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“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)
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Un zâmbet, o floare
ºi un spectacol plin de optimism,
pentru doamnele ºi domniºoarele
din Vãlenii de Munte

1 MARTIE

Primãvara începe
cu un mãrþiºor!
În prag de primãvarã dãruiesc un mãrþiºor tuturor
doamnelor ºi domniºoarelor din Vãlenii de Munte.
Fie ca aceastã primãvarã ºi ziua de 8 Martie care vã
este dedicatã sã vã gãseascã în cele mai plãcute clipe de
bucurie ºi fericire alãturi de cei dragi ºi sã vã aducã mult
succes în viaþa de zi cu zi. Urez tuturor doamnelor ºi
domniºoarelor din oraºul Vãlenii de
Munte un sincer
LA MULÞI ANI!,
iar soarele sã vã
lumineze sufletul ºi
calea, sã aveþi parte
numai de bucurii,
înþelegere,
armonie ºi
pace.

Primar,
Florin
Constantin

CALENDAR

Evenimentele
lunii martie în
Vãlenii de Munte
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TELEFOANE
UTILE:
 Pentru apã ºi canalizare - Hidro Prahova:
Toader Adrian - 0728.880.605;
0244.281.200 – (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

Locuinþe pentru
tineri ºi pentru
specialiºti
în Vãlenii
de Munte

Debutul primãverii
înseamnã, pentru
fiecare dintre noi, acel
moment în care
sãrbãtorim doamnele
ºi domniºoarele din viaþa
noastrã, fie ele mame,
soþii, fiice sau colege.
Din dorinþa de a le oferi
reprezentantelor sexului
frumos un moment de bucurie în preajma zilei de
8 Martie, primarul Florin Constantin, a avut iniþiva de a le
dedica doamnelor ºi domniºoarelor din oraºul Vãlenii
de Munte un deosebit spectacol de teatru, o reprezentaþie a
uneia dintre cele mai iubite
actriþe din România, Rodica
Popescu Bitãnescu. O doamnã
plinã de veselie ºi optimism,

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”.
Ionuþ Milu: ”Vã salut,
domnule primar! În primul
rând vreau sa ºtiþi cã noi, cei
din cadrul Clubului Sportiv
Orãºenesc Teleajen (echipa
de fotbal) vã susþinem, vã
apreciem ºi vã stimãm pentru munca depusã în calitate
de primar al acestui frumos
oraº. Numele meu este
Ionuþ ºi am îndrãznit sa vã
transmit, în numele echipei,
un mesaj drept mulþumire
pe tot sprijinul acordat.”
Drãgan Mariana: ”O zi
minunatã, un oraº minunat,
un primar cu multã imaginaþie ºi respect pentru frumuseþea oraºului.”

Camelia Holban: ”Poþi
face scarã la cer unora... tot
nemulþumiþi vor rãmâne aºa
cã ignoraþi, domnule primar,
comentariile rãutãcioase ºi
mergeþi mai departe! Felicitãri pentru tot ceea ce aþi fãcut ºi ceea ce mai aveþi în
proiect!”
Florian Constin Gorbe:
”Frumos oraº Vãlenii de
Munte! Eu sunt mândru cu
ceea ce aþi fãcut pentru
oraºul nostru. Vã doresc în
continuare succes ºi putere
de muncã!”
Ionica Toncu: ”Educaþia,
sãnãtatea, cultura, curãþenia
ºi ordinea, elemente care
caracterizeazã acest oraº.”

SPECTACOLUL ESTE
GRATUIT ºi va avea loc
sâmbãtã, 5 MARTIE,
începând cu orele 18.00,
în sala Centrului Cultural
Vãlenii de Munte.
jucând într-o piesã la fel de
veselã, având titlul ”Încã-i
bine...!”.
Pentru ca atmosfera din
salã sã fie una plãcutã, iar

spectatoarele sã poatã urmãri
liniºtite piesa de teatru, accesul în salã se va face pe bazã
de invitaþii, în limita locurilor
disponibile.
Toate doamnele ºi domniºoarele din Vãlenii de Munte
care doresc sã asiste la acest
spectacol sunt aºteptate din
timp la Centrul Cultural, de
unde vor putea ridica invitaþiile respective.

