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“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)
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Bugetul local în dezbatere publicã
Proiectele primarului Florin
Constantin ºi ale Consiliului Local
Vãlenii de Munte pentru anul 2016
“Prioritãþile investiþionale pentru anul
2016 sunt domeniile educaþiei ºi ale
sãnãtãþii, însã nu vom ignora nici
proiectele de infrastructurã de utilitãþi –
apã, canalizare, gaze naturale – ºi nici
investiþiile în reþeaua de drumuri. Bugetul
local a crescut semnificativ de la începutul
acestui mandat ºi subliniez faptul cã aceasta nu s-a realizat prin majorarea taxelor ºi
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A vizitat
Regele
Carol
oraºul
Vãlenii
de Munte?

Impozitele locale
pentru anul 2016 - stabilite la
nivel naþional de noul Cod Fiscal

impozitelor, ci prin atragerea de investiþii ºi
o bunã colectare a veniturilor. E bine de
ºtiut cã în anul 2012 veniturile erau de 210
miliarde de lei vechi, iar astãzi au ajuns la
300 de miliarde de lei vechi”.
Florin Constantin, primarul oraºului
Vãlenii de Munte
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Primãria ºi Consiliul Local Vãlenii de Munte
au adoptat nivelul minim prevãzut de lege
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal care a intrat în
vigoare la 01.01.2016 stabileºte
cadrul legal al impozitelor ºi
taxelor.
Aceastã lege fost adoptatã
de Parlamentul României,
fiind votatã de cãtre senatori ºi
deputaþi în unanimitate, în
ºedinþa din 08 septembrie 2015
ºi a fost publicatã în M. O. nr.
688 din 10 septembrie 2015.
Deºi Consiliul Local al
oraºului Vãlenii de Munte prin
hotãrârea nr. 83/27.11.2015 a
adoptat pentru anul 2016
nivelul minim pentru impozitul pe teren curþi - construcþii
(adicã mai mic cu 20% faþã de
impozitul practicat în anul
2015) prin H.G. nr. 1/2016
publicatã în M. O. nr. 22/2016
din 13 ianuarie 2016 se stabileºte o metodologie de calcul care dacã s-ar pune în aplicare ar conduce la stabilirea
unui impozit foarte mare pentru terenul agricol din intravilanul oraºului deoarece ar presupune impozitarea a câte 400
mp teren la categoria curþi-construcþii pentru fiecare categorie de folosinþã aflatã în evidenþa registrului agricol.
Pentru o corectã informare
a cetãþenilor redãm în continuare metodologia de calcul a impozitului pe terenul intravilan

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”.
Flori Mihai: “Felicitãri pentru ceea ce realizaþi la
Vãleni ºi pentru proiectele pe care le aveþi pentru
anul 2016! Un primar care îºi meritã locul. Bravo!”
Marius Antonescu: “Sunt mulþumit de cum
s-a fãcut deszãpezirea pe strãzile oraºului însã e
nevoie sã îi mobilizaþi într-un fel ºi pe oameni sã îºi
cureþe trotuarul din faþa porþii. Sunt zone în care
oamenii sunt nevoiþi sã circule pe carosabil din
cauza celor care nu înþeleg cã e obligaþia lor, nu a
primãriei, sã cureþe trotuarul.”
Sorin P.: “Sãrbãtorile de sfârºit de an au fost
foarte frumoase la Vãleni, cu concertele de co-

linde, târgul de iarnã, Moº Crãciunii care au cântat
prin oraº ºi atmosfera creatã de ghirlandele luminoase. Felicitãri în numele vãlenarilor, în special al
celor care au copii care s-au bucurat de aceastã
atmosferã.”
Ion P.: “Vã felicit, domnule primar, pentru iniþiativa de a organiza o dezbatere publicã pentru a
prezenta proiectele pe care vreþi sã le realizaþi
anul acesta. E o dovadã de transparenþã. Oamenii
trebuie informaþi cu privire la ceea ce se face în
oraº, cu banii de la buget iar aceastã prezentare a
fost un lucru pozitiv.”

