ºtiþi despre noul Cod Fiscal, într-un
material pregãtit de cãtre serviciul de
specialitate din cadrul primãriei.
Eu doresc sã fac doar câteva precizãri extrem de importante cu privire
la noua modalitate de stabilire a taxelor
ºi impozitelor locale. În primul rând trebuie sã ºtiþi cã impozitele au rãmas aceleaºi din anul 2013 ºi doresc, împreunã
cu Consiliul Local, ca ºi în 2016 impozitele sã rãmânã aceleaºi sau chiar sã
fie micºorate acolo unde ne permite
legea.
Doresc sã facem acest lucru mulþumindu-vã pentru cã fiecare cetãþean a
demostrat cã este un bun contribuabil
ºi mizãm în continuare pe o buna colectare a impozitelor. Însã orice primãrie ºi consiliu local poate lua decizii în
stabilirea cotei de impozitare ºi a modalitãþii de calcul a acestora respectând Codul Fiscal.
Trebuie sã vã spun cã începând cu
2016 prin aplicarea noilor prevederi ale
Codului Fiscal, anumite categorii de
contribuabili vor trebui sã suporte majorãri la anumite categorii de impozit
pe teren sau pe construcþii.
Decizia, subliniez, nu ne aparþine,
noi având obligaþia de a pune în aplicare prevederile legale.
Vã asigur, însã, cã vom pãstra, în
continuare, un nivel cât mai redus al
impozitelor pentru ca toþi cetãþenii sã
le poatã achita. Noi vã asigurãm cã banii care se colecteazã la bugetul local
vor fi folosiþi cu maximã responsabilitate pentru modernizarea oraºului, iar
toate investiþiile vor fi realizate þinând
cont de dorinþele ºi nevoile cetãþenilor.
Primar, Florin Constantin
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TOTUL DESPRE ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU
ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI, SEZONUL 2015-2016
Administraþia localã a demarat procedura de primire
a cererilor venite din partea
solicitanþilor, pentru acordarea ajutorului pentru
încãlzirea locuinþei pentru
iarna 2015-2016. Pentru acordarea ajutorului cu gaze naturale, energie electricã, precum ºi cel cu lemne, cãrbuni
ºi combustibili petrolieri,
limita venitului net pe membru de familie este de 615 lei
atât în cazul familiilor cât ºi
în cazul persoanei singure.

LIMITELE DE VENIT PE MEMBRU DE FAMILIE
ªI CUANTUMUL AJUTORULUI DE ÎNCÃLZIRE

Gaze
naturale:
Cuantum
(lei)

Limite
venituri
pânã la 155
155,1 – 210
210,1 – 260
260,1 – 310
310,1 – 355
355,1 – 425
425,1 – 480
480,1- 540
540,1 – 615

Acte necesare
Cererile pentru acordarea ajutorului pentru încãlzirea locuinþei
pe durata sezonului rece se depun
la biroul ADPP din incinta fostei
policlinici a oraºului. Acestea trebuie însoþite de urmãtoarele documente:
acte de proprietate/contracte
de închiriere/comodat;

262
190
150
120
90
70
45
35
20

Lemne, cãrbuni,
combustibili petrolieri:
Venit net pe
Ajutor
membru de
lunar (lei)
familie
pânã la 155 lei
155,1-210 lei
210,6-260 lei
260,1-310 lei
310,1-355 lei
355,1-425 lei
425,1-480 lei
480,1-540 lei
540,1-615 lei

54
48
44
39
34
30
26
20
16

 facturã de gaze - pentru subvenþie la gaze;
 copie B.I./C.I., pentru toþi membrii familiei;
 adeverinþe salariu, cupoane
alocaþie, cupoane pensie pe luna
anterioarã depunerii cererii;
copie talon autoturism;
 adeverinþã emisã de Administraþia Financiarã pentru cei care nu
realizeazã venituri.