Începe
programul
de asfaltare
a strãzilor
PAGINA 3

O ºansã pentru
copiii talentaþi din
Vãlenii de Munte
Un proiect iniþiat de
primarul Florin Constantin,
având sprijinul domnului
Daniel Oprea.

PAGINA 4

 În aºteptarea
primãverii,

Acþiune de
curãþenie
în oraº PAGINA 3

CUPA
„TELEAJENUL”
JUNIORI LA
SALA DE SPORT
„STELIAN
MANOLESCU”
PAGINA 4
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Vãlenii de Munte - SOCIAL, CULTURÃ

Locuinþe pentru tineri ºi pentru specialiºti în Vãlenii de Munte
 Anul acesta se inaugureazã noul bloc ANL din oraº

Mihai Ciobanu
În toamna anului trecut
au demarat lucrãrile la un
nou ansamblu de locuinþe
construite prin programul
ANL (Agenþia Naþionalã
pentru Locuinþe) în Vãlenii
de Munte. Proiectul are mai
multe etape, iar prima dintre ele prevede construirea
unul bloc cu un numãr de
16 unitãþi locative. Blocul
se construieºte în partea de
nord a oraºului, într-o zonã
foarte frumoasã ºi liniºtitã,
cu acces din Bulevardul
Nicolae Iorga, nr.158-160.
Este vorba despre un bloc
cu regim de înãlþime parter,
douã etaje ºi mansardã.
Imobilul va avea 15 unitãþi
locative, din care 7 garso-

niere ºi 8 apartamente cu
douã camere. În celelalte
douã etape vor fi construite
douã noi blocuri. Administraþia localã a pus la dispoziþie terenul necesar ºi se
va ocupa de asigurarea
tuturor utilitãþilor, de amenajarea spaþiilor adiacente,
a aleilor, a parcãrilor ºi a
tuturor dotãrile necesare.
Chiar dacã proiectul a
avansat de la ultima noastrã vizitã - fiind turnatã fundaþia ºi structura de rezistenþã a parterului, fiind ridicaþi, de asemenea, ºi pereþii
din cãrãmidã, este necesar
ca firma constructoare sã
lucreze într-un ritm mai
susþinut pentru a se încadra în termenul de
finalizare.

“Recent, am vizitat ºantierul împreunã cu directorul
ANL, George Ciprian Stan.
Suntem nemulþumiþi de stadiul actual al proiectului.
Din discuþiile pe care le-am
purtat, analizând ºi graficul
de lucrãri, am ajuns la concluzia cã trebuie ca firma
constructoare sã grãbeascã
ritmul de execuþie pentru
ca blocul sã fie dat în folosinþã în cea de-a doua parte
a acestui an, fãcându-le, astfel, o bucurie familiilor de
tineri din Vãlenii de Munte
care doresc sã se mute în
acest imobil”, ne-a declarat
Florin Constantin, primarul oraºului.

Proiectul prevede
construirea a încã
douã blocuri
Cum Vãlenii de Munte
este un oraº viu, activ, cu
multe familii tinere, construirea unor locuinþe prin
programul ANL constituie
un sprijin deosebit celor
care îºi întemeiazã o familie
ºi doresc sã aibã o locuinþã
a lor, în care sã îºi creascã
copiii. La nivelul oraºului
cererea de locuinþe este
mare, motiv pentru care
administraþia localã a fãcut
demersurile pentru ca în
aceeaºi zonã sã se mai construiascã, aºa cum am afir-

mat anterior, douã noi
blocuri de locuinþe, cu un
numãr de încã 32 de unitãþi
locative

Locuinþe
pentru specialiºti
“Avem nevoie, în Vãlenii
de Munte, de specialiºti în
diferite domenii cum ar fi
cel al sãnãtãþii, educaþiei ºi
nu numai. Dorim sã atragem în oraº oameni profesioniºti care sã ofere servicii de calitate cetãþenilor.
Cum existenþa unei locuinþe în care sã se poatã
stabili este una dintre principalele solicitãri venite din
partea acestora, intenþionãm sã construim, prin programul ANL, locuinþe de
serviciu, în care sã poatã
sta în perioada în care
lucreazã în oraºul nostru.
Am profitat de vizita directorului ANL pentru a-i
expune acest proiect. Am
analizat împreunã zona în
care se construieºte noul
bloc pentru tineri ºi am
constatat cã existã teren
suficient pentru a putea
construi aici locuinþe pentru specialiºti cu fonduri
ANL”, ne-a declarat primarul Florin Constantin.