aºa cum este prevãzutã în
norma de aplicare a legii
227/2015.
Exemple de calcul privind stabilirea impozitului
pe teren amplasat in intravilan:
E. Un contribuabil deþine
într-o localitate, în intravilan,
în zona B, rangul II, un teren în
suprafaþã de 0,4268 ha, din
care:
0,0752 ha la categoria de
folosinþã terenuri cu construcþii,
 0,1439 ha la categoria de
folosinþã arabil,
0,0868 ha la categoria de
folosinþã pãºune,
 0,1209 ha la categoria de
folosinþã fâneaþã.
Prin hotãrâre a Consiliului
Local, nivelul impozitului pe
teren se stabileºte la 5.710
lei/ha, suma de 21 lei/ha pentru arabil, suma de 19 lei/ha
pãºune, ºi fâneaþã 19 lei/ha.
Impozitul pentru terenurile
având categoria de folosinþã
alta decât cea de curþi construcþii se corecteazã cu coeficientul aferent rangului II,
respectiv 4,00, conform art.
465 alin. (5) din Codul fiscal.
(continuare în pagina 2)

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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Impozitele locale pentru anul 2016 stabilite la nivel naþional de noul Cod Fiscal
Primãria ºi Consiliul Local Vãlenii de Munte au adoptat nivelul minim prevãzut de lege
(continuare din pagina 1)

La stabilirea impozitului pe teren se au în vedere prevederile
pct. 11 lit. n) din normele metodologice.

PROGRAM DE LUCRU
CASIERIE: Luni - Joi 7.30 - 18.00
Vineri: 7.30 - 13.00
Sâmbãta 8.00 - 12.00
INSPECTORI: Luni - Joi 7.30 - 16.30,
Vineri 7.30 - 13.30

PÂNÃ LA DATA DE 31 MARTIE,

F. Un contribuabil deþine într-o localitate, în
intravilan, în zona B, rangul III, douã terenuri
situate la adrese poºtale diferite, dupã cum urmeazã:
a) un teren (lot 1) în suprafaþa de 0,0350 ha, având
declarate la registrul agricol 0,0150 ha la categoria de
folosinþã curþi construcþii ºi 0,0200 ha la categoria de
folosinþã teren arabil;

Întrucât Legea 227/2015 a
fost modificatã ºi completatã
prin legea 358/2015 publicatã
în M. O. nr. 988/31.12.2015

b) un teren (lot 2) în suprafaþã de 0,0600 ha
declarat la registrul agricol la categoria de folosinþã
teren arabil.
Prin hotãrare, Consiliul Local stabileºte urmãtoarele valori pe fiecare categorie de folosinþã:
a)
curþi constructii 6.500 lei/ha;
b)
arabil 21 lei/ha;

vom stabili impozitele în conformitate cu prevederile legii,
urmând ca ulterior sã se corecteze impozitele atunci

când Normele de aplicare a
Legii 227/2015 vor intra în
vigoare cu completãrile ulterioare, dacã va fi cazul.

Impozitele pot fi plãtite
cu reducere
de 10%

Pentru anul fiscal
2016 Consiliul Local a
stabilit
prin hotãrâre
acordarea de facilitãþi pentru plata integralã cu anticipaþie a impozitelor locale, pânã la 31 martie, de
cãtre persoanele fizice ºi juridice dupã cum
urmeazã:
 10% în cazul impozitului pe clãdiri;
 10% în cazul impozitului pe teren;
 10% în cazul impozitului pe mijloacele
de transport;
Prin Legea 207/2015 privind Codul de
Procedurã Fiscalã pentru anul 2016 s-a stabilit
urmãtoarea ordine în care se sting obligaþiile cãtre
bugetul local: cu suma plãtitã se sting cu prioritate
amenzile contravenþionale individualizate în titluri
executorii, în ordinea vechimii, chiar dacã debitorul indicã un alt tip de obligaþie fiscalã.