Vocea cetãþenilor
Mesajele dumneavoastrã cãtre domnul primar sau cãtre primãrie
transmise în mediul on-line (pe pagina de Facebook Constantin
Florin sau pe e-mail primariavaleniidemunte@yahoo.com) ori în scris
la sediul instituþiei se vor regãsi în rubrica “VOCEA CETÃÞENILOR”.
Bogdan Creþu: “Felicitãri adminisAlexandru Sima: “Suntem foarte
traþiei locale ºi în special domnului priîncântaþi de faptul cã se asfalteazã în zona
mar pentru felul în care aratã oraºul.
Rizãneºti. Aici sunt destul de multe familii
Vãlenii de Munte e un oraº mic dar foart care aveau mare nevoie de reabilitarea
frumos. Se vede cã e condus de oameni drumului de acces. Vã mulþumim.”
gospodari.”
Adrian ºi Nicoleta Ionescu:
Cãtãlin Bãloiu Moraru: “Vã mulþu“Mulþumiri pentru lucrãrile executate în
mesc pentru remedierea problemei,
zona Rizãneºti. Sunt investiþii de care toþi
legatã de acoperirea ºantului format pe cei care locuiesc aici aveau mare nevoie.
strada Mihail Kogalniceanu.”
Multã sãnãtate ºi putere de muncã!”

TELEFOANE
UTILE:
 Pentru apã ºi canalizare:
0728.880.605 – ing. ROMULUS MÃNCILÃ
(08.00 - 16.00);
 Dispecerat: 0724 299 614 - (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: 0244.928 – DISPECERATUL
DISTRIGAZ SUD PL;
 Centrul Cultural: 0244 280 345
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Vãlenii de Munte - EVENIMENT

PROGRAM

SERBÃRILE TOAMNEI - Festivalul Þuicii
la Vãlenii de Munte, EDIÞIA A XVIII-a:
 VINERI - 30 OCTOMBRIE 2015

În fiecare an, toamna, au loc la
Vãlenii de Munte mai multe
activitãþi cultural artistice ºi economice reunite sub titlul generic
SERBÃRILE TOAMNEI – FESTIVALUL
ÞUICII LA VÃLENII DE MUNTE.
Anul acesta manifestarea mai sus
amintitã a ajuns la cea de a XVIII-a ediþie.
Serbãrile Toamnei anului 2015 la Vãlenii
de Munte îi vor aduce pe vizitatori în
lumea de vrajã a cântecului popular ºi în
compania licorii livezilor de prun,
aºezatã în grele butoaie de dud ºi de stejar, scoasã la ivealã ca sã ne fie temei de
aleasã bucurie în zilele de 30 octombrie –
01 noiembrie 2015.
Pe parcursul celor trei zile vor fi organizate o serie de activitãþi care au
devenit de acum tradiþionale, activitãþi
ce vin sã bucure sufletele cetãþenilor
oraºului ºi ale invitaþilor lor.

Este vorba de FESTIVALUL ÞUICII în
cadrul cãruia se organizeazã concursul
de degustãri unde sunt premiaþi producãtorii de þuicã; SPECTACOL FOLCLORIC ÎN AER LIBER susþinut de formaþiile artistice ale Centrului Cultural ºi
din alte localitãþi, recitaluri ale celor mai
iubiþi artiºti ai momentului, TÂRGUL DE
PRODUSE AGROALIMENTARE ªI MEªTEªUGÃREªTI ºi alte momente surprizã. (M.C.)

 Orele 13.00
- Vizitarea târgului de produse
agricole ºi meºteºugãreºti
- Recoltarea probelor pentru
concursul “Cel mai bun producãtor
de þuicã”
 Orele 14.00
- "TOAMNÃ CU RODUL BOGAT" spectacol folcloric in aer liber susþinut de: ansambluri folclorice profesioniste, formaþii artistice de amatori
Orele 17.00
-DESCHIDEREA OFICIALÃ
Orele 18.00
- CONCERTE: Constantin Enceanu,
Etnic, Velvet ºi Pepe
SÂMBÂTÃ - 31 OCTOMBRIE 2015
Orele 10.00
- TÂRG DE PRODUSE AGRICOLE ªI
MEªTEªUGÃREªTI
Orele 13.00
"TOAMNÃ CU RODUL BOGAT" - spectacol folcloric în aer liber în Piaþa
Oraºului oferit de formaþii artistice
de amatori