Criterii principale
pentru obþinerea unei
locuinþe ANL, stabilite
de legislaþia în vigoare:
1. Titularul cererii de repartizare a unei
locuinþe pentru tineri, destinatã închirierii,
trebuie sã fie major, în vârstã de pânã la 35
de ani la data depunerii cererii ºi sã poatã
primi repartiþie pentru locuinþã în cel mult 12
luni de la împlinirea acestei vârste.
2. Titularul cererii de locuinþã ºi ceilalþi
membri ai familiei acestuia - soþ/soþie, copii
ºi/sau alte persoane aflate în întreþinerea
acestuia - trebuie sã nu deþinã ºi sã nu fi
deþinut o altã locuinþã în proprietate ºi/sau
sã nu fie beneficiarul unei alte locuinþe cu
chirie, proprietate de stat, proprietate a
unitãþii administrativ-teritoriale sau a unitãþii
în care îºi desfãºoarã activitatea, în oraºul
Vãlenii de Munte.
3. Titularii cererii de locuinþã trebuie sã îºi
desfãºoare activitatea în oraºul Vãlenii de
Munte.
4. Repartizarea locuinþelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinþele libere din fondul existent,
cât ºi locuinþele ce urmeazã a fi finalizate în
cadrul unor obiective de investiþii aprobate
ºi cuprinse în programul de construcþii de
locuinþe pentru tineri, destinate închirierii.
Ierarhizarea dosarelor depuse în vederea
acordãrii unei locuinþe ANL se face pe baza
unui punctaj, în funcþie de situaþia locativã
actualã, starea civilã, starea de sãnãtate actualã, vechimea cererii solicitantului, nivelul
de studii ºi/sau pregãtire profesionalã.
Solicitanþii înscriºi în lista de prioritãþi, cu
respectarea criteriilor de la pct. 1,2 ºi 3 care
nu pot beneficia de repartizarea unei
locuinþe în limita fondului disponibil în anul
respectiv, pot primi repartiþii în anii urmãtori, în limita fondului disponibil în fiecare an
ºi în noua ordine de prioritate stabilitã.

DA! Regele Carol I a fost la Vãlenii de Munte!

Prof. Ion Bocioacã
Încercam, într-un numãr anterior,
sã descifrãm, printr-un autentic document, cã vizita Prinþului Carol la
Vãlenii de Munte a fost o certitudine.
Proaspãtul reprezentant al familiei de
Hohenzollern pe tronul României,
aproape necunoscut în masa populaþiei, era pãrtaº la acel incident, el
cãlare pe un armãsar iar localnicul
pe un cal la fel de nãrãvaº. Evident
M. S., prin cãdere, a suferit o luxaþie,
urmatã de 3 zile de ºedere la pat.
Unde? ªtirile sunt lacunare, probabil
în casele boierului Nica Filip, ctitorul
bisericii cu acelaºi nume, mason
cunoscut, care avea locuinþe aparte.
De ce a pãrãsit Valea Teleajenului?
Am spune azi, ghinion! ªi totuºi,
prezenþa sa în aceastã comunã

urbanã a fost urmatã de un ecou, pãstrat în hrisoavele vremii. Exista aici,
în fosta capitalã a judeþului Saac, un
învãþãmânt consacrat cu ctitorii acestuia Gherasim Gorjanul (ginerele lui
Nica Filip), David Almaºanu s.a. Din
1860 ºcoala a fost demixatã, prin
apariþia “ªcolii Statului de fete din
Vãlenii de Munte”, aflatã atunci, prin
grija notabililor oraºului în casele lui
lui Nae Andreescu, pe Vãleanca în
jos. Locaþia a fost schimbatã în timp,
o vreme în casele lui Nica Filip,
având la acea datã eleve în toate cele
patru clase, cu examene ºi premieri
publice. Pânã sã fie edificat un nou
spaþiu, colectivul a fost „adãpostit” ºi
în incinta Mãnãstirii, în camere
improprii pentru cele 72 de eleve
înscrise în catalog în anul 1867.
Eforturile primarului de atunci,
Gheorghe Andreescu au fost tergiversate.
Sigur, starea precarã a ºcolii a fost
cunoscutã ºi de Prinþul Carol (rege
din 1881). Ne-o dovedeºte o jalbã a
localnicilor datatã din 1868 – deci la
un an dupã vizita de la Vãleni – într-o
grafie de tranziþie: „În aceastã