Bugetul local
în dezbatere
publicã
Marþi, 19 ianuarie, Florin Constantin –
primarul oraºului Vãlenii de Munte a organizat
o dezbatere publicã pe tema atât a execuþiei
bugetare pentru anul care s-a încheiat – 2015 –
cât ºi pentru a se prezenta, dezbate ºi, eventual,
completa lista principalelor investiþii pe care
Primãria ºi Consiliul Local Vãlenii de Munte
ºi-au propus sã le realizeze în anul 2016.
Mihai CIOBANU
La dezbatere au participat,
alãturi de edilul oraºului, Florin
Constantin, consilieri locali,
reprezentanþi ai executivului,
precum ºi câteva zeci de cetãþeni
din toate cartierele urbei. Discuþiile s-au desfãºurat pe parcursul
a douã ore, timp în care primarul
a prezentat lista principalelor
proiecte pe care administraþia
localã doreºte sã le realizeze,
dupã care s-a trecut la discuþii.
Cetãþenii prezenþi la eveniment

au venit cu propuneri, completãri, au solicitat lãmuriri, toate
acestea fiind notate pentru a fi
analizate ºi, de la caz la caz, pentru a fi incluse în lista de
investiþii.
„Împreunã cu toþi consilierii
locali am schiþat proiectele de
investiþii pentru anul în curs.
Prioritãþile investiþionale pentru
anul 2016 sunt domeniile educaþiei ºi al sãnãtãþii, însã nu vom
ignora nici proiectele de infrastructurã de utilitãþi – apã,
canalizare, gaze naturale – ºi

nici investiþiile în reþeaua de
drumuri. Bugetul local a crescut
semnificativ de la începutul
acestui mandat ºi subliniez faptul cã aceasta nu s-a realizat prin
majorarea taxelor ºi impozitelor, ci prin atragerea de
investiþii ºi o bunã colectare a
veniturilor. E bine de ºtiut cã în
anul 2012 veniturile erau de 210
miliarde de lei vechi, iar astãzi
au ajuns la 300 de miliarde de lei
vechi. Din bugetul de investiþii
al anului anterior avem un excedent de 36 de miliarde de lei,
fonduri care, printr-o hotãrâre a
Consiliului Local, au fost
direcþionate cãtre finanþarea
lucrãrilor care se aflã în curs de
execuþie sau în faza de
proiectare. Mã refer aici la: modernizarea ºi extinderea clãdirii

Fizioterapie din cadrul Spitalului Orãºenesc, construirea
Creºei de copii, modernizarea
reþelelor tehnico-edilitare din
oraº, precum ºi pentru transformarea fostului atelier al
Colegiului Naþional “Nicolae
Iorga” într-un nou corp de
ºcoalã, cu 12 sãli de clasã, pentru ca toþi elevii de aici sã poatã
învãþa într-o singurã serie,
dimineaþa. Aceste investiþii se
alãturã celor care vor fi incluse
în lista de investiþii pentru anul
2016, proiecte care vor duce la
continuarea programului de
modernizare a oraºului Vãlenii
de Munte. Ne dorim cu toþii sã
avem un spital la standarde
europene, bine dotat, care sã
ofere servicii medicale de calitate tuturor pacienþilor, ºcoli ºi

grãdiniþe moderne în care elevii
ºi preºcolarii sã poatã studia în
cele mai bune condiþii, beneficiind de clase încãpãtoare,
de confort termic, mobilier ºi
dotãri de calitate. Aceste douã
domenii - sãnãtatea ºi educaþia sunt prioritatea acestui an însã
þin sã repet faptul cã nu vom
neglija nici celelalte proiecte
extrem de importante pentru
comunitate: cele de modernizare ºi extindere a reþelelor
de utilitãþi - apã, canalizare,
gaze naturale, asfaltarea strãzilor, amenajarea de trotuare,
construirea de locuinþe pentru
tineri”, a declarat FLORIN
CONSTANTIN, primarul oraºului Vãlenii de Munte.
(continuare în pagina 3)
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Proiectele primarului Florin Constantin ºi ale Consiliului Local
Vãlenii de Munte pentru anul 2016
În continuare vã prezentãm cele mai importante investiþii care vor fi realizate anul acesta:

Spitalul Orãºenesc clãdiri noi, aparaturã
de ultimã generaþie ºi
servicii de calitate

Anul acesta vor continua investiþiile în
modernizarea, dotarea ºi extinderea
Spitalului Orãºenesc Vãlenii de Munte,
lucrãri efectuate pentru ca toþi pacienþii sã
beneficieze de servicii de calitate, la standarde europene.
Dintre acestea amintim:
 finalizarea lucrãrilor de extindere ºi
amenajare a clãdirii fizioterapie din incinta
Spitalului Orãºenesc;
 extinderea Secþiei Pediatrie ºi a laboratorului de analize medicale;
 achiziþionarea de aparaturã medicalã
modernã – inclusiv douã ecografe 3D, la
Spitalul Orãºenesc, unul dintre aceste
ecografe urmând a fi destinat exclusiv
Compartimentului Obstetricã-ginecologie;
 realizarea împrejmuirii corespunzãtoare a clãdirii pe latura din spate, acolo
unde instituþia se învecineazã cu alte spaþii
de interes public.

Investiþii în educaþie: creºã pentru copii, noi sãli de clasã
la Colegiul Naþional “Nicolae Iorga” ºi ªcoala Gimnazialã
“Gheorghe Pãnculescu”
Mandatul 2012-2016 a adus o
îmbunãtãþire constantã a condiþiilor
oferite preºcolarilor, elevilor dar ºi
dascãlilor care îºi desfãºoarã cursurile
în unitãþile de învãþãmânt de pe raza
oraºului Vãlenii de Munte. Iar anul 2015
a adus lansarea a trei mari proiecte,
investiþii care au fost puse pe lista de
prioritãþi ca urmare a cererilor venite
atât din partea elevilor, cât ºi a
pãrinþilor lor sau a cadrelor didactice.
Ne referim la proiectul de construire a
unei creºe pentru copii ºi la douã
proiecte de extindere a Colegiului
Naþional “Nicolae Iorga” ºi a ªcolii
Gimnaziale “Gheorghe Pãnculescu”.
În ceea ce priveºte construirea
creºei, aºa cum v-am informat în ediþia
anterioarã a ziarului local, lucrãrile se
aflã într-un stadiu avansat de execuþie,
clãdirea care se construieºte pe un
teren din vecinãtatea Spitalului Orãºenesc urmând a fi gata pentru a-i primi
pe cei mici în toamnã, concomitent cu
începutul noului an ºcolar.
În ceea ce priveºte celelalte douã
proiecte, de extindere a Colegiului
Naþional “Nicolae Iorga” ºi a ªcolii
Gimnaziale “Gheorghe Pãnculescu”,
Florin Constantin, primarul oraºului, a precizat: “dorinþa noastrã - ºi
aici mã refer atât la reprezentanþii