Orele 18.00
- CONCERTE: Mirela Moldoveanu,
Cornelia Catanga, Hora, Rustic,
Trupa Senzual ºi Zuralia Orchestra
Orele 22.30
- FOC DE ARTIFICII
DUMINICÃ - 1 NOIEMBRIE - 2015
Orele 10.00
- TÂRG DE PRODUSE AGROALIMENTARE ªI MEªTEªUGÃREªTI
Orele 12.00
- Acordarea diplomelor de participare la târgul de produse
agricole ºi meºteºugãreºti
- PREMIEREA CELOR MAI BUNI
PRODUCÃTORI DE ÞUICÃ
Orele 13.00
"TOAMNÃ CU RODUL BOGAT" spectacol folcloric în aer liber în
Piaþa Oraºului oferit de: ansambluri
folclorice profesioniste, formaþii
artistice de amatori
Orele 18.00
- CONCERTE: Liviu Constantin, Florin
Vasilicã, Româncutze, Anna Lesko ºi
Voltaj

Nunta de aur

Zeci de cupluri premiate de Ziua Persoanelor Vârstnice
Emoþionant eveniment
la Vãlenii de Munte,
dedicat celor mai
longevive cupluri din oraº.

Lucrãrile de modernizare a intrãrii în oraº dinspre Ploieºti
se apropie de finalizare. Stâlpii vechi din beton au dispãrut,
la fel ºi cablurile inestetice (acestea au fost trecute
în subteran) iar pe tronsonul intrare oraº - garã

În cadrul unui spectacol organizat la Centrul Cultural Vãlenii
de Munte, în data de 1 octombrie
- Ziua internaþionalã a persoanelor vârstnice - zeci de perechi
care au împlinit 50 de ani de cãsnicie au fost premiate. 27 de
perechi care au sãrbãtorit nunta
de aur au fost premiate de cãtre
CAR Armonia Vãlenii de Munte,
iar alte 32 de perechi de seniori
de cãtre primarul oraºului,
Florin Constantin, cu sume de
bani ºi diplome. La intrarea în
salã, pensionarii au fost întâmpinaþi cu flori. (M.C.)

PROIECT DE HOTÃRÂRE AL PRIMARULUI

Reducerea tarifului de închiriere a locurilor de parcare
Primarul Florin Constantin
a iniþiat un proiect de hotãrâre
privind reducerea tarifului de
închiriere a locurilor de parcare,
dupã cum urmeazã:

 pentru persoane fizice:
de la 100 lei la 60 lei
 pentru persoane juridice:
de la 150 lei la 100 lei

Contractul de închiriere
a locurilor de parcare se
poate prelungi doar dacã
beneficiarul nu are restanþe.
Întrucât contractele privind taxa de parcare expirã la 31.12.2015, acestea
vor fi prelungite prin act adiþional pentru o perioadã de

încã 5 ani, cu condiþia de a
nu exista debite neachitate
la parcare pentru anul 2015
ºi anii anteriori. Primãria
Vãlenii de Munte recomandã populaþiei sã achite
sumele restante, întrucât a
expirat ºi ultimul termen de
platã - 30.09.2015.

se refac în totalitate atât trotuarele
cât ºi spaþiile verzi. (M.C.)

Vãlenii de Munte
PUBLICAÞIE A PRIMÃRIEI
VÃLENII DE MUNTE

REDACÞIA
Tel./fax: 0344.119.001
Email:
ziarulgazeta@yahoo.com
Tiraj: 2.000 exemplare
ISSN 2247 - 2681 ISSN-L 2247 - 2681

Se distribuie gratuit
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Vãlenii de Munte - ADMINISTRAÞIE

Ce noutãþi aduce noul Cod Fiscal pentru contribuabili
Noul Cod Fiscal vine cu o
serie de modificãri ºi reglementãri care îi vizeazã atât
pe contribuabilii persoane
fizice, cât ºi persoane
juridice. În cele ce urmeazã
vã prezentãm, succint, care
sunt cele mai importante
prevederi ale documentului.