comunã Vãlenii de Munte unde amu
fost norociþi cu venirea Mãriei
Voastre aici, se gãsesc pe proprietãþile statului... nisca încãperi
devenite în ruinare mai de totul, ºi
fiindcã este mare trebuinþã... pentru
ªcoala de fete... rugãm fericiþi pe
Mãria Voastrã... pentru a reclãdi
localul a cãrui numire spre suvenire
va purta Augustulului nume al Mãriei
Voastre”. Scrisoarea e întãritã de 72
de semnãturi, mulþi localnici, Ceresanu, Negulescu, Mãrculescu s. a, fuseserã prezenþi ºi pe hrisovul adresat
de vãlenari în 1864 lui Al. I. Cuza
(Arh. St. Buc. Min. Cultelor ºi Instr.
Publ. Dos. 530 bis/1868, f 90).

Valea Prahovei, acolo unde s-a înãlþat
castelul Peleº (1875 - 1883), iar calea
feratã terminatã în 1879 avea sã
deschidã alte perspective.
A fost o clipã ratatã pentru
Valea Teleajenului?

În sprijinul dovezii cã Prinþul
Carol a fost la Vãleni este ºi prietenia
Domnului cu un pictor maltez,
Amedeo Preziosi (1816 - 1882), apreciat de suveranul Romaniei, care de altfel i-a ºi organizat o expoziþie la
Bucureºti. Printe cele 250 de picturi a
fost ºi una, poate ºi mai multe, în care
este pictatã biserica Nica Filip ºi cimitirul dimprejur datatã în 1868. Deducem cã în anturajul Prinþului se afla ºi
acest pictor, de la care prezentãm
mai jos o copie în dimensiuni restrânse.
Pentru Valea Teleajenului incidentul din 1867 a fost lãmuritor: Carol ºi
ai sãi ºi-au stabilit mai apoi lãcaºul pe

Peste 40 de ani de la incidentul
pentru care s-a fãcut vorbirea, în 1907
oraºului avea sã i se deschidã o nesperatã paginã istoricã, care avea sã-l
consacre ca un centru de culturã ºi
spiritualitate: se stabilea savantul
Nicolae Iorga, adus nu de un cal
nãrãvaº, ci de trãsura birjarului
Tohãneanu. Raporturile dintre
Regele Carol I ºi Vãlenii de Munte
sunt mai puþin cunoscute, ºtim însã
cã în 1912 cand aveau loc cursurile
Universitãþii Populare de Varã (începute la 2 iulie 1908), Suveranul ºi-a
trimis la centrul românismului pe
Prinþul moºtenitor Carol, la doar 3
zile dupã ce îºi luase bacalaureatul.
Prezenþa familiei regale a fost în toatã
perioada interbelicã cu o ritmicitate
cunoscutã.
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Vãlenii de Munte - ADMINISTRAÞIE

Începe programul de asfaltare a strãzilor
 Strãzile Progresului ºi Mihai Eminescu primele care intrã în modernizare
Cum vremea este nesperat
de bunã în aceastã perioadã,
administraþia localã condusã
de cãtre primarul Florin
Constantin a luat decizia de a
demara programul de asfaltare
a strãzilor ºi de amenajare a
trotuarelor din Vãlenii de
Munte. Primele douã artere
care vor intra în modernizare
sunt strãzile Progresului ºi
Mihai Eminescu. La finalizarea
lucrãrilor, aceste douã strãzi
vor avea atât carosabilul asfaltat complet, cât ºi trotuare noi.

“Realizãm lucrãrile
în ordinea lor fireascã:
mai întâi reabilitãm
reþelele subterane de
apã ºi canalizare ºi
apoi trecem la
asfaltarea strãzilor.
Existând reþele de utilitãþi noi, avem
astfel siguranþa cã,
odatã asfaltate, strãzile
vor rezista mult timp,
fãrã a mai fi nevoie de
intervenþii în cazul producerii unor avarii”,
ne-a declarat primarul
Florin Constantin.