administraþiei, cât ºi la pãrinþii
elevilor care studiazã aici ºi la profesorii lor - este ca, pe cât posibil, învãþãmântul sã se desfãºoare la Vãlenii
de Munte într-o singurã serie,
dimineaþa. S-a demonstrat cã elevii
care studiazã dimineaþa au un randament mult mai bun ºi o putere mai
mare de concentrare ºi, în plus,
dupã finalizarea cursurilor ºi pânã
seara au timp suficient pentru a-ºi
pregãti temele pentru a doua zi. Din
acest motiv, Consiliul Local a alocat
fondurile pentru transformarea fostului atelier al Colegiului într-un
corp nou de ºcoalã, cu 12 sãli de
clasã. Lucrãrile vor fi finalizate la
timp pentru ca, începând cu anul
ºcolar 2016-2017, toþi elevii
Colegiului sã poatã învãþa dimineaþa. Precizez cã acest nou corp de
ºcoalã va fi unul realizat la standarde europene, cu clase încãpãtoare, bine iluminate ºi cu dotãri de
calitate.
Cât priveºte cel de-al doilea
proiect, acela de extindere a ªcolii
Gimnaziale, aºteptãm sã se finalizeze proiectul, urmând ca ulterior
sã lansãm licitaþia pentru execuþia
lucrãrilor. Dacã avem noroc de un
constructor bun, sunt ºanse mari ca
ºi aceastã nouã clãdire sã se fina-

lizeze în toamnã sau cel târziu la
sfârºitul anului în curs. Repet, aici
totul depinde de ritmul în care va
lucra constructorul.”

Alte proiecte din domeniul
educaþiei ce vor fi realizate
în cursul acestui an sunt:
 finalizarea lucrãrilor de reabilitare termicã a Grupului ªcolar „Romeo
Constantinescu”;
studierea posibilitãþii ca elevii de
gimnaziu ºi de liceu din cadrul Grupului
ªcolar „Romeo Constantinescu” sã
înveþe în corpuri de clãdire separate;
alocarea de fonduri pentru lucrãri
de reabilitare ºi modernizare a grãdiniþelor din localitate;
 demolarea fostei grãdiniþe Valea
Gardului ºi amenajarea pe acel teren a
unui spaþiu de joacã ºi recreere pentru
copii;
reabilitarea interioarã a Grãdiniþei
cu program prelungit (bucãtãrie, mobilier, etc);

 Infrastructurã de drumuri ºi utilitãþi
Aºa cum precizam la începutul articolului, nu vor
fi neglijate, anul acesta, nici investiþiile în infrastructurã. Ne referim aici atât la asfaltarea strãzilor,
amenajarea de trotuare ºi spaþii verzi, modernizarea ºi extinderea reþelelor de apã potabilã,
canalizare ºi gaze naturale. Toate aceste domenii
se aflã pe lista de investiþii a Primãriei ºi Consiliului
Local Vãlenii de Munte.
Dintre acestea amintim:

 amenajarea zonei de
nord a oraºului pe modelul
aplicat la intrarea dinspre
Ploieºti prin: amenajarea de
trotuare, spaþii verzi precum
ºi trecerea reþelelor de
cabluri în subteran; aici se
finalizeazã lucrãrile la canalizare, reþeaua de apã este
bunã, motiv pentru care este
oportunã, înaintea reamenajãrii trotuarului, trecerea
reþelei de cabluri în subteran,

pentru a da zonei un aspect
mult mai plãcut;
 modernizarea reþelelor
de utilitãþi ºi drumuri din
cartierul Valea Gardului;
 amenajarea unui circuit
de biciclete pe traseul
Tymbark - strada Petru Rareº
- zona Cismari; e o zonã frumoasã, mai puþin circulatã
care se preteazã pentru amenajarea unui astfel de traseu
pentru iubitorii ciclismului;
 construirea unui pod
peste pârâul Tarsica, în zona