Impozitul pe clãdiri
Legea nr.227/2015 prin care a
fost adoptat noul Cod fiscal
ºi care intrã în vigoare la
01.01.2016 introduce o nouã
clasificare a clãdirilor ºi
anume:
 clãdire rezidenþialã (construcþie alcãtuitã din una sau
mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinþele,
dotãrile ºi utilitãþile necesare,
care satisface cerinþele de locuit ale unei persoane sau
familii)
 clãdire nerezidenþialã
(orice clãdire care nu este rezidenþialã)
 clãdire cu destinaþie mixtã (clãdire folositã atât în scop
rezidenþial cât ºi nerezidenþial)
Atât persoanele fizice cât ºi
persoanele juridice pot avea în
proprietate clãdiri rezidenþiale,
nerezidenþiale sau mixte. Noul
cod fiscal stabileºte cote de impunere pentru clãdirile deþinute de persoanele fizice ºi
juridice. Clãdirile nerezidenþiale sunt destinate desfãºurãrii
activitãþilor economice care
constau în furnizarea de bunuri, servicii ºi lucrãri pe o
piaþã.
O noutate pe care o aducem la cunoºtinþa persoanelor
fizice este cã în cazul clãdirilor
nerezidenþiale aflate în proprietatea persoanelor fizice în anul
2016, calculul impozitului pe
clãdiri se face prin aplicarea
cotei ca ºi în cazul persoanelor
juridice. Cota de impunere se
aplicã asupra valorii impozabile a clãdirii, iar valoarea
impozabilã poate fi:
 valoarea impozabilã rezultatã dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator
autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului 2016;
 valoarea finalã a lucrãrilor de construcþii, în cazul
clãdirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului 2016;
 valoarea clãdirilor care
rezultã din actul prin care se
transferã dreptul de proprietate, în cazul clãdirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori
anului 2016.

În cazul în care clãdirea
rezidenþialã nu îndeplineºte
niciuna dintre condiþiile enumerate mai sus adicã:
nu a fost evaluatã de evaluator autorizat în ultimii 5 ani
anteriori anului 2016;
nu a fost construitã în ultimii 5 ani anteriori anului 2016;
nu a fost cumpãratã în in
ultimii 5 ani anteriori anului
2016, cota de impunere este de
2% aplicatã asupra valorii de
impozitare determinatã în condiþiile în care ar fi clãdire rezidenþialã.
Cum în anul 2015 pentru
clãdirile (locuinþele) persoanelor fizice cota de impunere a
fost 0.1%, aplicarea în 2016 pentru aceleaºi clãdiri a cotei de
impunere de 2% înseamnã o
creºtere semnificativã a impozitului pe clãdiri (pentru suprafaþa de clãdire în care se
desfãºoarã activitãþi economice), recomandãm tuturor persoanelor fizice care au în proprietate clãdiri în care desfãºoarã activitãþi comerciale (magazine, chioºcuri, cabinete medicale, cabinete de avocaturã,
notariate, pensiuni, ateliere de
producþie etc) sã facã evaluarea
spaþiilor în care desfãºoarã
aceste activitãþi. Pentru cã evaluarea trebuie sã fie fãcutã anterior anului 2016, termenul de
finalizare a raportului de evaluare de cãtre evaluatorul autorizat este 31.12.2015.
Persoanele fizice care la
data de 31.12.2015 au în proprietate cladiri nerezidenþiale sau clãdiri cu destinaþie
mixtã au obligaþia sã depunã
declaraþii pânã la data de 29
februarie 2016, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului Finanþelor
Publice ºi al ministrului Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei
Publice.
Persoanele juridice au
obligaþia sã depunã declaraþii
privind clãdirile pe care le deþin în proprietate la 31.12.2015,
destinaþia ºi valoarea impozabilã
a acestora, pânã la data de 29
februarie 2016.

Impozitul pe teren
Legea 227/2015 privind noul
Cod fiscal aduce reglementãri noi ºi în cazul impozitului
pe teren.
Dacã în anul 2015 terenul
ocupat de clãdiri nu se impozita, pentru anul 2016 noul Cod
fiscal nu mai prevede acest
lucru astfel încât toþi contribua-

Pentru relaþii suplimentare:
 ªef Birou Impozite ºi taxe: Iordache Elena,
telefon 0244/280816, interior 20
 Pentru Persoane Fizice: Pãtraºcu Liliana,
telefon 0244/280816, interior 17
 Pentru Persoane Juridice: Banau Lizica,
telefon 0244/280816, interior 25