Strada Progresului

Strada Mihai Eminescu

150.000 de metri pãtraþi de
strãzi asfaltate ºi 80.000 de
metri pãtraþi de trotuare
modernizate în anul 2016
O datã cu bugetul local pentru anul 2016 a fost aprobat, la
propunerea primarului Florin
Constantin, “Programul de gospodãrire ºi înfrumuseþare a
oraºului Vãlenii de Munte pentru anul 2016”. Printre altele,
acest document conþine ºi un
capitol legat de Întreþinerea
reþelei de strãzi din oraº. În
acest capitol este prezentatã
lista strãzilor programate a se
reabilita prin asfaltare sau
betonare în cursul acestui an
(Lista poate suporta completãri, în cursul anului, în
funcþie de necesitãþi).
Potrivit documentului, se
vor reabilita cu covor asfaltic
toate strazile unde au fost exe-

cutate lucrari de canalizare, ºi
anume: Progresului, Miron
Costin, Veniamin Costache,
Pictor Grigorescu, Trandafirilor, Merilor, Viitorului, Plopilor, Înfrãþirii, Izvor, Morii,
George Enescu, Florilor, Vasile
Alecsandri, Ciprian Porumbescu (parþial), Berevoieºti, Petru Rareº (parþial), Petre Liciu
(parþial), Gheorghe Asachi
(parþial), Bratocea (parþial),
Cismari, Alexandru Odobescu,
Barbu Lãutaru ºi alte strãzi pânã la o suprafaþã totalã de
150.000 m.p. de asfalt.
a) Va continua ºi executarea
lucrãrilor de betonare parþialã
pe strãzile: Cimbriºor, Petre
Liciu, Gheorghe Asachi, Miriºtei, Ec.Iorga, fdt. Ecaterina
Varga ºi Margaretelor.
b) Se vor executa lucrãrile
de aducere la profil a rigolelor
ºi curãþirea acestora de resturi

 În aºteptarea primãverii,

Acþiune de curãþenie în oraº
A venit momentul curãþeniei în case, gospodãrii,
curþi ºi grãdini, dar ºi pe
strãzile oraºul Vãlenii de
Munte. Cu toþii vrem ca
localitatea noastrã sã fie frumoasã, cu toþii ne dorim ca

primãvara sã ne gãseascã
aºa cum se cuvine. Este o
mândrie pentru orice
gospodar sã îºi aranjeze aºa
cum se cuvine proprietatea,
iar modul în care aratã
oraºul nostru depinde de

fiecare dintre noi.
Primãria Vãlenii de
Munte a mobilizat întreg
personalul care are atribuþii
în acest domeniu, iar rezultatele nu au întârziat sã se
vadã. Se lucra, la momentul
documentãrii noastre, la
salubrizarea strãzilor din
oraº pentru eliminarea
efectelor acþiunii de deszãpezire (prin mãturarea
strãzilor, strângerea nisipului care s-a depus pe marginea carosabilului). De asemenea, a avut loc ºi o campanie de strângere a gunoiului depozitat în diferite zone.
Iar, dacã ºi dumneavoastrã
veþi participa la aceste acþiuni, cu siguranþã cã primãvara va gãsi, pe Valea
Teleajenului, un oraº curat,
frumos ºi verde. (M.C.)

vegetale, pãmânt, iarbã, de pe
strãzile: Petru Rareº, Cismari,
Cãrãmidari, Costache Negri,
Valea Gardului.
c) Se vor executa lucrãri de
defriºarea vegetaþiei crescute
necontrolat pe strãzile: Gh.
Asachi, Petre Liciu, Grigore Alexandrescu, Cismari, Ec. Varga,
Dr.Istrate, Petru Rareº, Oituz,
Ghiduleºti, Pãcii, George Enescu,
Margaretelor ºi zona cãii ferate.
d) În baza programului de
reparaþie strãzi ºi trotuare, se
vor executa lucrãri de refacere
a trotuarelor pe strãzile Gheorghe Lazãr (parþial), Mihai Eminescu (parþial), Barbu ªt. Delavrancea, Progresului, Serii,
Alexandru Vlahuþã, Costache
Negri, Pictor Grigorescu ºi alte
strãzi unde situaþia impune
cumulând o suprafaþã totalã de
80.000 m.p;