Valea Gardului, acolo unde
existã un numãr de patru
case ºi numeroase terenuri;
podul va fi construit pentru a
asigura accesul cãtre proprietãþile oamenilor, inclusiv al
maºinilor de intervenþie:
Salvare, Pompieri;
 finalizarea lucrãrilor de
construire a noului bloc ANL
ºi demararea lucrãrilor la alte
douã scãri de bloc, cu un
numãr total de încã 32 de
unitãþi locative – proiect rea-

lizat cu fonduri ANL ºi la care
administraþia localã contribuie cu terenul ºi utilitãþile
necesare;
 amenajarea de punþi
pietonale în zona celor douã
poduri peste calea feratã,
aflate pe strãzile Gheorghe
Lazãr ºi Barbu Delavrancea,
pentru a elimina pericolul ca
pietonii sã fie acroºaþi de
cãtre autoturisme;
 continuarea lucrãrilor
de amenajare de ºanþuri ºi

rigole în cartierul Valea
Gardului, pentru eliminarea
pericolului de inundare a proprietãþilor cetãþenilor;
 montarea unui numãr
de 40 de hidranþi în oraº, pentru a facilita încãrcarea cu apã
a maºinilor de pompieri, în
cazul producerii incendiilor;
 finalizarea actualizãrii
noului Plan Urbanistic General al oraºului;
extinderea reþelei de gaze naturale;
 continuarea lucrãrilor
de asfaltare a strãzilor ºi de
amenajare de trotuare; se vor
amenaja trotuare pe o lungime de 12 kilometri ºi vor fi
asfaltate strãzi pe o suprafaþã
totalã de 180.000 de metri
pãtraþi;
 introducerea reþelei de
canalizare pe strãzile care,
din varii motive, nu au fost
cuprinse în proiectul realizat
pe fonduri europene.
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A vizitat Regele Carol oraºul Vãlenii de Munte?

Prof. Ion Bocioacã
În ciuda unor studii disparate
s-a emis pãrerea cã singurul
monarh care nu a vizitat Vãlenii
de Munte a fost chiar întemeietorul dinastiei, Carol I. Pentru
urmaºi existã suficiente mãrturii,
atraºi, ei sau ceilalþi membri, în
centrul de culturã româneascã
înfiinþat de N. Iorga, aici în "oraºul
de sub deal" (Nicolae Labiº).
A circulat o legendã cu un
conþinut vag, ca orice legendã,
despre o presupusã cãlãtorie a
domnului (rege din 1881) care,

proaspãt instalat pe tronul
României, la 10 mai 1866, a plecat
însoþit de slujbaºi pentru a cãuta
un loc de munte în vederea unui
locaº de varã. Evenimentul s-a
produs în anul 1867, pãstrat ca
legendã, din gurã-n-gurã sub
diferite variante.
ªi totuºi, a trecut neobservat
un text aparþinând geologului,
mineralogului ºi pedologului
Gheorghe Munteanu - Murgoci
(1872-1925) într-o lucrare apãrutã
în anul 1909 "Valea Teleajeanului,
descriere în vederea excursiilor",
cu un adaos de N. Iorga.
Comparând cele douã vãi
surori, Valea Telejenului ºi Valea
Prahovei, cu caracteristici geomorfologice apropriate, a reþinut
funcþia de veche cale de comunicaþie, cu o existenþã de secole, în
trecerea mãrfurilor spre Sãcele ºi
Braºov. Este firesc ca Prinþul

 SPORT  HANDBAL

Carol sã fi fost atras de frumuseþea locurilor ºi, de ce nu, de
funcþia de comunã urbanã Vãlenii
de Munte, fostã capitalã de judeþ,
cu multe biserici ºi ºcoli. Marele
om de ºtiinþã ne dã întâmplarea în
detaliu:
"O întâmplare de nimic a lãsat
ca balanþa economicã sã decidã