Impozitul
pe mijloacele
de transport

bilii persoane fizice ºi persoane
juridice care deþin în proprietate clãdiri datoreazã impozit
ºi pentru terenul ocupat de
clãdiri. În anul 2016 se datoreazã de cãtre persoanele fizice
impozit pe terenul pe care sunt
amplasate casele, anexele gospodãreºti ºi blocurile (pentru
cota indivizã aferentã fiecãrui
apartament), iar persoanele
juridice pentru terenul ocupat
cu clãdirile (spaþii pentru
hale,ateliere, birouri).
În cazul impozitului pe terenul situat în intravilanul
localitãþii, noul Cod fiscal
legifereazã un nou mod de
impozitare ºi anume:
 în cazul unui teren
amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinþã terenuri cu
construcþii, precum ºi terenul
înregistrat în registrul agricol la
altã categorie de folosinþã decât
cea de terenuri cu construcþii
în suprafaþã de pânã la 400 mp
inclusiv, impozitul pe teren se
stabileºte prin înmulþirea suprafeþei terenului, exprimatã în
ha, cu suma prevãzutã de
Codul fiscal pe rang de localitate ºi zona în care este situat
terenul în cadrul localitãþii (oraºul Vãlenii de Munte este localitate de rang III).
 în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat
în registrul agricol la altã categorie de folosinþã decât cea de
terenuri cu construcþii, pentru
suprafaþa care depãºeºte 400
mp, impozitul pe teren se stabileºte prin înmulþirea suprafeþei terenului, exprimatã în ha,
cu suma corespunzãtoare fiecãrei categorii de folosinþã.
Acest nou mod de impozitare a terenului intravilan
reglementeazã cã în mod obligatoriu fiecare teren amplasat

în intravilan care are o suprafaþã mai mare de 400 mp va
avea impozitatã la categoria
curþi-construcþii suprafaþa de
400 mp, iar terenul amplasat în
intravilan a cãrui suprafaþã este
mai micã de 400 mp va fi impozitat tot la categoria curþi-construcþii chiar dacã în documentele cadastrale sau la Registrul
Agricol este înregistrat la categoria arabil, fâneaþã, livadã.
Având în vedere cã zonele
în care se aflã case sunt
B,C,D, în anul 2016 pentru
contribuabilii dintr-o zonã
care deþin în intravilan suprafeþe de teren mai mari de
400 mp va exista o parte a
impozitului pe teren care va fi
egalã (cea corespunzãtoare
suprafeþei de 400 mp) la care se
adaugã o parte variabilã funcþie
de suprafaþa totalã de teren deþinutã ºi categoria de folosinþã
pe care se aflã înregistratã.
Þinând cont de faptul cã prin
efectul legii noului Cod fiscal
se va înregistra o creºtere a
sumelor datorate atât de cãtre
contribuabilii persoane fizice
cât ºi de cãtre persoanele juridice se va avea în vedere stabilirea nivelului minim permis
de lege pentru impozitul pe
categoria de folosinþã curþiconstrucþii.
Foarte importante sunt si
urmãtoarele prevederi pe
care le introduce noul Cod
fiscal ºi anume:
 pentru terenul agricol
nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul se poate majora
cu pânã la 500%, începând cu al
treilea an;
impozitul pe clãdirile ºi terenurile neîngrijite situate în intravilan se poate majora cu
pânã la 500%;

Legea 227/2015 privin noul
Cod fiscal introduce reglementarea cã impozitul pe
mijloacele de transport se
datoreazã pe perioada cât
mijlocul de transport este
înmatriculat sau înregistrat în
România.
Având în vedere aceastã
prevedere înseamnã cã pentru
mijloacele de transport radiate
la cerere nu se datoreazã impozit în 2016 aºa cum se datora
în 2015. Persoanele fizice ºi
juridice care la data de 31
decembrie 2015 deþin mijloace de transport radiate din
circulaþie conform prevederilor
legale din domeniul circulaþiei
pe drumurile publice au obligaþia sã depunã o declaraþie însoþitã de documente justificative la
compartimentele de specialitate
ale autoritãþii publice locale,
pânã la data de 29.02.2016.
Dacã o clãdire, un teren
sau un mijloc de transport se
dobândeºte în cursul anului
2016, impozitul aferent pentru
acest bun se datoreazã pentru
întregul an fiscal 2016 de cãtre
cel care a deþinut bunul la data
de 31.12.2015 (vânzãtorul) iar
cel care dobândeºte bunul
(cumpãratorul) datoreazã impozit începând cu anul fiscal 2017.