De asemenea va demara ºi
amenajarea zonei de nord a
oraºului (Nicolae Iorga ªtefan cel Mare) pe modelul
aplicat la intrarea dinspre
Ploieºti prin: amenajarea de
trotuare, spaþii verzi precum
ºi trecerea reþelelor de
cabluri în subteran;
e) Se va impune operatorilor economici (SC.HIDRO
PRAHOVA, DISTRIGAZ SUD,
ELECTRICA), sã execute reparaþiile la carosabil în urma
intervenþiilor efectuate ca urmare a unor evenimente, conform Legii nr.50/1991.
f) Întreþinerea ºi repararea
strãzilor, podurilor, podeþelor
ºi a elementelor de drum ce se
aflã pe ampriza drumurilor.
(Mihai Ciobanu)

CALENDAR

Evenimentele lunii martie
în Vãlenii de Munte
 “Primãvara”, expoziþie de artã plasticã ºi abilitare
manualã ªc. Gim. Specialã ªc. Gim. Specialã;
Locul desfãºurãrii: ªcoala Gimnazialã Specialã;
 Spectacol dedicat Zilei Internaþionale a Femeii, 5 Martie Locul desfãºurãrii: Centrul Cultural
 Octavian Goga, 135 de ani de la naºtere – 20 martie Locul desfãºurãrii: Centrul Cultural.

Vãlenii de Munte - SÃNÃTATE, SPORT

Proiect
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O ºansã pentru copiii talentaþi din Vãlenii de Munte
Cursuri de dans sportiv pentru
elevi, precum ºi pentru doamnele ºi  Proiect pentru înfiinþarea unor grupe de fotbal
pentru copii ºi juniori
domniºoarele din Vãlenii de Munte
Printr-un parteneriat încheiat între Clubul Sportiv
Orãºenesc ºi unitãþile de
învãþãmânt din localitate vor
fi organizate, în curând,
cursuri de dans sportiv.
Acestea vor fi gratuite ºi vor
avea loc sãptãmânal, la sãlile
de sport ale ºcolilor, pe
durata a douã ore. Se vor
putea înscrie la cursuri toþi
elevii care doresc, astfel, sã
renunþe, mãcar pentru câteva ore, la statul în faþa calculatorului ºi sã facã miºcare,
învãþând, în acelaºi timp,
secretele dansului sportiv.

Aºa cum precizam mai sus,
pentru elevi cursurile se
vor organiza sãptãmânal,
la fiecare salã de sport,
având o duratã de douã
ore. Nu numai elevii vor
putea beneficia de acest
proiect, ci ºi toate doamnele ºi domniºoarele, de
orice vârstã, din oraºul
Vãlenii de Munte. Pentru
acestea urmeazã a se organiza tot gratuit cursuri de dans
sportiv de douã ori pe
sãptãmânã, dupã un program care urmeazã a vã fi comunicat în timp util. (M.C.)

 SPORT  FOTBAL

Un proiect iniþiat de
primarul Florin Constantin, având sprijinul
domnului Daniel Oprea,
va face ca toþi copiii din
oraºul Vãlenii de Munte
ºi din localitãþile de pe
Valea Teleajenului care
iubesc fotbalul sã aibã
ºansa de a practica
acest sport într-un mediu profesionist, cu
antrenori bine pregãtiþi.
Proiectul prevede înfiinþarea, la nivelul CSO

Vãlenii de Munte, a
unor grupe de copii ºi
cadeþi.
Se vor putea înscrie, gratuit, toþi copiii
care iubesc sportul cu
balonul rotund, selecþia
urmând a se face în urma unor trialuri care
vor fi organizate în viitorul apropiat.
Iar surpriza acestui
proiect tocmai acum

Prof. Gheorghe Rãdulescu

 HANDBAL

Prof. Gheorghe
Rãdulescu
CSO „Teleajenul”
Vãlenii De Munte în
parteneriat cu ªcoala de
Arte ºi Meserii Ing.

stabilirii viitoarei colaborãri.
Activitatea va demara, cel mai probabil,
începând cu luna martie, toþi cei interesaþi urmând a fi informaþi în
timp util cu privire la
modalitatea de înscriere ºi data de organizare a trialurilor.
(M.C.)
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CSO “TELEAJENUL” VÃLENII DE MUNTE PREGÃTITÃ
PENTRU RETURUL LIGII „A” PRAHOVA
Pânã duminicã 28.02.2016, când se
va disputa primul joc oficial din
actuala stagiune, ce va conta pentru
etapa a 4-a a Cupei României
sezonul 2015-2016, unde echipa de
fotbal CSO „Teleajenul” Vãlenii de
Munte va disputa meciul împotriva
celor de la Stejarul Goruna
Cocorãºtii Mislii, echipa noastrã a
susþinut o serie de jocuri de verificare în cadrul acestora jucãtorii
noºtri s-au pregãtit cât mai bine pentru returul campionatului care va
începe oficial pe data de 05.03.2016
când vom întâlni pe teren propriu
liderul din acest moment al
campionatului CS Pãuleºti.