pentru Prahova ºi meritã sã fie
istorisitã: La 1867, pe când M.S.
Regele Carol cutreiera sã-ºi caute
un loc în munte pentru un locaº de
varã, a venit ºi pe Valea Teleajenului, care i-a plãcut mult, cãci e
mai mult poporatã ca Prahova ºi
avea un drum mare ºi uºor ce
ducea spre Sãcele la Braºov. Într-o
dimineaþã când M.S. dorea sã
plece din Vãleni la Cheia sã vadã
locul ales, toatã lumea era gata de
plecare, cãlare, în curtea domnului
X, mare proprietar. Un alt proprietar vecin cu dl. Y ce era cãlare pe
un cal splendid se tot învârtea în
jurul M.S. Domnitorului ºi loveºte
chiar pe M.S. Domnitorul, ca sã-ºi
arate calul. De-odatã calul se
aruncã în calul Domnitorului ºi
loveºte pe M.S. Domnitorul la
picior, din care cauzã s-a amânat
excursia. Mãria Sa a stat trei zile în
pat, iarã, dupã aceea a plecat din

Vãleni, fãrã a se mai întoarce. ªi
aºa s-a fãcut ca Valea Prahovei sã
aibã calea feratã, oraºe industriale,
staþiuni încântãtoare etc."
Unde a locuit Carol, în Vãleni,
care au fost urmãrile acestui
episod nefericit pentru vãlenari
ºi locuitorii zonei? Alte dovezi
într-un numãr viitor!
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CSM Ploieºti junioare I handbal feminin ºi CSS Ploieºti juniori I
handbal masculin în cantonament la Vãlenii de Munte
Prof. Gheorghe Rãdulescu
În prima sãptãmânã a lunii ianuarie 2016 echipa de junioare I CSM
Ploieºti ºi echipa de juniori I CSS
Ploieºti au susþinut un stagiu de
pregãtire în localitatea noastrã.
Gazdã primitoare, Sala de Sport
"Stelian Manolescu" s-a pus la dispoziþia echipelor pentru pregãtirea
tehnico-tacticã conduse de antrenorii, Prof. Gheorghe Daniel ºi
respectiv Prof. Stãnescu Silviu,
unde pentru al patrulea an consecutiv, aceºtia au gãsit un mediu propice
pentru desfãºurarea în bune condiþii
a acestui cantonament.

SELECÞIE
BASCHET COPII
CSO "TELEAJENUL"
VÃLENII DE
MUNTE
CSO "Teleajenul" Vãlenii De
Munte secþia de baschet, organizeazã în aceastã perioadã,
selecþie pentru grupa de babybaschet a oraºului. Sunt aºteptaþi bãieþi nãscuþi în perioada
2006 - 2008 la Sala de Sport
"Stelian Manolescu" dupã
urmãtorul program:

"Cantonamentul s-a desfãºurat
în condiþii excelente ºi datoritã
bunãvoinþei dlui director
Rãdulescu Gheorghe care
prin amabilitatea dumnealui
ne-a asigurat condiþii optime
de desfãºurare a antrenamentelor
în Sala de Sport."

MARÞI 14.30-16.00 ªI
MIERCURI 14.30-16.00.

Pentru relaþii
suplimentare Antrenor Florin Creþu
tel: 0724 650 717

Prof. Stãnescu Silviu

Bîrziloiu Doralin arbitrul anului 2015 în judeþul Prahova
Prof. Gheorghe Rãdulescu
La sfârºit de an, Comisia
Judeþeanã a Arbitrilor Prahova a organizat într-un
cadru festiv, în Ploieºti, banchetul cavalerilor fluierului,
sãrbãtoare de tradiþie a arbitrilor prahoveni unde se
decerneazã premiile pentru

cei mai buni arbitrii ai anului. La categoria centralilor,
fotoliul de lider a fost acontat de vãlenarul Doralin
Bîrziloiu, care în vara anului
viitor va renunþa la fluier ºi
va trece în corpul observatorilor, la capãtul unei cariere
de peste 20 de ani în slujba
arbitrajului prahovean.

"A fost un an bun pentru
mine ºi cred cã datoritã
experienþei ºi seriozitãþii de
care am dat dovadã în meciurile la care am fost delegat, m-au propulsat în
aceastã posturã de câºtigãtor
al acestui trofeu" , a declarat
Doralin Bîrziloiu
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