Termenul de depunere
a declaraþiilor/cererilor
pentru anul 2016
Scutirile sau reducerile de la
plata impozitului/taxei pe clãdiri, impozitului/taxei pe teren,
a impozitului pe mijloacele de
transport pentru cei care beneficiazã prin lege la art.456,464 ºi
469 din L 227/2015 sau prin Hotãrârea Consiliului Local se
aplicã începând cu 01.01.2016
persoanelor care deþin documente justificative. Au obligaþia
sã depunã declaraþie ºi contribuabilii scutiþi prin lege.
Serviciul Buget Finanþe
Impozite ºi Taxe Locale
În ediþia urmãtoare a
ziarului vom publica ºi normele
de aplicare a Codului Fiscal
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Istoria lãcaºurilor de cult din Vãlenii de Munte

Biserica Sf. Nicolae Tabaci

Prof. Ion Bocioacã

D

intre cele 8 sate care au
compus ulterior Vãlenii
de Munte, mahalaua Tabaci a
avut un rol aparte. Aºezat pe
terasa din dreapta Teleajenului,
în vechiul hotar al Berevoiescului de Jos, cartierul s-a
impus dintr-o necesitate a legãturilor dintre transhumanþa practicatã din vechime ºi meºteºugarii stabiliþi aproape de apã,
pentru prelucrarea pieilor, ca
mai apoi sã fie desãvârºitã în
cealaltã mahala, Cismari.
Începuturile nu pot fi dovedite. La sfârºitul secolului al
XVIII-lea (1778) Bauer face prima
menþiune (Ionuþ Cruceru) despre breasla tãbãcarilor, cea mai
reprezentatã, acestora alãturându-se negustorii pãstraþi cu
nume ºi porecle în pisania bisericii: tãbãcari, boiangii, cismari,

cârciumari. Mulþi se aflau pe
moºia polcovnicului Panca, a Lãzãroilor, a medelnicerului Mârza.
Satul s-a extins spre „drumul
mare” pentru a comunica cu târgul central.
Breasla tãbãcarilor a devenit
în timp complexã, cu toate acareturile, cu bisericã ºi ºcoalã rãmase peste timp leagãnul vieþii
spirituale. Despre biserica proprie, având hramul Sfântul Nicolae, ocrotitor ºi al meºteºugarilor,
nu se ºtie cu precizie data edificãrii. Pisania lãcaºului de cult
aminteºte anul 1833 ca an de
construcþie, iar ca ctitori câþiva
moºneni din Vãleni: Radu Jipa,
Sandu Popiia, Ioniþã Lãzãroiu,
Zincã Lãzãroiu, Andrei Olteanu,
Mârzea medelniceriu, Dumitru
Buzoianu, Anghel tabacu, Ignatie
Chirãnoiu.
Biserica ar putea fi ºi mai
veche, dovadã cã la lucrãrile
fãcute în anul 2001 de pictorul
Chiriac s-au gasit ºi semne evidente ale perioadei 1804-1808 al
donatorilor terenului, familia Lãzãroiu care ar fi dat tãbãcarilor o
suprafaþã pe care într-o singurã zi
pot sã o împrejmuiascã. Probabil
primul preot a fost „popa Niþu ot

Tabaci”. În 1846 biserica era pãstoritã „popa Nicolae ot mah. Tabaci”, om învãþat, folosit ulterior
ºi pentru scrierea jalbelor ºi
sineþurile oamenilor.
În exterior biserica are forma
unei nave (asemãnãtoare cu biserica Nica Filip), cu acoperiºul
în pante domoale, cu streaºinã
mare ca sã arunce apa de ploaie.
O teslã se înalþã deasupra
pronaosului, iar clopotniþa din
piatrã de râu, cu arcuri din
cãrãmidã a fost readusã de
curând la forma iniþialã. Interiorul ºi, în special, pictura exterioarã au fost interpretate de
Victor Brãtulescu ºi publicate în
Buletinul Comisiuni Monumentelor Istorice. Registrul pictoral
care înconjoarã zidurile conþine
medalioane rotunde cu scene
privind Sfântul Gheorghe ºi
Sfântul Nicolae în culori vii ºi cu
mulþi cai înaripaþi. Alãturi a fost o
anexã cu douã camere, prispã ºi
pivniþã refãcute azi într-o aleasã
viziune de preotul Gheorghe
Boriceanu.
În aceastã anexã a funcþionat
ºi prima ºcoalã a copiilor de
tãbãcari, întâlnitã în documentele vremii. Bunãoarã, în