vine: copiii din Vãlenii
de Munte vor avea
ºansa de a fi antrenaþi ºi
îndrumaþi de doi mari
fotbaliºti români, cunoscuþi atât prin performanþele pe care le-au
avut la echipele de club
cât ºi la echipa naþionalã.
Este vorba despre
Vivi Rãchitã ºi Pompiliu
Stoica, cu care primarul
Florin Constantin a purtat discuþii în vederea

Lotul echipei de fotbal CSO „Teleajenul” Vãlenii De Munte:
PORTARI: TOMA ALEXANDRU, ªANDRU MARIAN, COJANU GABRIEL
FUNDAªI: SAVU MIODRAG, SAVU FLAVIUS, LUNGU ALEXANDRU,
STANCIU MIHAI, TOADER SERGIU, VOINEA VASILE
MIJLOCAªI: MILU ION, CERNEA LIVIU, CATANÃ RÃZVAN,
TUDORIE ALEXANDRU, GRIGORE MIHAI, BEZNEA CATRINEL,
SAVU COSMIN
ATACANÞI: CRUCERU LUCIAN, TUDORACHE ALEXANDRU,
STANCIU ADRIAN

CUPA „TELEAJENUL” JUNIORI LA SALA DE SPORT
„STELIAN MANOLESCU”
Gheorghe Pãnculescu, a
organizat la Sala de Sport
„Stelian Manolescu” de-a
lungul lunii februarie
„Cupa Teleajenul” la
handbal juniori ºi junioare. La aceastã com-

petiþie au participat alãturi de elevii ºcolii noastre ºi elevi de la CSS
Ploieºti ºi CSM Ploieºti.
Dupã meciuri încinse ºi
atractive, unde ambiþia ºi
ardoarea au fost pe

primul plan, tuturor participanþilor li s-au oferit
diplome de participare,
scopul final fiind acela de
miºcare ºi recreere prin
joc în ºcolile noastre.

Programul jocurilor disputate
de CSO Teleajenul Vãlenii de
Munte în returul Ligii ”A” Prahova
Etapa 16
05-03-2016 CSO Teleajenul Vãlenii de Munte - CS Pãuleºti
Etapa 17
12-03-2016 AFC Brebu - CSO Teleajenul Vãlenii de Munte
Etapa 18
20-03-2016 CS Ceptura - CSO Teleajenul Vãlenii de Munte
Etapa 19
26-03-2016 CSO Teleajenul Vãlenii de Munte - Progresul Drãgãneºti
Etapa 20
03-04-2016 Avântul Mãneciu - CSO Teleajenul Vãlenii de Munte
Etapa 21
09-04-2016 CSO Teleajenul Vãlenii de Munte - CS Cornu
Etapa 22
16-04-2016 CSO Tricolorul Breaza - CSO Teleajenul Vãlenii de Munte
Etapa 23
23-04-2016 CSO Teleajenul Vãlenii de Munte - Unirea Cocorãºtii Colþ
Etapa 24
29-04-2016 AFC Bãneºti-Urleta - CSO Teleajenul Vãlenii de Munte
Etapa 25
07-05-2016 CSO Teleajenul Vãlenii de Munte - AS Voinþa Gãzarul Surani
Etapa 26
14-05-2016 CS Blejoi - CSO Teleajenul Vãlenii de Munte
Etapa 27
21-05-2016 CSO Teleajenul Vãlenii de Munte - AFC Astra II
Etapa 28
28-05-2016 CSO Plopeni - CSO Teleajenul Vãlenii de Munte
Etapa 29
04-06-2016 CSO Teleajenul Vãlenii de Munte - AS Tufeni Bãicoi
Etapa 30
11-06-2016 Unirea Urlaþi - CSO Teleajenul Vãlenii de Munte
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