1859 locuitorii de aici se adresau
printr-o jalbã Eforiei ªcoalelor
Naþionale pentru ca ºcoala privatã de aici sã fie pãstratã,
întrucât distanþa pânã la ºcoala
din centru era prea mare.
Locuitorii erau foarte mulþumiþi
de „silinþele ºi ostenelile pentru
înaintarea copiilor”. Doleanþa pãrinþilor din mahalaua Tabaci a
fost acceptatã, cu plata localnicilor, iar inspecþia ºcolarã sã urmeze procedurile timpului.
Puþinele documente pãstrate
întâmplãtor – fondul arhivistic
depus la biserica Sf. Ioan a pierit
în incendiul din anul 1999 (11
august) - mai reþin: în 1924 primãria Vãleni cerea Prefecturii Prahova, în baza solicitãrii Societãþii
Cultului Eroilor, sã dispunã mutarea cimitirului eroilor în curtea

Biserici din cimitirul uman. În
anul 1938 o refacere considerabilã a bisericii cu ajutorul Societãþii Forestiere Valea Teleajenului condusã de Nicolae Gheorghiu urmat de C. Papazol epitrop. El a dat 10.000, N. Iorga
10.000, Primãria 14.000, Radu
Gerea 9.000 (valoarea în cuie).
La 13 noiembrie 1938, biserica
a fost redatã în circuit în prezenþa a 300 de sãraci, preot fiind
C. Nichita. Dar, timpul a trecut, ºi-a
pus amprenta prin preoþi de mir
cu perceptele religioase consacrate asupra stãrii actuale în
care este implicat actualul preot
Gheorghe Boriceanu, cu sprijinul
material al Primãriei Vãleni, preot
cãruia într-o viitoare monografie
a acestui locaº îi va fi fixat locul
cuvenit.
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CSO "TELEAJENUL" VÃLENII DE MUNTE LA PRIMA
VICTORIE ÎN DEPLASARE ÎN ACEST SEZON

TURNEUL DE TENIS DE MASÃ "AMATUR"
VÃLENII DE MUNTE EDIÞIA A IV-A

Prof. Gheorghe Rãdulescu

Ajunsã la etapa a X-a,
Liga A Prahova avea sã programeze jocul de pe terenul din Bãlþeºti dintre
Gãzarul Surani ºi echipa
noastrã CSO "Teleajenul".
Calculele hârtiei au fost
confirmate ºi echipa noastrã a învins cu 4-2, deºi amfitrionii au þinut bine ritmul
pânã la un punct când au
egalat situaþia pe tabela de
marcaj.
O victorie muncitã a
bãieþilor noºtri care ºi-au
impus punctul de vedere în
ultimile zece minute ale
partidei dupã ce pe parcur-

Prof. Gheorghe
Rãdulescu

sul jocului aceºtia au ratat o
sumedenie de ocazii la
poarta adversã. Etapa
viitoare, echipa noastrã va

întâlni în derbiul rundei pe
teren propriu, pe CS Blejoi
ocupanta locului 2 în clasament.

Sâmbãtã, 31 octombrie, zi festivã în
oraºului nostru, la
Sala de Sport "Stelian
Manolescu" va avea
loc ediþia a IV - a a
turneului de tenis de
masã "AmaTuR" Vãlenii de Munte, organizat de secþia de tenis
de masã a Clubului
Sportiv Orãºenesc
"Teleajenul", sub
îndrumarea domnului
Soare Valentin. Primãria Oraºului Vãlenii
de Munte ºi Consiliul

Local susþin moral ºi
financiar aceastã
competiþie la care
participã toate categoriile de vârstã.
La acest turneu
sunt aºteptaþi sportivi
de toate vârstele atât
la open cât ºi la amatori un numãr de

aproximativ 200 de
competitori din
oraºul nostru ºi din
toate colþurile þãrii.
Vã aºteptãm
cu drag la aceastã
competiþie de
tradiþie începând
cu ora 09.00.

